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A. Część ogólna 

1. Jednostka działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu    

24.10.2007r . Rep. nr 2482/2007,zmienionego aktem notarialnym z dnia 02.07.2008r   r. Rep. 

nr 5792/2008 ,oraz aktem notarialnym z dnia 27.01.2011r Rep. Nr 622/2011. Jednostkę 

zawiązano na czas nieokreślony. 

2. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność: 

a) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem 0000291387 w Krajowym 

Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 24.10.2007r. 

b) Numer identyfikacji podatkowej NIP 1231127020  nadany w dniu 17.10.2007, oraz NIP PL  

nadany w dniu 07.11.2007r przez Urząd Skarbowy w Piasecznie. 

c) numer identyfikacyjny Regon 141146042 nadany przez Urząd Statystyczny w Warszawie .    

3. Przedmiotem działalności jednostki, wynikającym  z statutu i wpisu do właściwego rejestru jest 

m/innymi: 

© działalność związana z informatyką pozostała 

© pozostała sprzedaż  hurtowa wyspecjalizowana 

© sprzedaż detaliczna pozostała w  sklepach niewyspecjalizowanych. 

Działalność  gospodarcza w 2011r polegała na imporcie ze spółek powiązanych kapitałowo 

mających siedzibę w HONG KONGU  elementów  odtwarzaczy, kompletowanie  ich w siedzibie 

spółki VEDIA SA i sprzedaż hurtowa oraz detaliczna.    

4. Poza wymienionym w punkcie 3 przedmiotem działalności określonym w uregulowaniach 

prawnych, jednostka nie prowadziła w roku sprawozdawczym działań pozaumownych. 

5. Według stanu na dzień bilansowy występowały następujące powiązania z innymi jednostkami 

(jednostką dominującą, znaczącego inwestora, jej jednostkami zależnymi, współzależnymi 

i stowarzyszonymi oraz jednostkami znajdującymi się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, 

a także wspólnikami jednostki współzależnej – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 uor). 

© jednostka posiada 100% udziałów w Spółce VEDIA Limited HK w Hong Kongu ,o kapitale 

deklarowanym 20 000,00 udziałów w cenie nominalnej po 1,00 USD każdy.. Kapitał wpłacony 

wynosi 1 USD. Członkowie zarządu spółki badanej stanowią zarząd i sprawują kontrolę w spółce 

VEDIA Limited HK w Hongkongu. 

Pan Mirosław  Włodarczyk-Prezes zarządu 

Pan Dariusz Kwiatkowski –członek  zarządu 

© jednostka posiada 48 %akcji w spółce New  Dragon Electronic Limited  z siedzibą w Hong 

Kongu zarejestrowaną w Companies  Registry pod numerem 1568197.o kapitale deklarowanym  

1400 000 akcji w cenie nominalnej  po 0,10 USD  na wartość 140 000,00USD.Badana jednostka 

VEDIA SA  w 2011r zakupiła w 2011r 672 000 akcji    na łączna kwotę  2 164 400 USD. 

 Prezes Zarządu badanej jednostki  –Pan Mirosław  Włodarczyk pełni  w spółce New Dragon 

Electronic Limited w Hong-Kongu funkcje członka zarządu.      
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5a. Stosownie do ustaleń z punktu 5 badana jednostka jest jednostką sprawującą kontrolę nad inną 

jednostką i ma obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej  (art. 56, 57 i 58 uor). 

6. Organy jednostki przedstawiają się następująco: 

a) Zarząd powołany przez uprawniony organ - prowadzący sprawy jednostki na podstawie 

bezterminowych umów z powołania , zawartych przez Radę Nadzorczą: 

Prezes Zarządu-
Mirosław Włodarczyk  

 od dnia 24.10.2007r 

Wiceprezes 
Dariusz Kwiatkowski 

 
 
 

od dnia 24.10.2007r 
 

W trakcie roku obrotowego nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu. 

Do reprezentacji spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu ,lub jeden członek zarządu i 

prokurent. Funkcję prokury samoistnej sprawuje Pani Dorota Kuc – zatrudniona na 

stanowisku kierownika  finansowego, równocześnie prowadząca  księgi rachunkowe spółki. 

b) Rada Nadzorcza o 3-letniej kadencji określonej w umowie spółki  pracowała bez pobierania 

wynagrodzenia w składzie: 

      • Jolanta Kwiatkowska 

      • Ryszard Włodarczyk   

      • Nehrebecki Falkiewicz Piotr 

      • Kuch Karol Dariusz –od 27.01.2011r. 

      • Elżbieta Włodarczyk 

 

7. Księgi rachunkowe  spółki prowadzone są  w siedzibie jednostki .     

8. Kapitały własne kształtują się następująco:  

Stan na dzie ń Stan na dzie ń 
Wyszczególnienie 

bilansowy br. bilansowy pr. 

Kapitał (fundusz) własny 4 686 611,79 2 516 336,17 

Kapitał (fundusz) podstawowy 2 121 339,30 1 790 625,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 5 040 838,22 3 056 552,42 

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

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

 
 
 
 

Kapitał podstawowy 2 121 339,30  zł, dzieli się na 21 213 393 równych i niepodzielnych akcji, 

każda o wartości nominalnej 0,10 zł. Wartość bilansowa 1  akcji wynosi 0,22  zł, czyli 220% do 

ceny nominalnej, przy czym akcje te posiadają: 
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Akcjonariusz/  
 

Liczba 
posiadanych 

akcji 

Liczba 
głosów 

Udział w 
kapitale 

podstawowym 
w % 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 
w % 

Nehrebecki- Falkiewicz Piotr  2 412 843   11 241 284,30  11  

Universal Pionier  2 172 288  10  217 228,80  10  

Akcje w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New 
Connect prowadzonym przez GPW w Warszawie  

16 628 262  78  1 662 826,20  78  

Razem 21 213 393   100 2 121 339,30  100  

 

Wyżej wymieniona kwota kapitału podstawowego wykazana została: 

a) w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej do rejestru przedsiębiorców, zgodnie 

z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, 

b) zgodnie z księgą udziałów akcji prowadzoną według wymagań art.  art. 341 k s h , 

c) jest w całości opłacona gotówką , zgodnie z art. . 306 i 309 k s h , 

d) odpowiada wysokości określonej w art.  art. 308 k s h, 

Uszczerbek kapitału własnego spowodowany stratami z lat ubiegłych nie wywołał jednak 

konieczności zastosowania się do art. art. 397 k s h bowiem :   

Straty badanej spółki wg stanu  na 31.12.2011r wynoszą 2 475 565,73 zł,  przekroczyły  o 16,6 % 

wartość kapitału podstawowego ,a przekroczenie to w kwocie  354 226,43 zł stanowi 7,02 % 

kapitałów zapasowych .    

9. Dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3 i 4 jednostka zatrudniała średnio w badanym roku 

obrotowym 7 osób, a w roku poprzednim 4 osób (po przeliczeniu na pełne etaty). 

10. Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej  z 03.10.2011r do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o 

rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy – zgodnie z art. 66 ustęp 4 

uor - wybrany został podmiot audytorski AUXILIUM AUDYT Barbara Szmurło ,Jadwiga Faron 

Spółka Komandytowa(dawna nazwa Krystyna Adamus ,Jadwiga Faron Spółka komandytowa)   z 

siedzibą w  Krakowie  wpisany pod numerem 3436 na listę podmiotów uprawnionych przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

11. Niniejsze badanie, zgodnie z umową nr 196 z dnia 03.10.2011r zawartą w wykonaniu uchwały 

z punktu 10 przeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie od 28.04.2012r do 7.05.2012r.

 Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający samodzielnie badanie w jego imieniu 

kluczowy biegły rewident Krystyna Król. (nr rej. 1992)oświadczają, że pozostają niezależni od 

badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 maja 2009r. o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

oraz o nadzorze publicznym. 

12. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez podmiot audytorski 

AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus ,Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w 

Krakowie nr .podmiotu uprawnionego bo badania 3436 i otrzymało opinię z objaśnieniami.  

dotyczącymi  wysokości zaliczki na kwotę 2 014 310,62 zł przekazanej do spółki 
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podporządkowanej VEDIA Limited HK w Hong Kongu bez wskazania przeznaczenia w podziale 

na składniki obrotowe bądź dobra inwestycyjne. W 2011r zaliczka została rozliczona, do kwoty 

302 855,52 zł z przeznaczeniem na zakup towarów. 

13.    Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez uchwalą nr 7 ZWZA  z dnia z 07.07.2011r. 

Zysk bilansowy  w kwocie 195 590,79 zł uchwałą nr 10 ZWZA z dnia 07.07.2011r przeznaczono 

na  częściowe pokrycie strat bilansowych z lat ubiegłych. 

 

14. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany zostało: 

a) stosownie do art. 69 ustawy o rachunkowości złożone wraz z innymi dokumentami w Sądzie 

Rejonowym – Wydział KRS  Warszawa  w dniu 25.07.2012r. 

b) stosownie do art.27 ustawy z 15.02.1992r złożone zostało w Urzędzie Skarbowym 

Warszawa-Mokotów. 

Sprawozdanie finansowe za 2011r nie zostało ogłoszone w Monitorze polskim B, przez co nie 

dopełniono wymogów art.70 Ustawy o rachunkowości. 

Księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy zostały zamknięte do dnia 15.07.2011r. w sposób 

wyłączający możliwość dokonywanie zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte 

księgi rachunkowe. 

15. Zbadane sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy, podpisane przez członka zarządu i 

prokurenta samoistnego reprezentującego zarząd i jako osoba sporządzająca to sprawozdanie, 

zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, składa się z: 

a)  wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

b)  bilansu na dzień 31.12.2011r., z sumą aktywów i pasywów

 9 506 229,87 zł 

c)  rachunku zysków i strat wykazującego za rok obrotowy wynik finansowy- strata

 (144 724,48) zł 

d)  zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, 

e)  rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy, 

f)   dodatkowych informacji i objaśnień,  

oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym. 

16. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości jednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi 

rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji 

niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym. 

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania. 

17. Ponadto kierownik jednostki, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, złożył w dacie   

07.05.2012r pisemne oświadczenie dotyczące m.in.: 

a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do 

badania oraz uzupełniającego sprawozdania z działalności, 

b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem 
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bilansowym, 

c) niezaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe 

i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego. 

18. Niniejszy raport został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej 

dokumentacji roboczej, wymaganej przez art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości, z 

uwzględnieniem: 

a) stosownych prób badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji 

dominujących kwotowo, 

b) poziomu istotności ustalonego przez biegłego dla sprawozdania finansowego, 

c) zawodowego osądu przez biegłego zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami 

księgowymi, 

d) stanu rozrachunków z tytułów podatkowych i ich zgodności z danymi deklarowanymi przez 

badaną jednostkę, które stanowiły podstawę do ich ujęcia w księgach rachunkowych. 

B. Kluczowe wielko ści bezwzgl ędne i wska źniki wzgl ędne charakteryzuj ące wynik bilansowy 

jednostki oraz jej sytuacj ę majątkow ą i finansow ą za rok obrotowy i dwa lata 

poprzedzaj ące. 

Wynik działalności gospodarczej, zmiany rachunku zysków i strat, bilansu oraz wskaźników 

finansowych charakteryzują tabele i wykresy podane niżej: 

1. Bilans porównawczy 

Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokr ągleniem setek zł: 

 

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 6 611,9 69,6 182,3 5,0 320,1 8,4 6 429,5 3 626,2 6 291,8 2 065,5 

I. Wartości niematerialne i prawne 71,7  0,8 144,3 3,9 219,7 5,8 (72,6) 49,7 (148,0) 32,6 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 11,9  0,1 38,1 1,0 100,4 2,6 (26,2) 31,1 (88,5) 11,8 

III. Należności długoterminowe                     

1. Od jednostek powiązanych                     

IV. Inwestycje długoterminowe 6 528,3 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6 528,3 ######## 6 528,3 ######## 

a) w jednostkach powiązanych 6 528,3 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6 528,3 ######## 6 528,3 ######## 

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe                     

B. Aktywa obrotowe 2 894,4 30,4 3 496,7 95,0 3 475,3 91,6 (602,4) 82,8 (581,0) 83,3 

I. Zapasy 1 356,6 14,3 667,2 18,1 2 055,9 54,2 689,4 203,3 (699,3) 66,0 

II. Należności krótkoterminowe 1 417,6 14,9 2 676,1 72,7 685,0 18,0 (1 258,6) 53,0 732,6 207,0 

1. 
Należności od jednostek 
powiązanych 307,0 3,2 2 014,3 54,8     (1 707,4) 15,2 307,0   

III. Inwestycje krótkoterminowe 85,7  0,9 125,9 3,4 461,1 12,1 (40,2) 68,1 (375,4) 18,6 

a) w jednostkach powiązanych                     

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

Aktywa razem 9 506,2 100,0 3 679,0 100,0 3 795,4 100,0 5 827,2 258,4 5 710,8 250,5 

 

Graficznie aktywa przedstawiają się następująco:  
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Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokr ągleniem setek zł: 
 

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 4 686,6 49,3 2 516,3 68,4 (819,3) (21,6) 2 170,3 186,2 5 505,9 (572,1) 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 121,3 22,3 1 790,6 48,7 1 307,8 34,5 330,7 118,5 813,5 162,2 

II. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielko ść ujemna)          (50,0) (1,3)     50,0   

III. Udziały (akcje) własne 
(wielko ść ujemna)                      

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 5 040,8 53,0 3 056,6 83,1 449,4 11,8 1 984,3 164,9 4 591,5 
1 

121,8 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny                      

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe                      

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  (2 330,8) (24,5) (2 526,4) (68,7) (721,2) (19,0) 195,6 92,3 (1 609,7) 323,2 

VIII. Zysk (strata) netto  (144,7) (1,5) 195,6 5,3 (1 805,3) (47,6) (340,3) (74,0) 1 660,5 8,0 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ci ągu 
roku obrotowego (wielko ść 
ujemna) 

                    

B. Zobowi ązania i rezerwy na 
zobowi ązania 4 819,6 50,7 1 162,7 31,6 4 614,7 121,6 3 656,9 414,5 204,9 104,4 

I. Rezerwy na zobowi ązania                      

II. Zobowi ązania długoterminowe 4 000,0 42,1         4 000,0   4 000,0   

1. Wobec jednostek powiązanych                     

III. Zobowi ązania krótkoterminowe  811,6 8,5 1 154,7 31,4 4 614,7 121,6 (343,1) 70,3 (3 803,1) 17,6 

1. Wobec jednostek powiązanych                     

IV. Rozliczenia mi ędzyokresowe 8,0  0,1 8,0 0,2       100,0 8,0   

Pasywa razem 9 506,2 100,0 3 679,0 100,0 3 795,4 100,0 5 827,2 258,4 5 710,8 250,5 
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  Graficznie pasywa przedstawiają się następująco: 
 

  
  

Zgodnie z powyższymi danymi wynikającymi z bilansu analitycznego na sytuację jednostki 

istotnie wpływają następujące aspekty: 

 

a) Aktywa trwałe stanowią 69,6 % całego majątku jednostki, w tym inwestycje długoterminowe 

w postaci akcji i udziałów utrzymywanych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych czynią 

68,7%, 

 Jednocześnie widoczny jest spadek bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych, który 

w przedziale 3 lat (2009 – 2011) czyni kwotę 88,5 tys. zł. 

 Jest on rezultatem niskich nakładów inwestycyjnych ,na odnowienie majątku trwałego 

spowodowane specyfiką działalności, opartą na ręcznym kompletowaniu elementów 

importowanych w gotowy towar do sprzedaży .Działalność inwestycyjna jednostki skierowana 

jest na inwestowanie w akcje i udziały w jednostkach powiązanych  w Hong-Kongu. W 

badanym roku  na nabycie 672 000 akcji w cenie nominalnej 0,10 USD każda o łącznej 

wartości nominalnej  67 200 USD  wydatkowano 2 164 400  USD na wartość  6 528,3 tys.zł. 

Spowodowało to, że wszelkie pozyskane środki z  własnych i obcych źródeł finansowania  

przeniesione zostały do Hong Kongu ,w celu uzyskania w przyszłości korzyści 

ekonomicznych.   

 

 

b) w grupie majątku obrotowego odnotowano spadek   o 602,4. tys. zł (17,2. % do roku 2010), 

który obejmuje: 

     © spadek należności w jednostce powiązanej VEDIA HK  w Hong Kongu o 1 711,5 tys zł ,przy 

równoczesnym wzroście zapasu towarów o 690 tys zł i wzroście należności o 519,8 tys zł.  
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 Wzrost ten jest rezultatem zwiększenia sprzedaży towarów , o 61,67% w stosunku do 2010r. 

     ©)wystąpiło obniżenie stanu środków pieniężnych na 31.12.2011 r. o 40,2  tys. zł w stosunku 

do roku poprzedniego, jednakże spadek ten nie spowodował istotnego pogorszenia płynności 

finansowej. 

 

 

c) © w pasywach bilansu uwagę zwraca wzrost kwotowy w przedziale 3 lat kapitałów własnych 

o 5 505,9  tys. zł (572,1 %). 

Pomimo wzrostu kapitałów własnych ich  udział  w finansowaniu majątku uległ obniżeniu w 

stosunku do 2010r  o 19,1 %,głównie z powodu wzrostu  zadłużenia z tytułu emisji obligacji   

,w celu finansowania zakupionych akcji w New Dragon Electronic Limited w Hong Kongu 

wykazanych w aktywach bilansu..  W związku z powyższym udział kapitałów własnych 

w finansowaniu majątku jednostki na dzień bilansowy wyniósł 49,3.% w stosunku do ogólnej 

sumy aktywów. 

 

 

    © odnotować należy przyrost zobowiązań długoterminowych o 4 000 000 tys. zł, z tytułu  

      emisji obligacji serii C ,oraz pożyczki krótkoterminowej  534,5 tys. zł , przeznaczonych na 

zakup akcji ,co nie jest zjawiskiem korzystnym, ale nie wyklucza w spółce VEDIA SA 

generacji zysków, pod warunkiem efektywnego gospodarowania tymi obcymi środkami przez 

spółkę New Dragon Electronic Limited  w Hong Kongu  do której środki pieniężne zostały 

przekazane. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokr ągleniem setek zł: 
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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 
zrównane z nimi, w tym: 3 951,8 84,9 1 790,5 51,3 3 085,8 99,3 2 161,3 220,7 865,9 128,1 

2. Koszt własny sprzeda ży 4 052,9 84,4 2 766,1 84,0 4 014,8 81,7 1 286,8 146,5 38,0 100,9 

3. Wynik na sprzeda ży  (101,1)   (975,6)   (929,0)   874,5 10,4 827,9 10,9 

B. Pozostała działalno ść operacyjna 

1. Pozostałe przychody operacyjne 85,3  1,8 14,6 0,4 12,0 0,4 70,8 586,2 73,3 709,4 

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

3. Wynik na działalno ści operacyjnej  (71,4)   (50,4)   (43,2)   (21,0) 141,6 (28,2) 165,4 

C. Wynik operacyjny (A3+B3) (172,5)   (1 026,0)   (972,1)   853,5 16,8 799,6 17,7 

D. Działalno ść finansowa 

1. Przychody finansowe  619,4  13,3 1 683,3 48,3 9,3 0,3 (1 063,9) 36,8 610,1 
6 

677,3 
2. Koszty finansowe  591,6  12,3 461,7 14,0 842,4 17,1 129,9 128,1 (250,8) 70,2 

3. Wynik na działalno ści finansowej 27,8   1 221,6   (833,1)   (1 193,8) 2,3 860,9 (3,3) 

E. Zdarzenia nadzwyczajne 

1. Zyski nadzwyczajne                      

2. Straty nadzwyczajne                     

3. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych                     

F. Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) (144,7)   195,6   (1 805,3)   (340,3) (74,0) 1 660,5 8,0 

1. Podatek dochodowy                     

2. Pozostałe obowi ązkowe zmniejszenia 
zysku (zwi ększenia straty)                     

G. Obowi ązkowe obci ążenia-razem                     

  Zysk (strata) netto (F-G) (144,7)   195,6   (1 805,3)   (340,3) (74,0) 1 660,5 8,0 

         

 Przychody ogółem 4 656,5 100,0 3 488,4 100,0 3 107,1 100,0 1 168,1 133,5 1 549,4 149,9 

            

 Koszty ogółem 4 801,2 100,0 3 292,8 100,0 4 912,4 100,0 1 508,5 145,8 (111,2) 97,7 

 
Rachunek zysków i strat wskazuje na wystąpienie w roku obrotowym ujemnego wyniku 

finansowego wynoszącego netto 144,7 tys. zł, przy czym strata netto czyni w stosunku do: 

− sumy aktywów ogółem 1,52 % 

− przychodów ogółem 3,1 % (rentowność netto), 

− zaangażowanego kapitału własnego 3,9 %, 

 
 

Na podstawowej sprzedaży osiągnięto stratę wynoszą 101,1 tys. zł. Wskaźnik marży ze 

sprzedaży towarów uległ obniżeniu z 22,5.% w 2010r do18,7 % w 2011r. Sytuację znacznie 

pogorszyła strata na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 71,4 tys. zł. .Wynik dodatni na 

działalności finansowej to efekt dodatnich różnic kursowych w związku ze wzrostem kursu USD, 
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które to różnice przewyższyły   zapłacone odsetki , koszty obsługi obligacji i akcji. 

 Wynik finansowy netto na przełomie lat kształtuje się następująco: 

(2 000)

(1 500)

(1 000)

(500)

0

500

2011 2010 2009

Wynik finansowy na przełomie lat (warto ść w tys. zł)
Podatek
dochodowy i
inne
obciążenia

Wynik
finansowy
netto

Serie5

 
3. Omówienie analizy wska źnikowej 

3.1 Wskaźniki rentowno ści.  
 

Wskaźniki rentowno ści wska źnik  
bezpieczny miernik 2011 2010 2009 

Rentowno ść  majątku  (ROA) 

wynik finansowy netto x 100 
aktywa ogółem 

dodatni procent -1,52% 5,32% -47,56% 

Rentowno ść netto 

wynik finansowy netto x 100 
przychody ogółem 

dodatni procent -3,12% 5,26% -54,26% 

Rentowno ść  kapitału własnego  (ROE) 

wynik finansowy netto x 100 
kapitały własne  

 

dodatni procent -3,09% 7,77% x 

Dźwignia finansowa 

rentowność kapitału własnego - skorygowana rentowność majątku 

stopa dodatnia - to efekt pozytywny  
stopa ujemna - to efekt " maczugi finansowej" 

wsk. 
dodatni procent 

-4,20% 
 
 

2,39% x 

Rentowno ść zasobów osobowych (ROSE) 

zysk -strata netto 
przeciętny stan zatrudnienia 

wska źnik 
wzrostowy 

tys.zł  
/ 1 zatr. (20 674,9) 48 897,7 (282 074,0) 

 
Osiągnięta w roku obrotowym strata powoduje, że wszystkie wskaźniki za ten okres przyjmują 

wartość ujemną.. Majątek pracujący w spółce generował stratę w wysokości ca 2 grosze na 

jedną złotówkę zaangażowaną w aktywa.  

Wskaźnik rentowności netto sprzedaży liczony do przychodów ogółem wykazuje (minus)  3,12% , 

co oznacza, iż Spółka nie  utrzymała tego najważniejszego wskaźnika na niezbędnym poziomie  

co ogranicza rozwój i powoduje konsumpcję kapitałów  własnych. 
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Wskaźnik dźwigni finansowej spadł w stosunku do roku ubiegłego, i wykazuje wartość ujemną, 

co oznacza, iż straty w kapitale własnym są wyższe od  straty zyskowności majątku czyli  że 

występuje negatywne zjawisko tzw. maczugi finansowej, gdyż koszt obsługi kapitałów obcych był 

wyższy od wyników zrealizowanych dzięki zaangażowaniu kapitałów obcych. 

 

 
3.2 Wskaźniki płynno ści finansowej przedstawiaj ą się nast ępująco: 

 
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 3,53 2,87 0,75 

Wskaźnik płynno ści finansowej II stopnia 

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

1,0 krotno ść 1,83 2,27 0,25 

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 0,10 0,11 0,10 

Wskaźnik handlowej zdolno ści rozliczeniowej 

należności z tyt.dostaw i usług 
zobowiązania z tyt.dostaw i usług 

1,0 krotno ść 6,38 2,14 2,27 

 
 

Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności bieżącej, będącym 

relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych – nie wskazuje  na występowanie 

w jednostce istotnych  zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.  Również 

wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej przekraczający 1,0 sygnalizuje, że całość 

zobowiązań wobec dostawców ma pokrycie w należnościach od odbiorców. 

 
3.3 Wskaźniki rotacji przedstawiaj ą się nast ępująco:   

 

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 
malejący 

w 
dniach 94 246 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 79 107 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 21 49 x 

Produktywno ść aktywów 

przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 
aktywa ogółem 

2,0 zł / zł 0,41 0,55 0,87 

 
Na płynność środków obrotowych ma wpływ szybkość obrotu należnościami i zapasami. Obrót 

należnościami w dniach skrócił z 107dni w 2010r do 79 dni w roku 2011, co  jest zjawiskiem 

korzystnym.  

Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dniach wskazuje 
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na niezachowanie optymalnej równowagi dni rotacji, w odniesieniu do należności i zobowiązań. 

Wskaźnik produktywności aktywów służący do oceny efektywności gospodarowania majątkiem 

wynoszący 0,41. informuje, że 1 zł zaangażowanego majątku przysporzył 0,41  zł przychodów, 

co wskazuje – uwzględniając specyfikę jednostki - wysoką majątkochłonność przypadającą na 

poziom osiągniętej sprzedaży. Im wyższy poziom tego wskaźnika – tym właściwsze zarządzanie 

majątkiem jednostki. 

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów w dniach wynika, że w 2011r. przeciętny czas trwania 

jednego cyklu obrotowego zapasów w porównaniu z rokiem poprzednim skrócił się z 246 dni w 

roku 2010 do 94 dni w roku 2011, co świadczy efektywnej gospodarce zapasami. 

3.4. Omówienie pozostałych wska źników. 

3.4.1. Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu. 
   

 

 

Wstępna analiza bilansu wska źnik  
bezpieczny miernik 2011 2010 2009 

 Złota reguła bilansowania 

(kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100 
aktywa trwałe 

100-150 procent 70,88% 1380,07% -255,92% 

 Złota reguła bilansowania II 

kapitały obce krótkoterminowe x 100 
aktywa obrotowe 

40-80 procent 28,32% 33,25% 132,78% 

 Złota reguła finansowania 

kapitały własne x 100 
kapitał obcy 

powy żej  
100 procent 97,24% 216,42% -17,75% 

Wartość bilansowa jednostki 

Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem 

  

wska źnik 
wzrostowy tys.zł 4 686,6 2 516,3 -819,3 

Wskaźnik wyposa żenia jednostki w trwałe środki gospodarcze 

aktywa trwałe x 100 
aktywa ogółem 

30-50 procent 69,55% 4,96% 8,43% 

 

Uwagę zwraca wskaźnik „Złotej reguły bilansowania”, gdyż wskaźnik jest niższy od 100 i  

sygnalizuje nieprawidłowość  sfinansowania aktywów trwałych polegającą na finansowaniu 

majątku trwałego(inwestycji długoterminowych) źródłami obcymi, co nie  sprzyja utrzymaniu 

równowagi finansowej jednostki, a  potwierdza to także wskaźnik „Złotej reguły finansowania”, 

gdyż zobowiązania jednostki  przekraczają połowę kapitałów własnych, czyli  wpływają 

na osłabienie płynności finansowej jednostki. 

W przedziale 3 lat  nastąpił istotny przyrost wartości bilansowej jednostki, czyli aktywów netto 

odpowiadających wartości wniesionych i wypracowanych kapitałów własnych, co może wpłynąć  

na stabilność gospodarczą jednostki ,pod warunkiem uzyskiwania dywidendy z 

długoterminowych aktywów finansowych bądź uzyskiwania wysokich zysków ze sprzedaży celem 

pokrycia kosztów finansowych obsługi zadłużenia z tytułu obligacji. 

 

3.4.2. Pozostałe wska źniki.  
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Pozostałe wska źniki wska źnik  

bezpieczny miernik 2011 2010 2009 

Wskaźnik Altmana 

Z = ( 0,717x1 )+( 0,847x2 )+( 3,3x3  )+( 0,4206x4  )+( 1,0x5 ) 

  

powy żej  
2,9 - 0,87 2,51 (1,11) 

 
Model Hołdy 

Zh = 0,605 + 0,681·x1  - 0,0196·x2 +0,00969·x3 + 0,000672·x4 + 
0,157·x5  

  

powy żej 
0,1 - 3,12 2,87 1,57 

 
Kilkustopniowe modele Altmana i Hołdy,  rozpoznają symptomy zagrożenia zdolności płatniczej 

i zagrożenia upadłością, wskazując na powiązania kapitału własnego i kapitału obcego 

z majątkiem jednostki. Wskaźnik Altmana w związku z zaistniałym trendem spadkowym wskazuje 

symptom zagrożenia zdolności płatniczej i niezbędne jest rozpoznanie przez kierownictwo  

przyczyn tego stanu. .Natomiast model Hołdy nie wskazuje na zagrożenie kontynuacji 

działalności .  

Szczególną uwagę zwraca wskaźnik dotyczący stopy ogólnego zadłużenia jednostki. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowią 50,7 % aktywów ogółem, a za wskaźnik 

bezpieczny uznaje się w wysokości 50 %. 

3.4.3. 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 (0,01) 0,01 (0,14) 

Wartość bilansowa spółki na 1 akcj ę 

kapitały własne 
liczba wyemitowanych akcji  

x- zł 0,22 0,14 (0,06) 

 
Zysk na jedną akcję ma podstawowe znaczenie dla określenia rentowności zaangażowanego 

kapitału własnego i jest wykorzystywany do oceny celowości dalszego inwestowania w jednostkę 

a  wartość bilansowa spółki równa kapitałowi własnemu przypadająca na jedną akcję, daje 

możliwości potwierdzenia  słuszności tego wyboru.. 

 
4. Zdolno ść jednostki do kontynuowania działalno ści w roku nast ępnym po badanym 

( w niezmienionym istotnie zakresie). 

Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno – finansowej oraz wyniki badania 

sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym 

stwierdza się, że mimo występujących odchyleń – aktualna sytuacja jednostki nie upoważnia do 

eksponowania poważnego zagrożenia dla kontynuacji jej działalności w roku następnym po roku 

badanym. Jednakże niezbędna jest kontrola wewnętrzna poziomu podstawowych wskaźników 

ekonomiczno – finansowych, tj. wskaźników rentowności, struktury finansowania aktywów, 

dźwigni finansowej oraz płynności finansowej, gdyż sytuacja finansowa jednostki nie jest w pełni 

stabilna. Szczególną uwagę zwraca stopa 50,7 % łącznego zadłużenia jednostki, która  



Raport z badania sprawozdania finansowego za 2011r –VEDIA SA 

 

 15 

przekracza bezpieczny wskaźnik określony na poziomie 50% aktywów ,oraz wysoki udział  

(68,7%) inwestycji długoterminowych w aktywach jednostki, wymagający stałej kontroli. 

.  

Odnotować należy przy tym fakt, że jednostka  poinformowała w punkcie 2 b „Wprowadzenia 

do informacji dodatkowej” o swej zdolności do kontynuacji działalności w niezmienionym 

zakresie. 

 
 
C. Część szczegółowa 
 
 
1. Ocena prawidłowo ści stosowanego systemu ksi ęgowo ści i kontroli wewn ętrznej.. 

1.1. Księgowo ść jednostki. 

Księgowość funkcjonuje na podstawie przyjętych przez jednostkę zasad zwanych „Polityką 

Rachunkowości”, zatwierdzonych przez kierownika jednostki z mocą obowiązującą od dnia 

01.01.2008r. W opracowaniu tym ujęto wybrane przez jednostkę alternatywne rozwiązania, 

wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym reguły, metody i procedury dotyczące: 

a) wyceny przychodów, rozchodów i stanów bilansowych poszczególnych pozycji aktywów 

i pasywów, również zasad szacowania odpisów aktualizujących utratę wartości, bądź jej 

przyrost, 

b) inwentaryzacji aktywów i pasywów, ze szczególnym akcentem na inwentaryzację w formie 

tzw. weryfikacji dokumentów księgowych, 

c) zasad tworzenia i szacowania rezerw na przyszłe zobowiązania (art. 35 „d” ustawy o rachun-

kowości) i rezerw na przyszłe koszty. 

d) zasad rezerwowania w bilansie części wyniku finansowego na przyszłe zobowiązania wobec 

budżetu oraz zasad aktywowania przyszłych potrąceń z tytułu odroczonego podatku docho-

dowego. 

 

 

1.2. W zakresie prawidłowo ści stosowanego systemu ksi ęgowo ści  i kontroli wewn ętrznej 
biegły potwierdza, że: 

a) jednostka przestrzegała ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym w przedmiocie 

prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01. roku badanego, 

b) księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki, przy wykorzystaniu systemu 

komputerowego COMARCH OPTIMA 

c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami 

rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny, 

d) dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były 

sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. 

e) Stosowane procedury kontroli wewnętrznej ograniczają ryzyko występowania 

nieprawidłowości. 
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1.3. W zakresie zabezpieczenia dost ępu do informacji wynikaj ących z ksi ąg rachunkowych 

i dowodów ksi ęgowych oraz za pomoc ą komputerów stwierdza si ę, że: 

a) jednostka spełnia warunki ,jakim winna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej 

b) przechowywanie dowodów księgowych ,ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych 

dokonywana jest w siedzibie jednostki 

c) jednostka stosuje okresy przechowywania danych zgodnie z art.74 uor 

d) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy 

2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów  

Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona do bilansu rocznego w zasadniczej 

części zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości: 

a) w drodze spisu z natury: 

− środki pieniężne w kasie na dzień  31.12.2011r 

− środki trwałe na dzień 30.09.2011r. 

− zapasy towarów na dzień  30.09.2011r. 

b) w drodze potwierdzenia sald: 

− rozrachunki z odbiorcami na dzień 31.12.2011 

− środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2011r 

− inne powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe na dzień 31.12.2011r 

c) w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego i wyceny: 

− pozostałe aktywa i pasywa wg stanu na 31.12.2011r . 

Biegły  nie uczestniczył w inwentaryzacji ,lecz wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają 

wiarygodność jej przeprowadzenia prawidłowego rozliczenia oraz ujęcia w księgach roku 

badanego. 

Stwierdza się, że księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji 

księgowej operacji gospodarczych – są prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowości 

i stanowią podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego. 

3. AKTYWA 

Aktywa zbadanego bilansu przedstawiają się następująco: 

3.1.Aktywa trwałe  6 611 867,83 zł 

Stanowią one 69,6%  aktywów ogółem, z tego przypada na: 

3.1.1. Wartości niematerialne i prawne w wysoko ści 71 724,19 zł 

Stanowią one 0,8%  bilansowej sumy aktywów 

a) Wartości niematerialne i prawne: 
 
 

 



Raport z badania sprawozdania finansowego za 2011r –VEDIA SA 

 

 17 

Treść 
Koszty 

zakończonych prac 
rozwojowych 

Wartość firmy 
Inne warto ści 

niematerialne i 
prawne 

Razem 

Wartość brutto         

Bilans otwarcia     386 113,00 386 113,00 

Zwiększenia      7 134,50 7 134,50 

Bilans zamknięcia     393 247,50 393 247,50 

Umorzenie      

Bilans otwarcia     241 831,49 241 831,49 

Zwiększenia     79 691,82 79 691,82 

Bilans zamknięcia     321 523,31 321 523,31 

Wartość netto na BO     144 281,51 144 281,51 

Wartość netto na BZ     71 724,19 71 724,19 

 
 

Wartości niematerialne i prawne spełniają: 

- kryteria ustawy o rachunkowości (art. 28 uor), 

- wykazano w nich wyłącznie kontrolowane przez jednostkę, nabyte prawa majątkowe, 

przeznaczone dla statutowej działalności, 

- były prawidłowo amortyzowane bilansowo i podatkowo, 

- inwentaryzacja W N i P została przeprowadzona w formie ich weryfikacji. 

3.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe w wysoko ści 11 850,43 zł 

Stanowią  one 0,1 % bilansowej sumy aktywów. 

Podział rzeczowego majątku trwałego według grup rodzajowych jest następujący (w zł):  

a) Środki trwałe 

 

Treść Grunty 
Budynki, lokale i 

obiek.in ż.ląd.i 
wod. 

Maszyny i urz ądz. Środki transp. Inne środki trw Razem 

Wartość brutto             

Bilans otwarcia     25 323,07 30 844,00 35 105,85 91 272,92 

Zwiększenia      5 434,77     5 434,77 

Zmniejszenia     7 400,00 30 844,00 1 986,00 40 230,00 

Bilans zamknięcia     23 357,84   33 119,85 56 477,69 

Umorzenie             

Bilans otwarcia     23 665,97 11 309,46 18 246,75 53 222,18 

Zwiększenia     3 822,10 4 193,01 8 278,44 16 293,55 

Zmniejszenia     7 400,00 15 502,47 1 986,00 24 888,47 

Bilans zamknięcia     20 088,07   24 539,19 44 627,26 

Wartość netto na BO     1 657,10 19 534,54 16 859,10 38 050,74 

Wartość netto na BZ     3 269,77   8 580,66 11 850,43 

 
 

 
 

Biegły stwierdza wiarygodność i zgodność pozycji bilansowej „Rzeczowe aktywa trwałe”, gdyż: 
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− środki trwałe były w 2011 r. objęte spisem z natury, 

− wycena rzeczowego majątku trwałego jest zgodna z przyjętą „Polityką Rachunkowości” 

oraz art. 28 ustawy o rachunkowości, 

− dokumentacja dotycząca przychodu i rozchodu środków trwałych jest kompletna i prawi-

dłowa, 

Dotychczasowe umorzenie rzeczowych aktywów trwałych ogółem wynosi 67,4 %, 

3.1.3. Inwestycje długoterminowe 6 528 293,21 zł 

Stanowią one 68,7%  bilansowej sumy aktywów. 

 

Inwestycje długoterminowe Stan na pocz ątek 
okresu Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 

okresu 

Długoterminowe aktywa finansowe 2,21 6 528 291,00   6 528 293,21 

a) w jednostkach powiązanych 2,21 6 528 291,00   6 528 293,21 

Razem 2,21 6 528 291,00   6 528 293,21 

 
Jednostka posiada inwestycje długoterminowe w postaci: 

© 100 % udziałów w spółce VEDIA HK w Hong Kongu-kapitał wpłacony 1 USD –wartość 2,21 zł 

 © 48 % akcji w spółce New DragonElectrinic Limited w Hong-Kongu tj. 672 000 akcji w cenie 

nominalnej 0,10 USD każda ,o łącznej wartości nominalnej 67 200,00 USD, nabytych w cenie 

emisyjnej za wartość 2 164 400,00 USD co  czyni wartość 6 528 291,00 zł... 

 

Posiadane przez jednostkę,  inwestycje długoterminowe wycenione zostały na dzień bilansowy w 

cenie nabycia zgodnie  z art.28 ust1pkt3 uor. 

 

3.2. Aktywa obrotowe wykazane w bilansie 2 894 362,04 zł 

Stanowią 30,4 % aktywów ogółem, z tego przypada na: 

 

3.2.1. Zapasy, które czyni ą w bilansie sum ę 1 356 574,68 zł 

Stanowią one14,3%  bilansowej sumy aktywów. 

 

 

 

 

Nazwa Warto ść wg ksi ąg Odpisy aktualizuj ące 
(+/-) 

Kwota wykazana w 
bilansie 

Towary 1 291 996,91   1 291 996,91 

Rozliczenie zakupu 64 577,77   64 577,77 

Razem 1 356 574,68   1 356 574,68 
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Zapasy zostały zinwentaryzowane drogą spisów z natury oraz ustawową metodą weryfikacji ich 

wartości i dokumentów. Wyniki rozliczenia inwentaryzacji ujęte zostały w księgach rachunkowych 

w badanym roku. Towary w drodze(w odprawie celnej) przyjęte do magazynu w styczniu 2012r  . 

 

3.2.2. Należności krótkoterminowe 1 417 590,99 zł 

stanowią 14,9 % aktywów i dotyczą należności od: 

 

Należności i roszczenia kwota wg ksi ąg Odpis aktualizuj ący  
(+/-) Kwota w bilansie 

Należności z tyt. dostaw i usług 1 144 210,97 -36 136,75  1 108 074,22

Inne nale żności 6 661,25   6 661,25

Razem 1150872,22 - 36 136,75  1 114 735,47

 

Należności wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności (art. 28.1.7 

i 7”a” uor). Stosowny odpis aktualizujący został dokonany w ciężar pozostałych kosztów 

operacyjnych. Odpisy utworzone były z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się 

z daną należnością. W ocenie wiarygodności tej pozycji bilansowej, zwracają uwagę 

należności krajowe zapłacone do 31.03.2012r. w 83,5.%. W należnościach 

krótkoterminowych nie występują przedawnione salda z tytułu sprzedaży dokonanej przez 

badaną jednostkę przeszło 2 lata temu. 

3.2.3. Inwestycje krótkoterminowe 85 710,30 zł 

Stanowią 0,9%  aktywów i obejmują: 

 

Stan na dzień 
Wyszczególnienie 

bilansowy br. 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 85 710,30 

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 85 710,30 

Inne inwestycje krótkoterminowe   

Razem 85 710,30 

 

 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenione zostały w cenie dzień 31.12,2011r  

w cenie nominalnej ,a środki pieniężne w walucie wg średniego kursu NBP.. 

 

3.2.4. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 34 486,07 zł 

Stanowią0,4 %  aktywów i obejmują tytuły: 

 

Czynne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów Stan na koniec okresu 

- Podatek WAT do odliczenia w styczniu 2012r 2 819,27  

- Opłacone domeny na 2012r 16,80 

- koszty do fakturowania w 2012r 31 650,00 

Razem 34 486,07 
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Biegły nie wnosi uwag do tej pozycji bilansowej, gdyż jednostka wiarygodnie aktywowała koszty 

w wysokości przypadającej na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z przyjętymi zasadami 

. 

3.3. Ogółem aktywa bilansu wynosz ą 9 506 229,87 zł 

z podkreśleniem, że przy wycenie bilansowej poszczególnych składników jednostka zastosowała 

się do nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających z ustawy o rachunkowości oraz z zasad 

określonych w przyjętej polityce rachunkowości. 

4. PASYWA zbadanego bilansu kształtuj ą się nast ępująco: 

4.1. Kapitały własne zgodnie z aktywami netto ogółem  

  czyni ą kwot ę (art. 3.1.29 uor) 4 686 611,79 zł 

Stanowią one 49,3 %   pasywów bilansu, w tym mieszczą się: 

4.1.1. Kapitał (fundusz) podstawowy  2 121 339,30 zł 

wykazany zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym określonym w art. 36 uor, a jego wysokość 

spełnia wymagania Ksh.  

4.1.2. Kapitał (fundusz) zapasowy 5 040 838,22 zł 

Kapitał zapasowy został zwiększony w roku obrotowym o 1 984 285,80 zł różnicy pomiędzy ceną 

nominalną ,a emisyjną  wyemitowanych w 2011 r 3 307 143 akcji. 

4.1.3.Strata z lat ubiegłych – 2 330 841,25 zł 

  W 2011r została uległa zmniejszeniu o zysk za 2010r 195 590,79 zł  przeznaczony uchwalą WZA 
z dnia 07.07.2011r na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

4.1.4. Wynik finansowy netto roku obrotowego – /strata  144 72 4.48 zł 

ustalony został na podstawie zdarzeń gospodarczych, ujętych w rzetelnych księgach 

rachunkowych i jest kwotowo zgodny z wynikiem finansowym figurującym w rachunku zysków i 

strat. 

4.2. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania czyni ą 4 819 618,08 zł 
Stanowią one 50,7 %  bilansowej sumy pasywów i z tego przypada na: 

 
 

 
4.2.1. Zobowi ązania długoterminowe - na dzie ń bilansowy w kwocie 4 000 000,00 zł 

Stanowią one 42,1 %  bilansowej sumy pasywów. 

 

Stanowią  4 000 szt obligacji na okaziciela  serii C po 1000,00zł każda  z terminem wykupu 

03.06.2013r. 

Odsetki od obligacji należne do 31.12.2011r zostały wypłacone. 

Wyceny dokonano zgodnie z art.28 ust1 pkt.8 uor 
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4.2.2. Zobowi ązania krótkoterminowe 811 618,08 zł 
stanowią 42,1% pasywów i obejmują wiarygodnie ustalone:  

 

Stan na dzie ń Stan na dzie ń 
Wyszczególnienie  

bilansowy br. bilansowy pr. 

Zobowi ązania krótkoterminowe  811 618,08 1 154 712,14 

1. Wobec jednostek powiązanych     

2. Wobec pozostałych jednostek 
    w tym: 811 618,08 1 154 712,14 

a) kredyty i pożyczki 534 492,79   

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

c) inne zobowiązania finansowe     

d) 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     

e) zaliczki otrzymane na dostawy     

f) zobowiązania wekslowe     

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 102 290,71 68 967,93 

h) z tytułu wynagrodzeń      

i) inne zobowiązania 1 201,71 812 622,50 

 
 

Ad 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek dotyczą: 

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek 

 

Wyszczególnienie Stan na  
dzień bilansowy br. 

Stan na  
dzień bilansowy ubr. 

- odsetki 60 150,05    

- pożyczka 474 342,74    

Razem 534 492,79    

 

 Stanowi pożyczkę od osoby fizycznej ,bez poręczenia z terminem spłaty do 31.12.2012r.  

Wyceniona zgodnie z art.28ust 1 pkt8 uor  w kwocie wymagającej zapłaty(z odsetkami)  

d) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenione zgodnie z art. 28 ust. 1 uor. obejmują: 
 

Wyszczególnienie do 12 m-cy powy żej 12 m-cy Razem 

- Rozrachunki z dostawcami kraj. 164 243,22   164 243,22 

- Dostawy niefakturowane 9 389,65   9 389,65 

Razem 173 632,87   173 632,87 

 
Rozrachunki z dostawcami uregulowano do dnia 31.03.2012r. 

. 
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Nie stwierdzono sald przedawnionych, kwalifikujących się do odpisania w pozostałe 

przychody działalności operacyjnej. 

 
 

g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych obejmują rozrachunki 

z następujących tytułów: 

 

 
Stan na dzie ń 

Wyszczególnienie 
bilansowy br. 

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 008,00  

- Składki ZUS 11 707,83 

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 067,62 

- Składki na FP i FG ŚP 1 007,26 

- Podatek VAT 83 500,00 

Razem 102 290,71 

 

Powyższe zobowiązania są zgodne z deklaracjami podatkowymi złożonymi do US i ZUS. 

Wszystkie zostały uregulowane terminowo w styczniu i lutym 2012r. 

 

 
i ) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 201,71 zł 

 Obejmują wiarygodne rozliczenia z tytułu rozliczenia wykupionych już obligacji i  korekt.  

. 

4.2.2. Rozliczenia mi ędzyokresowe 8 000,00 zł 

Stanowią one 0,1 % bilansowej sumy pasywów. 

Pozycję stanowią rozliczenia dotyczące właściwie ustalonych i wykazanych w pasywach bilansu.  

4.3. Ogółem pasywa bilansu 9 505 229,87 zł 

Wszystkie pozycje pasywów zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym z uwzględnieniem 

nadrzędnych zasad rachunkowości i przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości. 

5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2011- 31.12.2 011r. 

sporządzony został w wariancie porównawczym  z uwzględnieniem postanowień art. 47 ustawy 

o rachunkowości, zgodnie z przyjętą „Polityką Rachunkowości”. 

5.1. Przychody ze sprzeda ży i zrównane z nimi wynosz ą 3 951 754,49 zł 
z tego przypada na: 

5.1.1. Przychody ze sprzeda ży usług do jednostki powi ązanej New Dragon w Hong Kongu  

                                654 708,40 zł 

5.1.2 .Przychody ze sprzeda ży usług krajowych                                                                35 995,54 zł  
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5.1.3 Przychody ze sprzeda ży towarów                                                                         3 237 383,75zł 

 
Przychody netto ze sprzedaży  są rezultatem zrealizowanej i fakturowanej sprzedaży na rzecz 

odbiorców krajowych i zagranicznych, przy czym ich zgodność i wiarygodność zastrzeżeń nie 

budzi, gdyż zachowano ustawową zasadę memoriału i współmierności. 

5.1.4. Zmiana stanu produktów 23 666,80 zł 
jest prawidłowo ustalona i zapewnia porównywalność przychodów ze sprzedaży z kosztami 

poniesionymi przez jednostkę w roku obrotowym. 

5.2. Koszty działalno ści operacyjnej za rok obrotowy 4 052 867,98 zł 

Koszty te ustalone zostały w sposób współmierny do przychodów, z uwzględnieniem 

nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady memoriału, co biegły zbadał poprzez 

sprawdzenie kosztów z miesiąca stycznia – lutego 2011r. i 2012r. w sensie ich związku 

z bilansem na 31.12.2011r. 

 

Koszty Kwota w zł kosztów w % 

Amortyzacja 96 124,43 2,4 

Zużycie materiałów i energii 51 942,41 1,3 

Usługi obce 279 647,70 6,9 

Podatki i opłaty 5 040,95 0,1 

Wynagrodzenia 746 509,24 18,4 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  81 482,64  2,0 

Pozostałe koszty rodzajowe  65 547,43 1,6 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 726 573,18  67,3 

Razem  4 052 867,98 100,0 

 

Wykres kształtowania się przychodów ze sprzedaży z kosztami działalności operacyjnej. 
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5.3. Pozostałe przychody operacyjne 85 339,89 zł 

obejmują występujące powtarzalnie przychody, związanie pośrednio z podstawową działalnością 

jednostki. 

 

Pozostałe przychody operacyjne Kwota w zł 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 408, 29  

- nadwyżki towarów  8066,28  

- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego  9 313,85 

- spisane zobowiązania   67 551,47  

Razem 85 339,89  

  

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych stanowi nadwyżkę przychodów ze sprzedaży 

środków trwałych w kwocie 789,00zł nad wartością netto sprzedanych środków trwałych 

w kwocie 380,71 zł. 

Stwierdza się prawidłowe udokumentowanie i zakwalifikowanie zdarzeń do pozostałych 

przychodów operacyjnych, z uwzględnieniem ustawowego zakazu ich kompensowania 

wynikającego z art.7 ust. 3 uor. 

 
5.4. Pozostałe koszty działalno ści operacyjnej czyni ą kwot ę 156 740,28 zł 

 

Pozostałe koszty operacyjne Kwota w zł 

Inne koszty operacyjne  156 740,28  

- różnice inwentaryzacyjne towarów 3 726,45 

-  podatek Vat  nale żny   z 2008r-brak podpisu korekt  19 388,82  
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-  zaliczka na towary-niezrealizowana 50 064,60  

- spisane nale żności  57 729,19  

- koszty egzekucji  15 992,13  

- odpisy aktualizacyjne nale żności 9 839,09 

Razem 156 740,28  

 

 
Powyższe kwoty były pośrednio związane z podstawową działalnością jednostki. 

 
5.5. Przychody finansowe zamykaj ą się kwot ą 619 415,66 zł 

i obejmują wiarygodne korzyści uzyskane przez jednostkę z operacji finansowych roku 2011, 

w tym głównie odsetki  i różnice kursowe . 

 

Przychody finansowe Kwota w zł 

Odsetki uzyskane z lokat 27 118,88  

odsetki naliczone 13 200,80  

Inne 579 095,98  

- różnice kursowe zrealizowane  579 095,98  

Razem 619 415,66  

 

 

5.6. Koszty finansowe 591 626,26 zł 

obejmują następujące operacje finansowe. 

 

Koszty finansowe Kwota w zł 

Odsetki 309 240,55  

Inne 282 385,71  

-  koszty obsługi emisji obligacji 229 000,00  

- koszty obsługi emisji akcji  39 922,00  

- bilansowe ró żnice kursowe  13 463,71  

Razem 591 626,26  

 

 

W kosztach finansowych ujęto: 

a) nadwyżkę bilansowych ujemnych  różnic kursowych nad dodatnimi w kwocie 13 463,71.zł,co 

nie jest zgodne z zasadami sporządzania  rachunku zysków i strat  dla celów 
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sprawozdawczości, lecz  jako  nie mające wpływu na wynik finansowy i znikomą istotność  

biegły uznaje za prawidłowe. 

5.7. Wynik finansowy brutto  

Powyższe dane dotyczące przychodów i kosztów pozwalają na ustalenie figurującego 

w rachunku zysków i strat wyniku-straty brutto ,równej stracie netto 144 724,48 zł.. 

 

6. PRZEKSZTAŁCENIE WYNIKU BRUTTO W PODSTAW Ę OPODATKOWANIA PODATKIEM 

DOCHODOWYM ZA ROK OBROTOWY. 

 
6.1. Zestawienie przychodów podatkowych za badany rok obrotowy, uwzgl ędniaj ące 

informacje liczbowe, deklarowane przez jednostk ę (dla wariantu porównawczego): 

 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

Przychody i zyski nadzwyczajne ogółem wg ksi ąg 
rachunkowych (bez zmiany stanu produktów i kosztu 
wytworzenia na potrzeby własne) 

4 633843,95 

Przychody wył ączone z opodatkowania 22 413,30  

-  rozwi ązanie odpisu aktualizacyjnego  nale żności 9 212,50  

- Odsetki naliczone nie zapłacone  13 200,80  

Przychody wł ączone do opodatkowania   

Przychody podatkowe 4  610 810,65  

 
  
 

 
6.2. Zestawienie kosztów podatkowych bezpo średnio i po średnio zwi ązanych z przychodami 

podatkowymi, uwzgl ędniaj ące dane liczbowe deklarowane przez jednostk ę: 

 

 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

Koszty i straty nadzwyczajne ogółem wg ksi ąg 
rachunkowych (bez zmiany stanu produktów i kosztu 
wytworzenia na potrzeby własne) 

4 777 948,43 

Koszty niestanowi ące kosztów uzyskania przychodu 267 642,48  

-  składki ZUS pracodawcy z XII 2011  2 565,00  

-  koszty ubezpiecze ń samochodów sprzedanych  833,00  

-  koszty reprezentacji 21 029,53  

- naliczone odsetki od po życzki  60 150,05  

- koszty obsługi emisji akcji   39 922,00  

- odsetki bud żetowe  17780,85  

- koszty egzekucji 15992,13  
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-  przedawnione nale żności 14 696,16  

- szkody transportowe  459,34  

- nie zrealizowane zaliczki do dostawców  50 064,60  

- VAT nale żny z 2008r z korekt faktur  19 388,82  

- pozostałe koszty operacyjne n s p k u z 2010r  24 7 61,00  

Koszty wł ączone do kosztów uzyskania przychodu   

Koszty uzyskania przychodu 4 510 305,95  

 

 

6.3. Przekształcenie wyniku brutto w wynik netto, z uwzgl ędnieniem danych liczbowych z pktu 

6.1. i 6.2: 

 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

-Przychód podatkowy 4 610 810,65 

-Koszty uzyskania przychodu 4 510 305,95 

-zysk podatkowy 100 504,70 

-Strata brutto 144 724,48 

-Strata netto 144 724,48 

 

Podatek dochodowy nie występuje ,jako ze jednostka rozlicza straty podatkowe z lat ubiegłych. 

W rachunku zysków i strat jednostka wykazała stratę netto za rok 2011 w wysokości 144 724,48  

zł i w tej samej wiarygodnej kwocie figuruje ona - w pasywach bilansu. 

 
W zakresie rozliczeń podatkowych biegły potwierdza zgodność przekształcenia wyniku brutto 

w wynik netto ze sporządzonymi przez jednostkę „Dodatkowymi informacjami i objaśnieniami”, 

wymaganymi przez ustawę o rachunkowości - zał. Nr 1 do uor, pkt 2.5. załącznika. 

Powyższe rozliczenie, ze względu na wyrywkową metodę badania, nie ma charakteru audytu 

podatkowego. 

7. Badanie pozostałych cz ęści składowych sprawozdania finansowego. 

 

 

7.1. Rachunek przepływów pieni ężnych za rok obrotowy. 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowości 

w sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat wykazuje: 
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Lp Zmianę (+ -) Kwota w zł 

A. środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości 890 544,38 

B. środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości  (6 525 249,51) 

C. środków pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości 5 594 530,24 

D. środków pieniężnych netto, razem (A.+/–B.+/-C.)  (40 174,89) 

 
. 

Przepływy pieniężne w skali 2 lat (2011 – 2010) wskazują na zmniejszenie ich stanu na dzień 

31.12.2011 r. o łączną kwotę 40 174,89 zł ,główne  z powodu inwestowania w akcje i 

generowanie straty na statutowej działalności..  

7.2. Zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym. 

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego 

o 2 170 275,62 zł, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi. 

7.3. Informacja dodatkowa. 

Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 

informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych 

i słownych. Zawarta jest także informacja o założeniu kontynuowania działalności w roku 

następnym po badanym oraz przekształcenie wyniku finansowego brutto jednostki w podstawę 

opodatkowania podatkiem dochodowym, które biegły przedstawił w dziale 6 niniejszego raportu. 

W dodatkowych informacjach ujęto również sprawy transakcji ze stronami powiązanymi oraz 

dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, pożyczek i szczególnych umów gospodarczych 

(zgodnie z art. 48 i zał. nr 1 do uor). 

7.4. Sprawozdanie Zarz ądu z działalno ści jednostki. 

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są 

zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego. 

7.5. Naruszenie przepisów prawa. 

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy – nie ujawniono istotnego naruszenia przez jednostkę obowiązujących przepisów 

prawa wpływających na sprawozdanie finansowe, poza niewykonaniem obowiązku ogłoszenia 

sprawozdania finansowego za 2011 r w Monitorze Polskim B. 

 

7.6. Zdarzenia po dacie bilansu. 

Biegły stwierdza, że między dniem bilansowym 31.12.2011r., a datą zakończenia badania nie 

wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe 
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i zysk bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Zarząd 

w dniu 07.05.2012r. 

8. Podsumowanie. 

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny 

dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości.  

 

Niniejszy raport zawiera 29. stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłego 

rewidenta. 

 

Integralną część raportu stanowią załączniki: 

1.Sprawozdanie Finansowe wg stanu na 31.2011r obejmujące: 

  1)     Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011r 

   2)     Bilans sporządzony na 31.12.2011r. 

   3)     Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. 

   4)     Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy. 

   5)      Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy. 

   6)      Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy. 

 2.Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym. 

 

 

Kluczowy biegły rewident 

Przeprowadzaj ący badanie 

 

Krystyna Król  nr rej 1992 

 

 

 

 

 

 

Kraków 10.05.2012r.  

 W imieniu podmiotu Nr 3436 

Uprawnionego do badania  

Sprawozda ń finansowych. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


