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S P R A W O Z D A N I E   F I N A N S O W E 

VEDIA S.A. 

z siedzibą 02-927 WARSZAWA  ul. Zdrojowa 19 
 

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 
 
 
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity 
- Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany 
zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz 
sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku 
finansowego za ten rok. 
 
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności 
jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.  
 
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej 
się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w nie zmniejszonym 
istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. 
 
Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku 
przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o 
rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 
      Strona 
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Wprowadzenie  
 
1. Informacje o Spółce  
 
 

a) Vedia S.A. powstała w 2007 r. Siedziba Spółki mieści się w:  05-500 Piaseczno ulica. 
Puławskiej 38.  

b) Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000291387. 
Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.10.2007r. 

c) Spółka posiada nadany przez Urząd Skarbowy w Piasecznie NIP 123-112-70-20 oraz 
numer identyfikacyjny  w systemie  REGON 141146042 

d) Głównym przedmiotem działalności jest : 

  sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana urządzeń elektroniki użytkowej z    
importu na rynek krajowy. 

 
e) Zgodnie z umową czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.  

f)        W okresie obrotowym członkami Zarządu Spółki byli: 

 Mirosław Włodarczyk - Prezes Zarządu 
 Kwiatkowski Dariusz - Czlonek Zarządu 
 

g) Prezentowane sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania. 

 

2. Sprawozdanie finansowe  
 

a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości ((tekst jednolity - Dz.U. z 2009 r. Nr 152 
poz. 1223 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego za 
okres od.01.01 20011 r do 31.12.2011 r. 

b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności  przez spółkę przez  co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Pomimo 
trudności finansowych i występujących strat, zarząd i organy nadzoru Spółki nie 
zwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego podejmą działania 
zmierzające do poprawy kondycji finansowej Spółki 
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3. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości,  tym metod wyceny aktywów 
i pasywów, pomiaru wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru. 
 

Bilans 
 
Aktywa i pasywa  wyceniono wedlug zasad określon ych w ustawie o rachunkowości  z tym że: 
 

1. Do środkow trwalych zalicza się rzeczowe skladniki majątkowe o wartości powyżej  
1 500 zł i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. 

 
Do amortyzacji środkow trwalych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się 
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych  stanowiących 

                  załącznik do Ustawy podatkowej. Do wartości niematerialnych i prawnych 
stanowiących nabyte kompleksowe opracowania  produktow zastosowano 5-letni 
okres amortyzacji, odzwierciedlający faktyczny okres ich uzytkowania. Do programow 
komputerowych ustalono 2-letni okres amortyzowania. 
Maszyny i urządzenia  amortyzuje się metodą liniową. 

 
2. Akcje i udzialy w obcych jednostkach oraz inwestycje w nieruchomości wycenia 

się w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości. 
 

3. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasow wycenia 
się: 

 
 materialy i towary w cenach nabycia przy zastosowaniu zasady 

„pierwsze przyszło pierwsze wyszło”. Dodatkowe koszty zakupu  
rozliczane są miesięcznie metodą wskaźnikową na zapas i na 
sprzedaż towarów. 

 
4. Należności wyceniane są  w wartości  z dnia powstania tych należności, w 

kwocie wymaganej zapłaty .,przy zachowaniu zasad ”ostrożnej wyceny”. 

Na dzień bilansowy należności  w walutach wycenia się po obowiązującym na 
ten dzień średnim kursie NBP dla danej waluty, a powstałe z tego przeliczenia 
różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztow 
finansowych. 

 

5. Środki pienięzne w kasie i banku wycenia się: 

 krajowe w wartości nomonalnej 

 w walutach obcych w wartości nominalnej przeliczone na złote polskie. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych środki 
pieniężne po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP, a 
powstałe z tego przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio 
do kosztów lub przychodów finansowych. 
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Do wyceny rozchodu środków pieniężnych w kasie i rachunku 
rozliczeniowym stosuje się zasadę „pierwsze przyszło, pierwsze 
wyszło” 

6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne obejmują : 
 

 wydatki  dotyczące okresów sprawozdawczych następujących po okresie 
sprawozdawczym w którym je poniesiono 

 wydatki stanowiące koszty pośrednie, jako zabezpieczenie żródła przychodów, 
bez  możliwości przyporządkowania do konkretnych przychodów, a decyzją 
zarządu spółki rozliczane w okresie 2-letnim                            

 dla zachowania bilansowej wspolmierności przychodow i kosztów. 
 

 
 

7. Kapitał własny 
 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w 
Krajowym Rejestrze Sądowym.  
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady 
na poczet kapitału. 

 
Akcje własne wycenia się w cenie nabycia. 
 
 

8. Zobowiązania  
 

Zobowiązania krotkoterminowe i długoterminowe  inne niż  zobowiązania finansowe  
wycenia się w wartości z dnia powstania zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Na 
dzień bilansowy zobowiązania  w walutach wycenia się po obowiązującym dla danej 
waluty na ten dzień średnim kursie NPB. 
Powstałe z tego przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodow lub 
kosztow finansowych.. 
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu emisji akcji wycenia 
się w skorygowanej cenie nabycia, a więc z uwzględnieniem dyskonta. Różnicę między 
wartością, po ktorej zobowiązanie zostało zaciągnięte, a jego wartością na dzień bilansowy  
odpisuje się w ciężar kosztow finansowych. 

 
 

Rachunek zysków i strat 
 
 

1. Uznawanie przychodu 
 
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka 
przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w 
momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez względnienia 
podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
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BILANS  

 

Dodatkowe 

informacje 

31.12.2011   31.12.2010 

 

zł Zł 

       

AKTYWA       

        

Aktywa trwałe   6 611 867,83   182 334,46 

Wartości niematerialne i prawne 3 71 724,19   144 281,51 

Koszty zakończonych prac rozwojowych   0   0,00 

Wartość firmy  0   0,00 

Inne wartości niematerialne i prawne   71 724,19   144 281,51 

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   0   0,00 

       

Rzeczowe aktywa trwałe  4, 5 11 850,43   38 050,74 

Środki trwałe   11 850,43   38 050,74 

       

a)        Grunty (w tym prawo użytkowania 

wieczystego gruntu) 
 0,00 0,00 

b)       Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
 0,00 0,00 

c)        Urządzenia techniczne i maszyny  3 269,77 1 657,10 

d)       Środki transportu  0,00 19 534,54 

e)        Inne środki trwałe  8 580,66 16 859,10 

    

        

Środki trwałe w budowie  0,00   0,00 

Zaliczki na środki trwałe w budowie   0,00   0,00 

       

Należności długoterminowe   0,00   0,00 

Od jednostek powiązanych  0,00   0,00 

Od pozostałych jednostek  0,00   0,00 

       

Inwestycje długoterminowe   6 528 293,21   2,21 

Nieruchomości  0,00   0,00 

Wartości niematerialne i prawne  0,00   0,00 

Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   2,21 

Inne inwestycje długoterminowe  6 528 293,21   0,00 

       

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  8 0,00   0,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 0,00   0,00 

Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00   0,00 
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BILANS (cd.) 
 
Aktywa obrotowe   2 894 362,04   3 496 713,85 

Zapasy  6 1 356 574,68   667 187,33 

Materiały        

Półprodukty i produkty w toku   0   0,00 

Produkty gotowe   0   0,00 

Towary   1 356 574,68   577 579,22 

Zaliczki na dostawy   0,00   89 608,11 

       

Należności krótkoterminowe  7 1 417 590,99   2 676 141,73 

Należności od jednostek powiązanych   306 956,40     

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  0,00   0,00 

-  do 12 miesięcy  0,00   0,00 

-  powyżej 12 miesięcy       

Inne  306 956,40   2 014 310,62 

Należności od pozostałych jednostek   1 110 634,59   661 831,11 

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  1 103 973,34   584 193,07 

-  do 12 miesięcy  1 103 973,34   422 392,95 

-  powyżej 12 miesięcy      161 800,12 

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 
 

    62 148,00 

Inne  6 661,25   15 490,04 

Dochodzone na drodze sądowej  0   0,00 

       

Inwestycje krótkoterminowe  23 85 710,30   125 885,19 

Krótkoterminowe  aktywa finansowe  85 710,30   125 885,19 

W jednostkach powiązanych  0   0,00 

W pozostałych jednostkach  0   0,00 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 23 83 148,23   125 885,19 

Inne środki pieniężne 23 2 562,07    

Inne inwestycje krótkoterminowe  0   0,00 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  8 34 486,07   27 499,60 

       

Aktywa razem   9 506 229,87   3 679 048,31 
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BILANS (cd.) 
 
PASYWA Dodatkowe 

informacje 

31.12.2011   31.12.2010 

 zł Zł 

        

Kapitał własny   4 686 611,79   2 516 336,17 

Kapitał zakładowy  9 2 121 339,30   1 790 625,00 

Należne wpłaty na kapitał zakładowy <wielkość 

ujemna> 
   

  

0,00 

Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna>  0   0,00 

Kapitał zapasowy  10 5 040 838,22   3 056 552,42 

Kapitał z aktualizacji wyceny  10 0   0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe  10 0   0,00 

Zysk/(strata) z lat ubiegłych   -2 330 841,25   -2 526 432,04 

Zysk/(strata) netto 11 -144 724,48   195 590,79 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

<wielkość ujemna> 

 0   0,00 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   4 819 618,08   1 154 712,14 

Rezerwy na zobowiązania  12 0   0,00 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
21 0   0,00 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  0   0,00 

Pozostałe rezerwy   0   0,00 

Zobowiązania długoterminowe  13 4 000 000,00   0,00 

Wobec jednostek powiązanych  0   0,00 

Wobec pozostałych jednostek   4 000 000,00   0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe   811 618,08   1 154 712,14 

Wobec jednostek powiązanych   0   0,00 

Z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 

 0 

  

0,00 

-  do 12 miesięcy      0,00 

-  powyżej 12 miesięcy  0   0,00 

Inne  0   0,00 

Wobec pozostałych jednostek  811 618,08   1 154 712,14 

Kredyty i pożyczki   534 492,79   0,01 

Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00   0,00 

Inne zobowiązania finansowe   0,00   0,00 

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  173 632,87   273 121,71 

-  do 12 miesięcy  173 632,87   273 121,71 

-  powyżej 12 miesięcy  0,00   0,00 

Zaliczki otrzymane na dostawy  0,00   0,00 

Zobowiązania wekslowe  0,00   0,00 

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń 
 102 290,71 

  

68 967,93 

Z tytułu wynagrodzeń  0,00   0,00 

Inne  1 201,71   812 622,50 

Fundusze specjalne   0,00   0,00 

Rozliczenia międzyokresowe  14,15 8 000,00   8 000,00 

Ujemna wartość firmy      0,00 

Inne rozliczenia międzyokresowe                                 

-       

   

Pasywa razem   9 506 229,87   3 679 048,31 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
 Dodatkowe 31.12.2011   31.12.2010 

 

Informacje 

zł Zł 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 

w tym:  

18 3 951 754,49   1 790 488,51 

- Od jednostek powiązanych  654 708,40   0,00 

Przychody netto ze sprzedaży produktów   690 703,94   20 426,33 

Zmiana stanu produktów  <zwiększenie - wartość 

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna>  

 23 666,80   -232 364,04 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

jednostki 

 0   0,00 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   3 237 383,75   2 002 426,22 

         

Koszty działalności operacyjnej   4 052 867,98   2 766 100,05 

Amortyzacja  96 124,43   91 044,75 

Zużycie materiałów i energii  51 942,41   100 927,98 

Usługi obce  279 647,70   351 213,97 

Podatki i opłaty, w tym:  5 040,95   2 025,00 

-  podatek akcyzowy  0   0,00 

Wynagrodzenia  746 509,24   501 725,79 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  81 482,64   57 048,08 

Pozostałe koszty rodzajowe  65 547,43   26 880,02 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów   2 726 573,18   1 635 234,46 

       

Zysk/(Strata) ze sprzedaży   -101 113,49   -975 611,54 

         

Pozostałe przychody operacyjne   85 339,89   14 558,19 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   408,29   0,00 

Dotacje   0   0,00 

Inne przychody operacyjne   84 931,60   14 558,19 

         

Pozostałe koszty operacyjne   156 740,28   64 976,46 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   0   0,00 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00   47 164,36 

Inne koszty operacyjne   156 740,28   17 812,10 

       

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej   -172 513,88   -1 026 029,81 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (cd.) 
 
Przychody finansowe   619 415,66   1 683 317,80 

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   0   0,00 

-  od jednostek powiązanych  0   0,00 

Odsetki, w tym:  40 319,68   3 696,99 

-  od jednostek powiązanych  0   0,00 

Zysk ze zbycia inwestycji  0   0,00 

Aktualizacja wartości inwestycji  0   0,00 

Inne  579 095,98   1 679 620,81 

         

Koszty finansowe   591 626,26   461 697,20 

Odsetki, w tym:  309 240,55   3 236,00 

-  dla jednostek powiązanych   0   0,00 

Strata ze zbycia inwestycji  0   0,00 

Aktualizacja wartości inwestycji  0   0,00 

Inne  282 385,71   458 461,20 

         

Zysk/(Strata)  z działalności gospodarczej   -144 724,48   195 590,79 

         

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych   0   0,00 

Zyski nadzwyczajne  19 0   0,00 

Straty nadzwyczajne 20 0   0,00 

         

Zysk/(Strata) brutto   -144 724,48   195 590,79 

         

Podatek dochodowy  21 0   0,00 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 

 0   0,00 

         

       

       

Zysk/(Strata) netto   -144 724,48   195 590,79 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
 Dodatkowe 

informacje 

31.12.2011   31.12.2010 

zł Zł 

       

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej  

      

         

Zysk/(strata) netto  -144 724,48   195 590,79 

Korekty razem   1 035 268,86   -118 720,85 

Amortyzacja   96 124,43   91 044,75 

(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych   405 874,07   43 898,98 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  37 611,22   0,00 

(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej  -408,29   47 164,36 

Zmiana stanu rezerw  0,00   0,00 

Zmiana stanu zapasów   -689 387,35   1 388 713,16 

Zmiana stanu należności  1 258 550,74   -1 991 176,18 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 

wyjątkiem pożyczek i kredytów 

 -66 109,49   63 795,88 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   -6 986,47   237 838,20 

Inne korekty       

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej, razem 

 890 544,38   76 869,94 

         

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej  

      

Wpływy  15 610,76   0,00 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 

 15 610,76   0,00 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 

      

Z aktywów finansowych       

Inne wpływy inwestycyjne       

Wydatki  6 540 860,27   0,00 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 

 12 569,27    

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 

     0,00 

Na aktywa finansowe,  6 528 291,00    

Inne wydatki inwestycyjne       

       

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej, razem  

 -6 525 249,51   0,00 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (cd.) 
 Dodatkowe 

informacje 

31.12.2011   31.12.2010 

zł Zł 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej  

      

Wpływy  6 315 000,10   3 952 622,50 

Wpływy netto z {wydania udziałów/emisji akcji} i 

innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 

kapitału 

 2 315 000,10   3 952 622,50 

Kredyty i pożyczki       0,00 

Emisja dłużnych papierów wartościowych  4 000 000,00    

Inne wpływy finansowe       

Wydatki  720 469,86   4 365 658,24 

Nabycie {udziałów/akcji} własnych       

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli       

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 

tytułu podziału zysku 

      

Spłaty kredytów i pożyczek  206 774,50   29 254,38 

Wykup dłużnych papierów wartościowych       

Z tytułu innych zobowiązań finansowych       

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego 

      

Odsetki  231 309,65    

Inne wydatki finansowe    282 385,71   4 336 403,86 

       

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej, razem 

 5 594 530,24   -413 035,74 

         

Przepływy pieniężne netto, razem  -40 174,89   -336 165,80 

         

       

       

Środki pieniężne na początek okresu 23 125 885,19   461 122,64 

         

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 

tym 

 -40 174,89   -336 165,80 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych 

 582,28   928,35 

       

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 23 85 710,30   125 885,19 

- o ograniczonej możliwości dysponowania      
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ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM 
 

  

30.12.2011 

 

31.12.2010 

  

zł  Zł 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO) 

 

2 516 336,17  -819 254,62 

   - korekty błędów podstawowych 

     I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO), po korektach 

 

-819 254,62  -819 254,62 

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 

okresu 

 

1 790 625,00  

 

1 307 812,50  

     1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 

 

330 714,30  

 

482 812,50  

       a) zwiększenie (z tytułu) 

   

482 812,50  

            - emisji akcji 

   

482 812,50  

       b) zmniejszenie (z tytułu) 

         1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 

okresu 

 

2 121 339,30  

 

1 790 625,00  

  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 

początek okresu 

 

0,00 
 

-50 000,00 

     2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał 

podstawowy 

           a) zwiększenie (z tytułu) 

                - korekta do 2007 r. ,  kapitał  niewpłacony 

           b) zmniejszenie (z tytułu): 

               - niedopłata akcji 

         2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 

koniec okresu 

      3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 

 

  
 

  

      a) zwiększenie 

          b) zmniejszenie 

         3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 

      4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek 

okresu 

 

3 056 552,42 
 

449 364,92 

     4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 

 

1 984 285,80  

 

2 607 187,50  

      a) zwiększenie (z tytułu): 

   

2 607 187,50  

           - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

   

2 607 187,50  

           - podziału zysku za 2007 rok 

           b) zmniejszenie (z tytułu): 

         4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 

 

5 040 838,22  

 

3 056 552,42  

  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

początek okresu 

 

0,00 
 

  

     5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji 

wyceny 

 

0,00  

         a) zwiększenie (z tytułu) 

 

0,00  

 

0,00  

           - różnice wyceny udziałów z konsolidacji 

 

0,00  

 

0,00  

       b) zmniejszenie (z tytułu) 

 

0,00  

             - różnice kursowe z konsolidacji bilansu 

         5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

koniec okresu 
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ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM C.D. 

 

 

30.12.2011 

 

31.12.2010 

 

zł  Zł 

   

 

   6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

początek okresu 

 

  
 

  

     6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 

rezerwowych 

           a) zwiększenie (z tytułu) 

           b) zmniejszenie (z tytułu) 

         6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

koniec okresu 

    

       7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 

okresu 

 

-2 526 432,04 
 

-721 158,75 

     7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 

 

(2 526 432,04) 

             - korekty błędów podstawowych 

    

          7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach 

           a) zwiększenie (z tytułu) 

           b) zmniejszenie (z tytułu) 

         7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 

         7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 

 

0,00  

             - korekty błędów podstawowych 

         7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach 

 

195 590,79  

 

(721 158,75) 

       a) zwiększenie (z tytułu) 

   

(1 805 273,29) 

       b) zmniejszenie z tytułu różnic kursowych 

 

195 590,79  

       7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 

 

(2 330 841,25) 

 

(2 526 432,04) 

     7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 

      8. Wynik netto 

 

-144 724,48 
 

195 590,79 

   a) zysk netto 

   

195 590,79  

   b) strata netto 

 

(144 724,48) 

     c) odpisy z zysku 

    II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 

(BZ) 

 

4 686 611,79 
 

2 516 336,17 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 

 
4 686 611,79  

 

2 516 336,17  
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Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 

1. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu – nie występują 
 

2. Kursy wymiany walut obcych  
 
       30.12.2011  31.12.2010 
        zł  zł 
     
Kurs obowiazujący na ostatni dzień okresu USD  3,4174  2,9641 
Kurs obowiazujący na ostatni dzień okresu EUR  4,4168  3,9603 
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3. Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego 
 

  

koszty 
zakończonych 
prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

koncesje, 
patenty, 
licencje i 
podobne 
wartości, 
w tym: 

  

inne wartości 
niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
wartości 
niematerialne 
i prawne Razem 

- 
oprogramowanie 
komputerowe 

  zł zł zł zł zł zł zł 
 a) wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na początek okresu 

0 0,00 0,00 9 726,40 376 386,60 0 386 113,00 

 b) zwiększenia (z tytułu)             0,00 

  - zakupu       7 134,50     7 134,50 

  - - ....             0,00 

 c) zmniejszenia (z tytułu)             0,00 

  - likwidacji ztytułu zużycia fizycznego             0,00 

  - - inne             0,00 

 d) wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 

      16 860,90 376 386,60   393 247,50 

 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

      9 726,40 232 105,09   241 831,49 

                

 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 0 4 414,50 75 277,32 0 79 691,82 

  - zwiększenia 0 0 0 4 414,50 75 277,32 0 79 691,82 

  - - zmniejszenia             0,00 

 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 

      14 140,90 307 382,41 0,00 321 523,31 

 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 

            0,00 

  - zwiększenia             0,00 

  - zmiejszenia             0,00 

 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec 
okresu 

            0,00 

 j) wartość netto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 2 720,00 69 004,19 0,00 71 724,19 
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4. Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany w ciągu roku obrotowego 
 
 
   
     
   
   
   

grunty  
(w tym prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

budynki, 
 lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 

wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 
środki 

transportu 
inne środki 

trwałe Razem 
  zł zł zł zł zł zł 
 a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0,00 0,00 25 323,07 30 844,00 35 105,85 91 272,92 
 b) zwiększenia (z tytułu)     5 434,77 0,00 0,00 5 434,77 
  - przejęcie umowy leasingowej od innego podmiotu           0,00 
  - zakup nowych środków trwałych     5 434,77     5 434,77 
  - zakup używanych środków trwałych           0,00 
  - modernizacja środków trwałych           0,00 
  - inne           0,00 
  - przesunięcia           0,00 
 c) zmniejszenia (z tytułu)     7 400,00 30 844,00 1 986,00 40 230,00 
  - przekazanie umowy leasingowej innemu podmiotowi           0,00 
  - sprzedaż       30 844,00   30 844,00 
  - likwidacja z tytułu żuzycia fizycznego     7 400,00   1 986,00 9 386,00 
  - inne           0,00 
  - przesuniecia           0,00 
 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0,00 0,00 23 357,84 0,00 33 119,85 56 477,69 
 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 0   23 665,97 11 309,46 18 246,75 53 222,18 
 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0   -3 577,90 -11 309,46 6 292,44 -8 594,92 
  - naliczonej w roku amortyzacji     3 822,10 4 193,01 8 278,44 16 293,55 
  - zmniejszenia umorzenia           0,00 
  - zwiększenia z tytułu przesunięcia     -7 400,00 -15502,47 -1986 -24 888,47 
  - zmniejszenia z tytułu przesunięcia           0,00 
 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 0 0,00 20 088,07 0,00 24 539,19 44 627,26 
 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 
okresu           0,00 
  - zwiększenia           0,00 
  - zmniejszenia           0,00 
 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec 
okresu           0,00 
 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0,00 0,00 3 269,77 0,00 8 580,66 11 850,43 
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5. Środki trwałe – według  tytułów własności 
 

  
 

2011.12 
 

2010.12 

  
zł 

 
zł 

      

Środki twałe własne 
 11 850,43  38 050,74 

Środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu 
finansowego  

0,00 
 

0,00 

Razem środki twałe w ewidencji bilansowej 
 

11 850,43 
 

38 050,74 

Wartość nie amortyzaowanych lub nie umarzanych 
przez jednostkę śrdków trwałych, używanych na 
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, 
w tym tytyłu umów leasingu 

 

Sziedziba jednostki 
mieści się w lokalu 
użytkowym na 
podstawie umowy 
najmu na czas 
nieokreślony 

  

Razem 
 

11 850,43 
 

38 050,74 

 
Bilansowa wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym-nie występują 

 

W ciągu roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków 
trwałych  

 
Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują. 
 
 

6. Zapasy 

  
 

2011.12 
 

2010.12 

  
zł 

 
zł 

Zapasy stanowią: 
    

towary w magazynach własnych wg cen nabycia 
 

1 291 996,91 
 577 579,22 

towary z importu w odprawie celnej, przyjęte do 
magazynu w styczniu 2012  

64 577,77 
 

 zaliczki na dostawy 
towarów   

0,00 
 89 608,11 

Ogółem zapasy 
 

1 356 574,68 
 

667 187,33 

 
 

7.  Odpisy aktualizujące wartość należności    
 

Stan na 01.01.2011 r. 
 

35 611,51 

Zwiększenie 
 

9 839,09 

Wykorzystanie 
  

0,00 

Rozwiązanie 
  

9 313,85 

Stan na 31.12.20011 r. 
 

36 136,75 
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8. Rozliczenia międzyokresowe czynne 
 

  
2011.12 

 
2010.12 

  
zł 

 
zł 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
czynne  34 486,07  27 499,60 

Opłacone ubezpieczenia majątkowe 
 

0,00 
 314,63 

Opłacone domeny internetowe 
 

0,00 
 454,5 

Koszty zabezpieczenia źródła przychodów do 
rozliczenia w 2012 r, w tym  31 666,80  0,00 

- koszt obsługi prawnej  
12 500,00 

 
- 

- koszt ubezpieczenia transakcji handlowych  
14 850,00 

 
- 

- koszt wynagrodzenia  
4 300,00 

  

- opłacone domeny internetowe  
16,80 

 
- 

VAT naliczony do odliczenia w deklaracji za m-c styczeń 
roku następnego  

2 819,27 
 0,00 

VAT należny dotyczacy korekt faktur sprzedaży nie 
potwierdzonych przez odbiorców do rozliczenia 
nastepnym roku 

 
0,00 

 
26 730,47 
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9. Kapitał zakładowy 
 
 

Kapitał zakładowy Spółki na 30.09.2011 obejmuje : 
 11 500 000 akcji serii A nie uprzywilejowanych o wartości jednostkowej 

nominalnej 0,10 zł 

 1 500 000 akcji serii B nie uprzywilejowanych o wartości jednostkowej nominalnej 

0,10 zł 

  4 906 250 akcji serii C nie uprzywilejowanych o wartości jednostkowej 

nominalnej 0,10 zł 

 3 307 143 akcji serii D nie uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,10 zł 

 
Na łaczną  sumę 2 121 339,30 zł. 

 
 
Na 31 grudnia 2011 r. akcjonariuszami Spółki byli: 

Nazwa akconariusza 
Liczba 

posiadanych 
akcji 

Wartość 
nominalna 

posaidanych 
akcji 

Typ 
posaidanych 

akcji 

% posiadanych 
głosów 

Nehrebecki-Falkiewicz Piotr 
Marek 

2 412 843,00 241 284,30 Seria                             11     

Universal Pioneer 2 172 288,00 217 228,80 Seria                             10     

Akcje w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect prowadzonym 
przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie 

16 628 262,00 1 662 826,20 Seria                             78     

Suma 21 213 393,00 2 121 339,30 Seria A, B, C, D 100 

 
 
 

10. Kapitały zapasowe i rezerwowe – zmiany w ciągu roku obrotowego  

 
1 stycznia 201 Zwiększenia Zmniejszenia  30 września 2011 

 
zł zł zł zł 

Kapitał zapasowy 3 056 552,42 1 984 285,80 
 

5 040 838,22 

Kapitał z aktualizacji wyceny 
    

Pozostałe kapitały rezerwowe 
    

Razem 3 056 552,42 1 984 285,80 0,00 5 040 838,22 
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11. Wynik finansowy netto 
 

  
Strata netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wyniósł 144 724,48 zł.  

 
 

12. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – 8 000 zł tytułem rezerwy na audyt 
za 2011 rok. 
 

 
 

13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów –nie wystepuje 
 

 
14. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - nie występują 
 
 
15. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów 
 
 

Wyszczególnienie 
Przychody netto ze 
sprzedaży 
krajowej 

Przychody netto ze 
sprzedaży 
wewnątrz-
wspólnotowej 

Przychody netto ze 
sprzedaży 
eksportowej 

Razem 

Stan na koniec 
12.2011 

zł zł zł zł 

Sprzedaz towarów 3 237 383,75 
  

3 237 383,75 

Sprzedaż usług 35 995,54 
 

654 708,40 690 703,94 

w tym od jednostek 
powiązanych   

654 708,40 0,00 

Przychody ze 
sprzedaży ogółem 

3 273 379,29 0,00 654 708,40 3 928 087,69 

 
 
 
 

16. Podatek dochodowy 
 

 
Władze podatkowe mogą w przeprowadzić kontrole ksiąg rachunkowych i rozliczeń 
podatkowych w ciągu 5 lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe 
i obciążyć Spółkę dodatkowym wymiarem podatku wraz z karami i odsetkami. W opinii 
Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na możliwość powstania istotnych 
zobowiązań z tego tytułu. 



Vedia S.A.        

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. 

Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.)  

 

21 

 

 
31.12.2011 

 
31.12.2010 

 
zł 

 
zł 

Zysk/ (Strata brutto) -144 724,48 
 

195 590,79 

Dochody ze źródeł przychodu położonych za granicą 0,00 
 

0,00 

Koszty nie stanowiace kosztów uzyskania przychodów: 267 642,48   786 948,69 

Odpisy aktualizujace śr. obrotowych 72 750,71 

 

0,00 

Odpisy aktualizujace srodków trwałych 

  

47 164,36 

Koszty rachunkowe z lat ubiegłych 

  

222 343,06 

Koszty ubezpieczeń 833,00 

 

0,00 

Przedawnione należności 14 696,16 

 

3 937,10 

Naliczone premie od obligacji 0,00 

 

429 206,82 

Pozostałe koszty NKUP 21 029,53 

 

21 002,22 

Niedobory i szkody w zapasach 459,34 

 

0,00 

Odsetki karne skarbowe 17 780,85 

 

3 223,38 

Odsetki naliczone NKUP 60 150,05 

 

0,00 

Rezerwa na badanie 8 000,00 

 

8 000,00 

Niezapłacone składki ZUS 2 565,00 

 

15 744,14 

Koszty egekucji 15 992,13 

 

1 232,00 

Koszty obsługi emisji akcji 39 922,00 

  Niezrealizowane różnice kursowe ujemne 13 463,71 

 

35 095,61 

Koszty podatkowe nie zaliczane do rachunkowych 0,00   0,00 

Koszty do rozliczenia w czasie 0,00 

 

0,00 

Zpłacone składki ZUS 

   Wypłacone wynagrodzenia 0,00 

 

0,00 

Inne usługi księgowe 0,00 

 

0,00 

Przychody niepodatkowe 22 413,30   1 620 119,15 

Premie od obligacji 0,00 

 

1 575 610,68 

Aktualizacja zobowiazań NKUP 9 212,50 

  Niezrealizowane różnice kursowe dodatnie 0,00 

 

44 508,47 

Odsetki naliczone, nieuzyskane 13 200,80 

  Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych 0,00   0,00 

Darowizny 0,00 

 

0,00 

Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 0,00 

 

0,00 

Rozliczenie straty z lat ubiegłych 

  

0,00 

Podstawa opodatkowania 100 504,70   -637 579,67 

Podatek dochodowy 0,00 

 

0,00 

Podatek dochodowy zapłacony za granicą 0,00 

 

0,00 

Podatek 0,00 

 

0,00 
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17. Struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów 
pieniężnych 

 
 

 
31.12.2011   31.12.2010 

 
Zł Zł 

Środki pieniężne w kasie 8 359,73 
 1 370,47 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 30 630,75 
 49 227,78 

Inne środki pieniężne 44 157,75 
 74 966,70 

Inne aktywa pieniężne 2 562,07 
 

320,24 

Razem 85 710,30   125 885,19 

Krótkoterminowe aktywa finansowe zakasyfikowane dla 
potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków 
pieniężnych 

   
Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku 
przepływów pieniężnych 85 710,30   125 885,19 

 
 

18. Dane dotyczące jednostek powiązanych 
 
Aktem założycielskim z 24 czerwca 2008 r. spłóka utworzyla i zarejestrowała w Hong 
Kongu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z hongkońskimi ustawami o 
spółkach. Sygnatariuszem działającym w imieniu i na rzecz VEDIA S.A jest Pan Włodarczyk 
Mirosław - prezes zarządu spółki VEDIA SA. 

 
Nazwa jednostki:  V E DIA HK   LIMITED 

Siedziba jednostki  Hong Kong 

Posiadany udział           100,00% 

Udział  w całkowitej  liczbie głosów  100,0% 

Kapitał zakładowy wg aktu założycielskiego            20 000 USD 

Wartość jednostkowa udziału     1 USD 

Kapital zakładowy wpłacony    1 USD – wartość 2,21 PLN 

 
Nazwa jednostki:  NEW DRAGON ELECTRONIC 

LIMITED 

Siedziba jednostki  Hong Kong 

Posiadany udział           48,0% 

Udział  w całkowitej  liczbie głosów  48,0% 

Kapitał zakładowy wg aktu założycielskiego            1 400 000 akcji –  

wartość 140 000 USD 

Wartość jednostkowa nominalna akcji     0,1 USD 

Zakupione akcje w cenie nabycia   
 
Wartość według kursu waluty z dnia nabycia 

 672 000 akcji  
 – wartość 2 164 400,00 USD 
672 000 akcji  
 – wartość 6 528 291 PLN 
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W transakcjach z jednostką powiązaną stosowane są ceny rynkowe. 
 
 

19. Zdarzenia po dniu bilansowym 

19.1 Rozwój własnych produktów – odtwarzacze multimedialne 
 

W pierwszym półroczu 2012 roku planowane jest wprowadzenie do oferty nowych 
czytników książek elektronicznych np. eReader K9 obsługujących zabezpieczone książki 
elektroniczne metodą Adobe DRM. Funkcjonalność modelu K9 jest porównywalna z 
modelem K7M. Różnica dotyczy rodzaju obsługi urządzenia, która odbywa się za 
pomocą dotykowego ekranu, podczas gdy w modelu K7M wykorzystywane są jedynie 
mechaniczne przyciski umieszczone przy ekranie, w dolnej części obudowy.  
 
Seria odtwarzaczy audio/wideo poszerzy się o wersję rozwojową odtwarzacza B6, tj. B3. 
Urządzenie to posiadać będzie nowoczesny wygląd, kolorowy ekran TFT oraz możliwość 
obsługi popularnych formatów plików dźwiękowych i filmowych. Odtwarzacz B3 będzie 
posiadał ekran o przekątnej 1,8 cala i rozdzielczości 128x160 pikseli. 
 
Kolejnym produktem wprowadzonym do oferty będzie X5 czyli PMP (Portable 
Multimedia Player) z wyświetlaczem o wielkości 5 cali i ekranem dotykowym, 
wyposażonym w moduł łączności bezprzewodowej WiFi. Obok klasycznych 
funkcjonalności urządzeń wyposażonych w system Android będzie wyróżniał się 
możliwością korzystania z nawigacji GPS. 
 
Ponadto trwają prace nad kolejnym czytnikiem wyposażonym w wyświetlacz typu e-ink 
(elektroniczny papier) oraz są bliskie zakończenia prace związane z tabletem o dużym 
10 calowym wyświetlaczu. 
 

19.2 Rozwój własnych produktów – Smart Metering Poland 
 
Prowadzony jest projekt o nazwie Smart Metering Poland, na który Emitent otrzymał 
dofinansowanie w wysokości ok. 1,5 mln zł. 
 
Przedmiotem projektu jest: 
 
A. Opracowanie i wykonanie infrastruktury technicznej służącej do pozyskiwania 
danych, które są generowane poprzez pomiary zużycia takich mediów jak: woda, gaz, 
energia elektryczna i energia cieplna. Dodatkowo opracowywana infrastruktura 
umożliwi pozyskanie danych z czujników: ruchu, dymu, temperatury zewnętrznej, 
zamknięcia drzwi i okien itp. W początkowym okresie miejscem pomiaru będą 
gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa, później odbiorcami tych rozwiązań 
będą gospodarstwa rolne, duże firmy i inne podmioty. Infrastruktura techniczna będzie 
składała się z dwóch podstawowych elementów:  
- terminala kontrolnego, który zbiera dane z urządzeń odczytujących i po wstępnej 
analizie przesyła strumień danych na serwer, gdzie odbywa się dalsza analiza danych; 
- urządzeń odczytujących, które identyfikują i przesyłają dane do terminala kontrolnego 
(czujniki, liczniki, mierniki). 
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B. Wykonanie oprogramowania, które umożliwi zebranie, uporządkowanie i analizę w 
mikroskali danych pozyskanych z heterogenicznych źródeł. Następnie oprogramowanie 
umożliwi wysłanie danych w określonym formacie na zewnętrzny serwer, gdzie będą 
one przedmiotem dalszych analiz. 
Oprogramowanie będzie się charakteryzowało nowatorskim podejściem do analizy 
danych.  
 
W skali Polski nie został dotychczas wdrożony system pomiaru zużycia energii 
elektrycznej, gazu, wody, ciepła przez inteligentne urządzenia pomiarowe. VEDIA 
proponuje rozwiązanie obejmujące kompleksowy pomiar energii elektrycznej 
zużywanej przez konsumentów i wytwarzanej przez prosumentów, pomiar ilości ciepłej 
wody użytkowej i centralnego ogrzewania uzyskiwanych z alternatywnych źródeł 
energii, pomiar zużycia wody, gazu lub oleju opałowego oraz zintegrowanie i 
wizualizację wielkości w przystępnej formie na urządzeniach przenośnych i stronach 
internetowych. 
 
VEDIA SA będzie oferować kompleksowe  rozwiązania niedostępne dotychczas na 
rynku. Tak szeroka funkcjonalność będzie głównym czynnikiem decydującym o 
innowacji rozwiązania. Dotychczasowe rozwiązania tego typu ograniczają się do 
pomiaru energii elektrycznej. Projekt wyróżnia się pod względem innowacyjnej metody 
analizy danych i możliwości zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom na podstawie 
pomiarów wielkości i występujących zdarzeń w ich następstwie. System pomiaru, a 
następnie integracji heterogenicznych danych pozyskanych z pomiaru różnych wielkości 
pozwoli na optymalizację zużycia energii i mediów i przyniesie oszczędności dla 
konsumentów. 
 
Rozwiązanie zakłada zastosowanie w projekcie najnowszych komponentów 
oferowanych przez wiodących producentów elementów elektronicznych, oparcie 
systemu na darmowym oprogramowaniu pozwalającym na korzystanie z urządzeń w 
szerszym zakresie, niż tylko wizualizacja wyników pomiarów, zdalne zarządzanie 
urządzeniami cyfrowego domu oraz nowatorskie podejście do zużycia mediów 
stosowanych w codziennym życiu. 
 

 

20. Zatrudnienie 

 
2011 

 
2010 

 
osoby 

 
osoby 

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 7,00 
 

4 

 

 
21. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej 

 
Wynagrodzenie wypłacone i należne wyniosło: 

 
2011 

 
2010 

 
zł 

 
zł 

Zarząd 326 145,00 
 

68 100,00 

Rada Nadzorcza 0,00 
 

0,00 
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22. Transakcje z wchodzącymi w skład organów zarządzających i 
nadzorujących –nie wystąpiły  

 
 
23. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

 
31.12.2011 

 
31.12.2010 

 
zł 

 
zł 

Należności , w tym: 306 956,40 
 

2 014 310,62 

VEDIA HK LIMITED - Hong Kong 0,00 
 

2 014 310,62 

    
stanowia równowartość  89 821,62 USD 

 

679 569,05 USD 

z tytułu zapłaconych zaliczek na dostawy towarów 306 956,40 

 

2 014 310,62 

z tytułu wpłaconych zaliczek na prace rozwojowe i towary   

 

  

 
 

  NEW DRAGON LIMITED - Hong Kong 0,00 

 

0,00 

 
 

  w tym z działalności finansowej 0,00 

 

  

w tym z działalności operacyjnej 0,00 

 

  

 
 

  Zobowiązania, w tym: x 

 

x 

VEDIA HK LIMITED - Hong Kong 

   
    Przychody w okresie obrotowym, w tym: 654 708,40 

 

0,00 

VEDIA HK LIMITED - Hong Kong 4 136,40 

 

0,00 

NEW DRAGON LIMITED - Hong Kong 650 572,00 

   
   Zakupy w okresie obrotowym, w tym: 2 427 367,31 

 

1 331 132,92 

 
 
24. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, 

finansowej   oraz wynik finansowy Spółki-nie występują 
 

25. Wynagrodzenia dla biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych wypłaconym lub należnym. 
 
 

  
   

2011 
 

2010 

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego   8 000,00  8 000,00 
Inne usługi poświadczające  -  - 
Usługi doradztwa podatkowego  -  - 
Pozostałe usługi  -  - 
Razem   8 000,00  8 000,00 
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26. Zobowiazania długoterminowe – struktura czasowa według zapadalności 
 
VEDIA S.A. wyemitowała obligacje serii C i sfinansowała majątek obrotowy w spółce 
zależnej New Dragon Electronic Limited z siedzibą w Hong Kongu. Wysokość 
pozyskanych środków z tytułu emisji obligacji wyniosła 4 000 000 zł. Obligacje 
oprocentowane 11,5% w skali roku powodują naliczenie kosztów z tytułu odsetek. W 
2011 roku koszty związane z emisją obligacji (w tym koszty odsetek) wynosiły w sumie 
459 640 zł, co wpłynęło na zwiększenie kosztów finansowych. 
 

  
 

2011.12 
 

2010.12 

  
zł 

 
zł 

      

Zobowiazania długoterminowe 
 

4 000 000,00 
 

0,00 

Ogółem zobowiazania długoterminowe 
 

4 000 000,00 
 

0,00 

 


