
  

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej 
z dnia 25 czerwca 2012 r.  

 

SPRAWOZDANIE 

Rady Nadzorczej Spółki  Grupa Konsultingowo- Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. 

z wykonywania nadzoru na działalnością Spółki oraz z wyników oceny sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku obrotowym  

 

I. Przedmiot Sprawozdania 

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z 

art.382 §3 i §4 Kodeksu spółek handlowych oraz §2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością 
Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo – kontrolne 
obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomiczno – finansowych 
Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznawanie się 
z okresowymi informacjami Zarządu Spółki, co do bieżącej i planowanej działalności. 
Rada Nadzorcza wykonując w 2011 r. swoje statutowe obowiązki, m.in. na bieżąco oceniała i 
analizowała sytuację Spółki . 
 

Przedmiotem niniejszego Sprawozdania jest także ocena: 

a) sprawozdania finansowego Grupy Konsultingowo- Inżynieryjnej Kompleks SA za rok 

obrotowy 2011, tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,  

b) opinii biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania finansowego na dzień 

31.12.2011 r., sporządzonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych – Agencja Biegłych Rewidentów „TAX-2” S.A., Wrocław, ul. Bujwida 31, 

wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod 

nr 457, 

c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Konsultingowo- Inżynieryjnej Kompleks SA 

w 2011r., 

d) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Grupę  

Konsultingowo- Inżynieryjną Kompleks SA w 2011 r. 

 

II. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 , tj. okres od 

01.01.2011 do 31.12.2011 r. 

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2011, 

składające się z: 

 wprowadzenia do sprawozdania finansowego 



  

 bilansu   wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 

17 675 568,84 zł    

 rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 345 246,20 zł   

 sprawozdania   ze   zmian  w kapitale własnym wykazującym zwiększenie o 

kwotę 245 246,20 zł   

 rachunku przepływów pieniężnych , który wykazał zmniejszenie stanu 

środków pieniężnych o kwotę (-) 1 167 702,76 zł   

 informacji dodatkowych 

Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach 

wskazanych powyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest 

zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto sprawozdanie 

finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o 

rachunkowości. 

Badania sprawozdania finansowego dokonała Agencja Biegłych Rewidentów „TAX-2” z 

siedzibą we Wrocławiu na podstawie umowy zawartej w dniu 22.12.2011 r.  . Rada 

Nadzorcza , po zbadaniu opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdania 

finansowego na dzień 31.12.2011 r.   uznała, że zostały one sporządzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne ze stanem wskazanym w sprawozdaniu 

finansowym.  

II.1 Ocena bilansu 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

17 675 568,84 zł , w tym: 

1. po stronie aktywów: 

 aktywa trwałe 1 946 502,93 zł  

 aktywa obrotowe 15 729 065,91 zł 

2. po stronie pasywów: 

 kapitał własny 9 253 714,59 zł  

 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 421 854,25 zł 

Suma bilansowa na dzień 31.12.2011 r. zwiększyła się w odniesieniu do stanu na 31.12.2010 

r. o 4 791 481,90 zł.  

Spółka dokonała zakupu nowego oprogramowania, które wdrożone zostało od 01.01.2012 r. 

oraz zakupu nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w Wałbrzychu w Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. W aktywach obrotowych wystąpił 

wzrost zapasów oraz należności z tytułu dostaw.  

Zdaniem Rady Nadzorczej stały wzrost stanu należności oraz zapasów jest zjawiskiem 

niepokojącym. 



  

W strukturze pasywów wzrost głównie dotyczył zobowiązań krótkoterminowych z tytułu 

zaciągniętych kredytów. 

Bilans został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodny z 

księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. 

II.2 Ocena rachunku zysków i strat  

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 r. wykazuje zysk netto w kwocie 

345 246,20 zł i był niższy o 74% od osiągniętego zysku w 2010 r., co spowodowane było 

przede wszystkim niższymi marżami na sprzedaży, ujemnymi różnicami kursowymi oraz 

utworzeniu rezerwy na odpisane należności.  

Rachunek zysków i strat  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

jest zgodny z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. 

 II.3 Ocena   zmian  w kapitale własnym 

Zestawienie  zmian  w  kapitale  własnym  wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 

245 246,20 zł. 

Łącznie kapitał własny na dzień 31.12.2011 r. wynosił kwotę 9 253 714,59 zł, w tym: 

 kapitał podstawowy 636 200,00 zł 

 kapitał zapasowy 4 252 301,05 zł 

 pozostałe kapitały rezerwowe 4 019 967,34 zł 

 zysk netto 345 246,20 zł 

Kapitał własny stanowił 52% sumy bilansowej. 

Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało sporządzone zgodnie z wzorem określonym w 

Ustawie o rachunkowości. Zawiera dane o zmianach w poszczególnych składnikach kapitału 

własnego za bieżący i poprzedni okres obrotowy. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

ustalone zostało prawidłowo, zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz jest spójne z pozostałymi 

sprawozdaniami. 

II.4 Ocena rachunku przepływów pieniężnych  

Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto 

o kwotę (-) 1 167 702,76 zł.  Wskaźniki płynności finansowej, określające zdolność do 

realizacji zobowiązań pogorszyły się z powodu wzrostu należności.    

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony w oparciu o sprawozdanie finansowe 

i spełnia wymogi art.48b Ustawy o rachunkowości. Dane wykazane w rachunku z 

przepływów pieniężnych są zgodne z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat, a 

poszczególne strumienie pieniężne zostały zakwalifikowane do odpowiednich pozycji 



  

sprawozdania. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zostały sporządzone metodą 

pośrednią. Rachunek przepływów pieniężnych w poszczególnych pozycjach został ustalony 

prawidłowo i wynika z ksiąg rachunkowych. 

II.5 Ocena informacji dodatkowych 

Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczą bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmiany 

stanu środków pieniężnych. 

Informacja zawiera wszystkie dane i wyjaśnienia niezbędne do prawidłowego przedstawienia 

sytuacji majątkowej, wyniku finansowego oraz rentowności Spółki. Dane zawarte w 

informacji wynikają z ewidencji księgowej i pozaksięgowej, są zgodne ze stanem faktycznym 

oraz z danymi pozostałych składników sprawozdania finansowego. 

II.6 Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe 

Wyszczególnienie wskaźnik 2009 2010 2011 Dynamika 
2011/2010 

Wskaźniki rentowności 

Rentowność 
sprzedaży ROS 

Zyska netto/przychody ze 
sprzedaży 

6,06 4,69 1,21 25,8 

Rentowność 
aktywów ROA 

Zysk netto/średni stan 
aktywów 

12,55 11,19 2,26 20,2 

Rentowność 
kapitału własnego 
ROE 

Zysk netto/średni stan 
kapitałów własnych 

30,04 19,63 3,78 19,26 

Wskaźniki płynności 

Płynność  
finansowa I stopnia 

Aktywa 
obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe 

1,67 3,16 2,01 63,6 

Płynność  
finansowa II 
stopnia 

Aktywa obrotowe – 
zapasy/zobowiązania 
krótkoterminowe 

1,21 2,29 1,43 62,45 

Płynność  
finansowa III 
stopnia 

Środki pieniężne/ 
zobowiązania 
krótkoterminowe 

0,05 0,34 0,02 5,88 

Wskaźniki zadłużenia 

Wskaźnik ogólnego 
zadłużenia 

Zobowiązania/aktywa 
ogółem 

58,15 30,07 45,02 149,73 

Pokrycie majątku 
trwałego kapitałem 
stałym 

Kapitał stały/aktywa trwałe 6,42 10,1 4,83 47,86 

Wskaźnik 
zadłużenia 
kapitałów 
własnych 

Zobowiązania 
ogółem/kapitały własne  

140,66 43 85,99 199,97 

 



  

Wskaźniki rentowności uległy zmniejszeniu, co było efektem wypracowania zysku netto na 

niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Stopa zyskowności zainwestowanych w 

Spółce kapitałów własnych jest niższa niż wskaźnik inflacji. Oznacza to, że spadła realna 

wartość kapitałów własnych. 

Wskaźniki płynności finansowej pogorszyły się w stosunku do roku poprzedniego, ale nadal 

utrzymują się na bezpiecznym poziomie gwarantującym terminową spłatę zobowiązań. 

Wskaźniki ogólnego zadłużenia wzrosły w wyniku zaciągnięcia przez Spółkę kredytów, jednak 

kształtują się na bezpiecznych  poziomach . 

Nadal  wysoki  wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym świadczy o prawidłowej 

strukturze finansowania działalności Spółki. Kapitał własny pokrywa w nadmiarze aktywa 

trwałe i finansuje częściowo także aktywa obrotowe. 

 

III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  w 2011r., 

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 Rada 

Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami Ustawy o 

rachunkowości i podaje wszystkie istotne zagadnienia dla oceny działalności Spółki za badany 

okres.  Sprawozdanie jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 

Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu 

finansowym. Zarząd przedstawił sytuacje Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu 

gospodarczego. 

W Sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny 

sytuacji ekonomiczno- finansowej oraz przedstawiono podstawowe czynniki  ryzyka 

dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. 

 

IV. Ocena wniosku Zarządu o przeznaczeniu części zysku osiągniętego przez Spółkę 

w roku 2011 na wypłatę dywidendy. 

Zarząd Spółki w uchwale z dnia  30.05.2012 zaproponował przeznaczenie zysku netto za rok 

obrotowy 2011  w wysokości 345 246,20 zł na następujące cele: 

 kwotę 190.860,00 zł – na wypłatę dywidendy, co stanowi 3 grosze wartości 

dywidendy na 1 akcję. 

 kwotę 134.386,20 – na kapitał zapasowy, 

 kwotę 20.000,00 zł – na fundusz socjalny 

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę stwierdzając, że uchwała ta jest 

zgodna z interesem Spółki i jej planami rozwoju.  



  

W sprawie przyjęcia powyższego wniosku Zarządu i przekazania go Walnemu Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy, rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę. 

V. Wnioski 

1. Rada Nadzorcza Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA stwierdza, 

że dokumenty objęte oceną zostały sporządzone we wszystkich istotnych 

aspektach zgodnie obowiązującym prawem, tj.  ustawą z 29 września 1994 r. o 

rachunkowości i ustawą z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i są 

zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

odzwierciedlając jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki w 

badanym okresie. 

2. W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza Spółki Grupa Konsultingowo-

Inżynieryjna Kompleks SA  wydaje niniejszym pozytywną opinię o  sprawozdaniu 

finansowym oraz sprawozdaniu Zarządu Spółki. Ocena sprawozdań dokonana 

została przy uwzględnieniu opinii i raportu biegłego rewidenta, który nie zgłosił 

zastrzeżeń odnośnie do badanych sprawozdań finansowych, a otrzymane od 

Zarządu informacje i dokumenty uznał za wystarczające do wyrażenia rzetelnej i 

miarodajnej opinii. 

3. Rada Nadzorcza Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA wnioskuje 

do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o: 

 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 

 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2011 

 przeznaczenie zysku w kwocie 345 246,20 zł zgodnie z pozytywnie 

zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą wnioskiem Zarządu  

 udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 
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