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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

I.1. Dane identyfikuj ące jednostk ę  dominuj ącą 

 
      Pełna nazwa Jednostki  VEDIA SA 
      Forma prawna                Spółka Akcyjna 
      Ulica                                 Zdrojowa 19 
      Miejscowość                              Warszawa 
      Kod pocztowy                            02-927 
      Poczta                                          Warszawa 
                                
      Sąd rejestrowy                           Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie 
                                                            XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
      Data wpisu do rejestru                  24.10.2007 
      Numer wpisu do rejestru               0000291387 
      Regon                                           1411446042 
      NIP                                                12311227020 
      Przedmiot działalności wg PKD     7260 Z Działalność związana z informatyką pozostała 
      Kapitał podstawowy                       2 121 339,30  zł 
      Kapitał  własny                              4 595 685,99  zł 
      Władze Jednostki                            Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy, 
                                                             Rada Nadzorcza, Zarząd 
         
I.1.1. Zasadniczy przedmiot działalności Spółki zgodnie ze statutem zgłoszony do rejestru: 
I.1.1.1. Do rejestru Sądowego zgłoszono 58 tytułów   działalności w tym , 
            PKD 7260 Działalność związana z informatyką pozostała. 
 
1.1.2. Rzeczywisty przedmiot działalności w okresie badanym: 
 
Import  towarów  -urządzeń elektroniki użytkowej  z jednostek powiązanych  z siedzibą w Hong Kon-
gu, kompletowanie w siedzibie jednostki dominującej  i sprzedaż  hurtowa i detaliczna na rynku kra-
jowym . 
 
I.1.3  Właściciele Spółki  w dniu sporządzania sprawozdania finansowego: 
 
I.1.3.1. Nehrebecki- Falkiewicz Piotr Marek-11,37 % udziału w kapitale Spółki i głosów na Zgroma-
dzeniu Akcjonariuszy. 
I.1.3.2. Universal Pionier  - 10,24 % udziału w kapitale Spółki  i głosów na Zgromadzeniu Akcjonariu-
szy 
I.1.3.3.Akcje w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie - 78,39 % udziału w kapitale Spółki i głosów na Zgromadze-
niu Akcjonariuszy.   
 
I.1.4.W badanym okresie nastąpiły zmiany w strukturze własności kapitału w związku z emisją no-
wych 3 307 133 akcji  ,jak również dopuszczeniem  8 284 512  akcji do  Alternatywnego  Systemu 
obrotu na rynku New Connect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  
Nie wystąpiły zmiany w strukturze własności w okresie  od dnia bilansowego  do dnia wydania opinii. 
I.1.5. Zarząd Spółki w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego: 
 
I.1.5.1.  Mirosław Włodarczyk- Prezes Zarządu 
I.1.5.2.  Dariusz Kwiatkowski- Członek Zarządu 
 
I.1.6. W badanym okresie oraz do dnia zakończenia badania nie wystąpiły zmiany w Zarządzie Spół-
ki. 
 
I.1.7. Funkcję prokury samoistnej   w dniu sporządzenia sprawozdania pełni Pani Dorota Kuc, 
Pani Dorota Kuc  zatrudniona na stanowisku kierownika finansowego prowadzi księgi rachunkowe 
jednostki dominującej ,oraz sporządza konsolidowane sprawozdania Grupy Kapitałowej VEDIA SA. 
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I.2. Skład Grupy Kapitałowej.  
 
 
 
 
I.2.1 W dniu 31 grudnia 2011 roku w skład Grupy Kapitałowej VEDIA SA wchodziły spółki: 
 
    
Nazwa Udział % 

W kapitale 
Podstawo- 
wym 

Ilość gło-
sów na 
walnym 
Zgromadze-
niu  

Metoda 
konsolidacji 

Rodzaj 
opinii wy-
da- 
nej o jed-
no- 
stkowym 
sprawozda- 
niu finanso- 
wym  
 

Nazwa 
Podmiotu, 
który  
przeprowa- 
dził badanie 

Dzień na  
który 
sporządzono 
sprawozdanie 
finansowe 

VEDIA SA  Jednostka 
dominująca 

     x Pełna bez  
zastrzeżeń 

AUXILIUM 
Audyt  Barba-
ra Szmurło 
Jadwiga Fa-
ron Spółka 
Komandytowa 

31.12.2011r 

VEDIA  
Limited HK 

100% 100,00% Pełna Bez za-
strzeżeń 

 LAI FUNG 
PING nr 
ewid.. 
PO 3150  

31.12.2011r 

New Dra-
gon  
Electronic 
Limited 

48% 48% Pełna Bez za-
strzeżeń 

LAI FUNG  
PING nr. 
ewid. 
PO 3150 

31.12.2011r 

 
1.3.Dane identyfikuj ące biegłego rewidenta. 
 
I.3.1. Badanie przeprowadziła firma  AUXILIUM  Audyt Barbara Szmurło, Jadwiga Faron Spółka Ko-
mandytowa (poprzednia nazwa  AUXILIUM Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Koman-
dytowa  z siedzibą :31-564 Kraków ul .Al .Pokoju 84(nr 3436 na liście podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych)W imieniu podmiotu uprawnionego, badanie wykonał samodzielnie 
biegły rewident Krystyna Król nr w rejestrze 1992. 
 
1.3.2.Auxilium Audyt Barbara Szmurło, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa  z siedzibą :31-564 
 Kraków ul .Al .Pokoju 84 ,została wybrana do przeprowadzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy kapitałowej VEDIA SA uchwalą nr1 Rady nadzorczej z 03.10.2011roku. 
Badanie przeprowadzono na podstawie umowy nr 196 z 03.10.2011r pomiędzy badaną jednostką ,a 
AUXILIUM Audyt Barbara Szmurło, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa 
 
I.3.3.Zarówno  podmiot audytorski ,jak i przeprowadzający samodzielnie badanie w jego imieniu klu-
czowy biegły rewident Krystyna Król (nr w rejestrze 1992) spełniają wymogi określone w art.56 usta-
wy z dnia 7 maja 2009roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych ,oraz  o nadzorze publicznym(Dz.U.nr 77,poz.649)dotyczące bez-
stronności i niezależności od badanej jednostki.  
1.3.4. Badanie przeprowadzono w terminie od 30.04.2012r do 05.06.2012r z przerwą od 07.05.2012 
do 3.06.2012r.Przerwa w badaniu spowodowana była nie dostarczeniem przez jednostkę podpisa-
nego przez biegłego w Hong Kongu raportu z badania sprawozdania finansowego i opinii jednostek 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej  działających w Hong Kongu. W dniu 4.06.2012r raport z 
badania tych jednostek wraz z opinia został przedłożony  . 
 
1.4. Podstawa prawna przeprowadzonego badania. 
 
I.4.1 Badanie skonsolidowanego sprawozdania przeprowadziliśmy w oparciu o: 
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I.4.1.1.Przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości(Dz.U.z 2009r,nr 
152,poz.1223, z późniejszymi zmianami) 
 
I.4.1.2.Krajowe standardy rewizji finansowej, wydane przez Krajowa Radę Biegłych Rewidentów 
w Polsce. 
 
 
1.5.Zakres odpowiedzialno ści i cel badania 
 
 
1.5.1.Celem badania było wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy skonsolidowane sprawoz-
danie finansowe jest prawidłowe ,oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową ,jak też wynik 
finansowy badanej Grupy Kapitałowej. 
1.5.2. W badaniu poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dokumen-
tacji konsolidacyjnej posłużyliśmy się testami i próbami właściwymi dla rewizji finansowej. Na pod-
stawie wyników tych testów i prób wnioskowaliśmy o poprawności badanych pozycji. 
I.5.3. Przedmiotem naszego badania nie były kwestie nie mające wpływu na zbadane przez nas 
skonsolidowane  sprawozdanie finansowe. 
I.5.4. Zarząd Spółki Dominującej udostępnił nam w czasie badania sprawozdania finansowe spółek 
objętych konsolidacją, i raporty niezależnego biegłego rewidenta  z badania sprawozdań  finanso-
wych za 2011r.Badanie sprawozdań finansowych spółek objętych konsolidacja, mających siedzibę w 
HONG Kongu przeprowadziła firma IMPEGNO CERTIFIED PUBLIC ACCOUTNANTS LIMITED   LAI 
PING numer ewidencyjny podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PO 3150.            
Przedłożone raporty  zostały przetłumaczone z języka angielskiego na język polski   przez Niezależ-
ną firmę ALKON Katarzyna Świetlik 02-797 Warszawa ul .KEN 11/159.Ponadto w czasie badania 
przedłożono nam dokumentację konsolidacyjną, informacje i inne wymagane dokumenty ,oraz wyja-
śnienia niezbędne do wydania opinii o zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  
Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania.  
1.5.5. Zarząd  spółki dominującej w dniu 05.06.2012r podpisał oświadczenie o kompletności rzetel-
ności i prawidłowości zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ,oraz iż pomiędzy 
dniem bilansowym a dniem zakończenia badania nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby wpływać 
istotnie na sytuację finansową i majątkową Grupy Kapitałowej i wymagałyby dodatkowego ujęcia w 
zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
W oświadczeniu tym Zarząd spółki dominującej potwierdził swoją odpowiedzialność za zbadane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 
 
1.6. Informacja o sprawozdaniu finansowym za rok po przedni.   
 
 
1.6.1.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 badane było przez podmiot audytorski 
AUXILIUM Audyt Krystyna Adamus ,Jadwiga Faron Spółka Komandytowa ul .Al .Pokoju 84 31-564 
Kraków wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr 3436.i otrzymało opinię z za-
strzeżeniem z powodu wykazania w sprawozdaniu finansowym  nie rozpoznanych zapasów 
41 108,07 zł ,oraz jako  inwestycje długoterminowe   nakłady na rozwój kwoty 856 818,68 zł ,w spo-
sób nie pozwalający na zakwalifikowanie tych nakładów do wartości niematerialnych lub środków  
trwałych  podlegających amortyzacji. Zgodnie z oświadczeniem  zarządu Jednostki dominującej, 
poprzez weryfikację dokumentacji  pozycje materiałów zostały  rozpoznane,  a nakłady na prace 
rozwojowe związane z wprowadzeniem nowych produktów po zakończeniu etapu prowadzonej dzia-
łalności badawczo-rozwojowej, zakwalifikowano do wartości niematerialnych i prawnych . Po nabyciu 
akcji w spółce powiązanej New Dragon Electronic Limited  w 2011roku ,wchodzącej w skład Grupy 
Kapitałowej VEDIA SA przedmiotowe wartości niematerialne zostały do tej spółki sprzedane , jako że 
dotyczą działalności gospodarczej tej spółki .Powyższa operacja gospodarcza znajduje potwierdze-
nie w sprawozdaniu finansowym  za 2011r . 
I.6.2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010r zostało zatwierdzone przez ZWZA 
uchwalą nr 6 z 07lipca 2011r. 
I.6.3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010r złożone zostało w Sądzie Rejonowym 
dla M. Warszawy XIII wydział Gospodarczy w dniu 25.07.2011r. 
I.6.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010r nie zostało opublikowane w Monitorze 
Polskim B, przez co naruszone zostały przepisy art.70 Ustawy o rachunkowości. 
 
I.6.5.Dokumentacja konsolidacyjna i sprawozdania konsolidacyjne Grupy Kapitałowej przechowywa-
ne są w  siedzibie jednostki dominującej.   
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I.7.Informacja o zbadanym sprawozdaniu finansowym. 
 
 
 
 
 
I.7.1.Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według zasad określo-
nych w: 
• ustawie o rachunkowości, a zwłaszcza jej rozdziale 6”Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
grupy kapitałowej” i wydanych na  podstawie tej ustawy rozporządzeniach wykonawczych i składa  
się z: 
• wprowadzenia do  skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
• skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011r roku 
,który po stronie aktywów i pasywów wykazuje  16 989 455,26 zł 
• skonsolidowanego rachunku zysków i strat  za okres od 1 stycznia 2011roku do 31 grudnia 
2011roku wskazującego zysk netto 621 662,79 zł. 
•skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011roku do 
31 grudnia 2011roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 463 513,64 zł 
•skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od1 stycznia 2011roku do 31 
grudnia 2011roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 190 580,51 zł. 
I.7.1.1. Informacji dodatkowej o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje 
objaśniające. 
I.7.2. Zarząd jednostki dominującej  sporządził sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 
obrotowym, które dołączył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
      

 II CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

II.1. W części analitycznej zaprezentowano najważniejsze dane finansowe, ich struktury ,dynamiki i 

węzłowe wskaźniki obrazujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej. 

II.2. Uproszczone skonsolidowane sprawozdanie z syt uacji finansowej. 

Aktywa 

2011 2010 2009 Zmiana  stanu 

% % %   %   % Lp Wyszczególnienie 
kwota 

 udziału 
kwota 

 udziału 
kwota 

 udziału 2011/2010 2011/2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Aktywa trwałe 2 016,5 11,9 1 215,5 34,2 1 161,7 31,8 801,0 165,9 854,9 173,6 

I. Warto ści niematerialne i prawne 889,9 5,2 144,3 4,1 219,7  6,0 745,7 616,8 670,2 405,0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 126,6 6,6 214,4 6,0 115,2 3,2 912,2 525,4 1 011,4 978,0 

III. Należności długoterminowe                     

1. Od jednostek powiązanych                     

IV. Inwestycje długoterminowe     856,8 24,1 826,7 22,6 (856,8)   (826,7)   

a) w jednostkach powiązanych                     

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe                     

B. Aktywa obrotowe 14 972,9 88,1 2 334,7 65,8 2 493,2 68,2 12 638,3 641,3 12 479,7 600,6 

I. Zapasy 1 685,2 9,9 646,4 18,2 569,1 15,6 1 038,8 260,7 1 116,1 296,1 

II. Należności krótkoterminowe 7 890,8 46,4 1 488,9 41,9 1 168,4 32,0 6 401,9 530,0 6 722,4 675,3 

1. 
Należności od jednostek powiąza-
nych 

        402,3 11,0     (402,3)   

III. Inwestycje krótkoterminowe 5 362,4 31,6 171,8 4,8 482,3 13,2 5 190,6 
3 

121,3 4 880,1 
1 

111,8 

a) w jednostkach powiązanych                     

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
m/o 34,5 0,2 27,5 0,8 273,3 7,5 7,0 125,4 (238,9) 12,6 

Aktywa razem 16 989,5 100,0 3 550,2 100,0 3 654,8 100,0 13 439,3 478,5 13 334,6 464,9 
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Graficznie aktywa przedstawiają się następująco:  

 

 
 

Pasywa. 
 

2011 2010 2009 Zmiana  stanu 

% % %   %   % Lp Wyszczególnienie 
kwota 

 udziału 
kwota 

 udziału 
kwota 

 udziału 2011/2010 2011/2009 

1 2 3 4 3 4 5 6 9 10 11 12 

A. Kapitał (fundusz) własny 6 717,1 39,5 2 253,5 63,5 (1 116,5) (30,5) 5 533,4 345,5 8 903,4 (697,5) 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 121,3 12,4 1 790,6 50,4 1 307,8 35,8 330,7 118,5 813,5 162,2 

II. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielko ść ujemna)          (50,0) (1,4)     50,0   

III. Udziały (akcje) własne (wiel-
kość ujemna)                      

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 6 179,2 36,4 3 056,6 86,1 449,4 12,3 3 122,6 202,2 5 729,8 
1 

375,1 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny  317,2 1,8 6,1 0,2 63,3 1,7 311,0 

5 
159,0 253,8 500,8 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe                      

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  (2 522,3) (14,8) (2 752,8) (77,5) (1 020,9) (27,9) 230,5 91,6 (1 501,4) 247,1 

VIII. Zysk (strata) netto  621,7 3,7 153,0 4,3 (1 866,1) (51,1) 468,7 406,4 2 487,8 (33,3) 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ci ągu 
roku obrotowego (zysk mniej-
szości 

1 069,9 6,3         1 069,9   1 069,9   

B. Zobowi ązania i rezerwy na 
zobowi ązania 9 202,5 54,2 1 296,7 36,5 4 771,3 130,5 7 905,8 709,7 4 431,2 192,9 

I. Rezerwy na zobowi ązania                      

II. Zobowi ązania długoterminowe 4 000,8 23,5         4 000,0   4 000,0   

1. Wobec jednostek powiązanych                     

III. Zobowi ązania krótkoterminowe  5 194,5 30,6 1 288,7 36,3 4 771,3 130,5 3 905,8 403,1 423,2 108,9 

1. Wobec jednostek powiązanych                     

IV. Rozliczenia mi ędzyokresowe 8,0  0,0 8,0 0,2       100,0 8,0   

Pasywa razem 16 989,5 100,0 3 550,2 100,0 3 654,8 100,0 13 439,3 478,5 13 334,6 464,9 
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  : 
 

 

II.3.Uproszczone skonsolidowane sprawozdanie  z rac hunku zysków i strat. 
 

2011 rok 2010 rok 2009 rok Zmiana  stanu 

% % %   %   % Lp Wyszczególnienie 
kwota 

 udziału 
kwota 

 udziału 
kwota 

 udziału 2011/2010 2011/2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Działalno ść podstawowa 

1. Przychody netto ze sprzeda ży i zrów-
nane z nimi, w tym: 49 478,5 98,4 5 849,8 77,5 3 188,8 99,3 43 628,7 845,8 46 289,7 

1 
551,6 

2. Koszt własny sprzeda ży 47 826,3 98,5 6 866,4 92,9 4 173,5 82,2 40 959,9 696,5 43 652,8 
1 

146,0 

3. Wynik na sprzeda ży  1 652,2   (1 016,7)   (984,7)   2 668,8 (162,5) 2 636,9 (167,8) 

B. Pozostała działalno ść operacyjna 

1. Pozostałe przychody operacyjne 93,5 0,2 14,6 0,2 12 ,0 0,4 79,0 642,6 81,5 777,7 

2. Pozostałe koszty operacyjne 156,7 0,3 65,0 0,9 55,2  1,1 91,8 241,2 101,6 284,0 

3. Wynik na działalno ści operacyjnej  (63,2)   (50,4)   (43,2)   (12,8) 125,3 (20,0) 146,4 

C. Wynik operacyjny (A3+B3) 1 589,0   (1 067,1)   (1 027,9)   2 656,0 (148,9) 2 616,8 (154,6) 

D. Działalno ść finansowa 

1. Przychody finansowe  698,7 1,4 1 683,3 22,3 9,3 0,3 (984,7) 41,5 689,4 
7 

527,2 

2. Koszty finansowe  596,0 1,2 463,3 6,3 847,5 16,7 13 2,8 128,7 (251,5) 70,3 

3. Wynik na działalno ści finansowej 102,6   1 220,1   (838,3)   (1 117,4) 8,4 940,9 (12,2) 

E. Zdarzenia nadzwyczajne 

1. Zyski nadzwyczajne                      

2. Straty nadzwyczajne                     

3. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych                     
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F. Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) 1 691,6   153,0   (1 866,1)   1 538,6 
1 

105,8 3 557,7 (90,6) 

1. Podatek dochodowy                     

2. Pozostałe obowi ązkowe zmniejszenia 
zysku (zysk mniejszo ści) 1 069,9           1 069,9   1 069,9   

G. Obowi ązkowe obci ążenia-razem 1 069,9           1 069,9   1 069,9   

  Zysk (strata) netto (F-G) 621,7   153,0   (1 866,1)   468,7 406,4 2 487,8 (33,3) 

         

 Przychody ogółem 50 270,7 100,0 7 547,6 100,0 3 210,1 100,0 42 723,0 666,0 47 060,6 
1 

566,0 

            

 Koszty ogółem 48 579,1 100,0 7 394,7 100,0 5 076,2 100,0 41 184,4 656,9 43 502,9 957,0 

 
II.4. Uproszczone skonsolidowane sprawozdanie z prz epływów pieni ężnych. 

Wyszczególnienie od 01.01.2011r 

   zł 

do 31.12.2011r 

struktura 

od 01.01.2010r 

zł 

do 31.12.2010r 

struktura 

1.przepływy  działalno ści  

operacyjnej 

- 2083 892,79 -  40,15% 167634,84 52,40 % 

2. przepływy   działalno ści 

inwestycyjnej 

- 985 056,84 -18,98 % -74 511,00 -23,30% 

3. przepływy  działalno ści 

finansowej 

8 259 530,14 159,13% -413 035,74 -129,10 % 

Przepływy pieni ężne netto 5 190 580,51 100,00% - 319 911,90 100,00 %  

 

 

II 5 Analiza wska źnikowa 

  

II .5.1. Rentowność 

 
Wskaźniki rentowno ści wska źnik  

bezpieczny miernik 2011 2010 2009 

Rentowno ść  brutto sprzeda ży 

wynik brutto na sprzedaży x 100 
Przychody ze sprzedaży 

max procent 3,46% -17,38% -30,88% 

Rentowno ść brutto 

wynik brutto netto x 100 
przychody ze sprzedaży 

max procent 3,51% 2,61% -58,52% 

Rentowno ść netto kapitału własnego  (ROE) 

wynik finansowy netto x 100 
średnia wartość kapitału własnego bez zysku  

max procent 15,17% 1,07% -159,9% 

Rentowno ść netto aktywów 
wynik netto/średnia wartość aktywów ogółem  

 
 
 

 
 

 

max procent 6,05% 4,25% -45,40,96% 
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II.5.2.Płynno ść  finansowa 
 
 
 
 

 
Wskaźniki płynno ści finansowej wska źnik  

bezpieczny miernik 2011 2010 2009 

Wskaźnik płynno ści finansowej I stopnia 

aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc 
zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc 

1,2 - 2,0 krotno ść 2,88 1,68 0,52 

Wskaźnik płynno ści finansowej II stopnia 

aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12  
zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 

1,0 krotno ść 2,55 1,16 0,35 

Wskaźnik płynno ści finansowej III stopnia 

inwestycje krótkoterminowe 
zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 

mc 

  
 

0,1-0,2 krotno ść 1,03 0,13 0,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.5.3.Sprawno ść wykorzystania zasobów  
 

Wskaźniki rotacji (obrotowo ść) wska źnik  
bezpieczny miernik 2011 2010 2009 

Szybko ść obrotu zapasów (w dniach) 

średni stan zapasów  x  365 dni 
przychody netto ze sprzedaży produktów ,towarów i materiałów 

wska źnik 
malej ący 

w 
dniach 9 36 x 

Spływ nale żności (w dniach) 

średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni 
przychody netto ze sprzedaży produktów ,towarów i materiałów 

ilo ść dni 
porównywalna  

 

w 
dniach 34 60 x 

Spłata zobowi ązań (w dniach) 

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni 
przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 

ilo ść dni 
porównywalna  

 

w 
dniach 13 16 x 

Produktywno ść aktywów 

przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 
aktywa ogółem 

2,0 zł / zł 2,91 1,71 0,93 

 
. 
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II.5.4 Finansowanie działalno ści 
 

Wstępna analiza bilansu wska źnik  
bezpieczny miernik 2011 2010 2009 

Finansowanie kapitałem własnym 

(kapitały własne x 100 
Pasywa ogółem 

>30 % procent 39,54 63,47% -30,54% 

Pokrycie zobowi ązań kapitałem własnym 

kapitaływłasnex100 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

>45% procent 73,05% 174,87% -23,40% 

 stopa ogólnego zadłu żenia  

Zobowiazania i rezerwyx100 
Pasywa ogólem 

>100 procent 54,12 % 36,30% 130,54% 

Warto ść bilansowa jednostki 

Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem 

  

wska źnik 
wzrostowy tys.zł 7795 2 262 -1 117 

Trwało ść źródeł finansowania 

Długoterminowe pasywax100 
Pasywa ogółem 

max procent 23,54 x x 

 

 

II.5.5. Wskaźniki rynku kapitałowego. 

 
Wskaźniki rynku kapitałowego wska źnik   

bezpieczny miernik 2011 2010 2009 

Zysk na 1 akcj ę (EPS) 

Wynik finansowy 
liczba wyemitowanych akcji 

x- zł 0,03 0,01 (0,14) 

Warto ść bilansowa spółki na 1 akcj ę 

kapitały własne 
liczba wyemitowanych akcji  

x- zł 0,32 0,13 (0,09) 

 
 
 

II.6. Komentarz do cz ęści analitycznej. 
 
II.6.1. Czynniki ,które istotnie wpływają na wynik i sytuację Grupy Kapitałowej w 2011r to: 

 
II.6.1.1.W 2011 roku  Grupa Kapitałowa VEDIA SA powiększyła się o udział  w spółce New  Dragon 
Electronic w Hong Kongu ,która nie  jest bezpośrednim  producentem wyrobów, a jej działalność 
polega na zakupie odpowiednich elementów towarów , ich kompletowanie i sprzedaż za pośrednic-
twem jednostki powiązanej do Jednostki dominującej i odbiorców zewnętrznych. 
W wyniku tych działań nastąpił wzrost obrotów spółek ,który przełożył się na zwiększenie przycho-
dów ,kosztów ,należności i zobowiązań.  

 

II.6.1.2. Nastąpił istotny wzrost wartości zysku na poziomie działalności podstawo-
wej(statutowej),strata na pozostałej działalności operacyjnej(63 tys. zł)  i zysk na działalności  finan-
sowej(103 tys. zł). 
II.6.2. Powyższe czynniki spowodowały istotne zmiany wartości wskaźników.  
II.6.2.1. Wzrost wartości wszystkich wskaźników rentowności w roku 2011 w stosunku do roku po-
przedniego. 
II.6.2.2. Wzrost poziomu należności i zobowiązań nie spowodował obniżenia wartości wskaźników  
płynności, co wskazuje na wysoką zdolność Grupy Kapitałowej do terminowego regulowania zobo-
wiązań  i bezpieczeństwo prowadzonej działalności ,jednak bez uwzględnienia ewentualnych  zda-
rzeń  obiektywnych zaistniałych w Hong-Kongu  gdzie ulokowane zostały kapitały  własne jednostki 
dominującej.  
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II.7. Ocena zasadności założenia kontynuowania działalności. 
II.7.1. W czasie naszego badania nie odnotowaliśmy istnienia istotnych okoliczności ,które mogłyby 
powodować nasze przekonanie, że Jednostka dominująca lub spółki zależne objęte skonsolidowa-
nym sprawozdaniem finansowym nie są w stanie kontynuować działalności przez co najmniej 12 
miesięcy licząc od dnia bilansowego, w efekcie zamierzonego zaniechania, bądź istotnego ograni-
czenia przez nie dotychczasowej działalności 
 
III CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

III.1.Rok obrotowy 
III.1.1. Sprawozdania  finansowe wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej będące 
podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone na dzień 
31 grudnia 2011roku, obejmują dane finansowe za okres od 1 stycznia 2011roku do 31 grudnia 
2011roku w  VEDIA HK  Limited w Hong Kongu , oraz VEDIA SA w Polsce, a w spółce New Dragon 
Electronic Limited w Hong-Kongu okres od 03 marca 2011roku(data założenia) do 31 grudnia 
2011roku.   
III.2.Zasady (polityka) rachunkowości oraz metody prezentacji danych: 
III.2.1. W punkcie 3 wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakoń-
czony 31 grudnia 2011r Zarząd spółki dominującej przedstawił zasady (politykę) rachunkowości oraz 
zasady prezentacji danych finansowych Grupy Kapitałowej. Polityka rachunkowości jest zgodna z 
wymogami Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 
III.2.2. Politykę rachunkowości w Grupie Kapitałowej stosowano w istotnych aspektach w sposób 
ciągły. 
III.2.3 Kierownictwo Jednostki Dominującej zapewniło w istotnych aspektach porównywalność da-
nych finansowych za wszystkie okresy zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finanso-
wym. 
III.3. Wartość firmy z konsolidacji 
W  konsolidacji sprawozdania Grupy Kapitałowej nie ustalano wartości firmy, jako że na dzień  spo-
rządzania jednostkowego sprawozdania wartość nabytych akcji  w New Dragon Elektronik w Hong 
Kongu wyceniono w cenie nabycia  i wyeliminowano z kapitałów w sprawozdaniu skonsolidowanym  
III.4. Kapitał własny 
III.4.1 Wykazany w skonsolidowanym bilansie na 31.12.2011roku stan kapitałów własnych jest zgod-
ny z dokumentacją  konsolidacyjną. Dane finansowe dotyczące kapitałów własnych przedstawiono w 
skonsolidowanym zestawieniu zmian w kapitale własnym. 
III.5.Kapitał mniejszości 
III.5.1.Wykazany w sprawozdaniu finansowym kapitał udziałowców mniejszościowych wynosi 1 069 
925,81 zł. Kapitał ten stanowi  zysk za 2011r wyliczony według praw własności 
zgodnie z dokumentacją konsolidacyjną. 

   III.6.Wyłączenia konsolidacyjne. 

   III.6.1.Przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej  dokonano wyłączenia: 

       • kapitałowe (kapitały i udziały własne spółek na dzień 31.12.2011r) 

       • wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań) 

       • obrotów wewnętrznych(przychodów i kosztów) 

       • wyników nie zrealizowanych przez spółki objęte konsolidacją 

       są prawidłowe i zgodne z dokumentacja konsolidacyjną. 

 III.7.Sprzedaż akcji(udziałów w spółce podporządkowanej)  

   III.7.1. W roku obrotowym 2011 VEDIA SA nie sprzedawała  akcji w jednostkach objętych 

        konsolidacją. 

   III.8.Kompletnosć i poprawność dokumentacji konsolidacyjnej. 

   III.8.1. W efekcie naszego badania uznaliśmy, że dokumentacja konsolidacyjna jest we wszystkich 
istotnych aspektach kompletna i poprawna ,oraz spełnia istotne warunki jakim powinna odpowiadać . 
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   W szczególności dotyczy to wyłączenia z tytułu korekt konsolidacyjnych. 

 III.9.Struktura aktywów i pasywów skonsolidowanego  sprawozdania finansowego.  

   III.9. Struktura aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej jest przedstawiona w skonsolidowanym spra-
wozdaniu finansowym, a dane wykazane są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną. 

  III.10.Ocena  skonsolidowanego sprawozdania rachu nku zysków i strat.  

  III.10.1 Sprawozdanie skonsolidowane rachunku zysków i strat zostało sporządzone prawidłowo  
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.    

    III.11. Informacje dodatkowe o przyj ętych zasadach(polityce) rachunkowo ści, oraz inne infor-
macje obja śniające. 

   III.11.1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 
2011rok sporządzone zostały zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rozporządzeń wyko-
nawczych do tej ustawy. 

   III.12. Sprawozdanie z działalno ści grupy Kapitałowej. 

   III.12.1.Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej. 

   Naszym zdaniem sprawozdanie sporządzone przez Zarząd Spółki Dominującej spełnia istotne 
wymogi art.49 ustawy o rachunkowości, oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 
lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papie-
rów wartościowych. 

   Zawarte w tym sprawozdaniu kwoty i informacje pochodzące ze zbadanego przez nas skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego są z nimi zgodne. 

    IV. UWAGI KOŃCOWE 

    IV.1 Otrzymaliśmy pisemne oświadczenie Zarządu jednostki dominującej, w którym Zarząd  

   stwierdził ,że nie posiada wiedzy o jakichkolwiek naruszeniach prawa lub przepisów ,które powinny 
być uwzględnione przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub mogłyby 
stanowić podstawę do uwzględnienia kosztów lub strat. 

   W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za 2011rok nie ujawniono istotnego naruszenia prawa, poza nie wykonaniem obowiązku  ogłoszenia 
skonsolidowanego sprawozdania  finansowego za 2010r w Monitorze Polskim B.     

    Raport zawiera 12 kolejno ponumerowanych stron. 
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