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I.  INFORMACJA OGÓLNA RAPORTU

1. Dane identyfikuj ce badan  jednostk

1.1. Nazwa badanej jednostki i jej siedziba:

Pó noc Nieruchomo ci S.A. z siedzib  w Krakowie, ul. Balicka 35,
30-149 Kraków (zwana dalej „Jednostk ”).

1.2. Podstawa prawna dzia ania:
1.2.1. Organem rejestrowym jest Krajowy Rejestr S dowy.

Jednostka zosta a zarejestrowana w dniu 08.01.2007 roku przez S d Rejonowy dla
Krakowa – ródmie cia w Krakowie, XI Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru

dowego pod numerem 0000271496.
Pó noc Nieruchomo ci Spó ka Akcyjna powsta a z przekszta cenia Pó noc Nieruchomo ci
Sp. z o.o.. Przekszta cenie nast pi o na zasadach wskazanych w przepisach art. 551 §1 i
nast pnych Kodeksu Spó ek Handlowych oraz w planie przekszta cenia przyj tym przez
Zarz d Pó noc Nieruchomo ci Sp. z o.o. w dniu 06.11.2006 roku. Uchwa a o
przekszta ceniu zosta a podj ta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pó noc
Nieruchomo ci Sp. z o.o. w dniu 15.12.2006 roku. Jednostka dzia a na podstawie statutu
sporz dzonego w formie aktu notarialnego w dniu 15.12.2006r. - notariusz Dariusz Kot z
Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Repertorium A nr 1305/2006, z pó niejszymi
zmianami.

1.2.2. Rejestracja podatkowa:
NIP : 6772272339.

1.2.3. Rejestracja statystyczna:
REGON: 120279176.

1.3. Sk ad zarz du i zmiany, jakie nast pi y w tym zakresie w badanym roku obrotowym oraz
do dnia zako czenia badania.
Pan Piotr Sumara –Prezes Zarz du
Pani Magdalena Sumara – Cz onek Zarz du
W badanym roku oraz do dnia wyra enia opinii nie wyst pi y zmiany w sk adzie Zarz du
Pó noc Nieruchomo ci S.A.

1.4. Rzeczywistym przedmiotem dzia alno ci Jednostki, wynikaj cym ze statutu i wpisu do
rejestru przedsi biorców s :

1) Kupno i sprzeda  nieruchomo ci na w asny rachunek,
2) Wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi,
3) Po rednictwo w obrocie nieruchomo ciami,
4) Zarz dzanie nieruchomo ciami wykonywane na zlecenie.

1.5. czna warto  kapita ów na 31.12.2012 r. wynosi 9 514 593,40 z
1.5.1. Kapita  podstawowy wynosi 3 190 000,40 z

Dzieli si  na 6 380 000 akcji o warto ci nominalnej 0,5 z
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1.5.2. Udzia y (akcje) w asne (warto  ujemna) -16 683,29 z
1.5.3. Kapita  zapasowy 5 115 236,77 z
1.5.4. Kapita  rezerwowy 1 500 000,00 z
1.5.5. Strata z lat ubieg ych  -840 198,31 z
1.5.6. Zysk netto 566 238,23 z

1.6. W ciciele kapita u i zmiany struktury w asno ci, jakie nast pi y w badanym roku
obrotowym oraz do dnia zako czenia badania
Struktura w asno ci kapita u podstawowego Jednostki na dzie  31.12.2012 roku oraz na
dzie  sporz dzenia niniejszego raportu by a nast puj ca:

Lp.  Nazwisko i imi / firma
akcjonariusza  Liczba akcji

Udzia  %
w ogólnej

liczbie akcji

Liczba
przys ugu-
cych g osów

Udzia  %
w ogólnej

liczbie g osów

1 Piotr Sumara 2 210 718 34,65% 3 210 718 38,31%
2 Konrad Sumara 2 080 000 32,60% 3 080 000 36,75%
3 Akcje w asne 25 000 0,39% 25 000 0,30%
4 Pozostali Akcjonariusze 2 064 282 32,36% 2 064 282 24,64%
  SUMA 6 380 000,00 100,00% 8 380 000,00 100,00%

Zgodnie z raportami bie cymi wyemitowanymi przez Jednostk  w ci gu roku
obrotowego oraz po dacie bilansowej do dnia wydania opinii mia y miejsce nast puj ce
zmiany w strukturze w asno ciowej kapita u zak adowego Jednostki:

1) w dniu 20 sierpnia 2012 roku Prezes Zarz du Piotra Sumara, zby  200 000 (s ownie:
dwie cie tysi cy) sztuk akcji Emitenta po cenie 0,60 z  za jedn  akcj . Transakcja zbycia
akcji zrealizowana zosta a na podstawie umowy cywilnoprawnej  poza rynkiem New
Connect,

2) w dniu 20 sierpnia 2012 roku Cz onek kadry zarzadzaj cej Konrad Sumara, zby  200 000
(s ownie: dwie cie tysi cy) sztuk akcji Emitenta po cenie 0,60 z  za jedn  akcj .
Transakcja zbycia akcji zrealizowana zosta a na podstawie umowy cywilnoprawnej  poza
rynkiem New Connect,

3) w dniach 12 - 17 wrze nia 2012 roku Prezes Zarz du Piotr Sumara, naby  102 718 sztuk
akcji Jednostki po redniej cenie 0,54 z  za jedn  akcj . Nabycie akcji mia o miejsce na
rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych,

4) w okresie od maja 2012 roku do sierpnia 2012 roku Jednostka naby a 25 000 sztuk akcji
asnych w cznej cenie nabycia 16 683,29 z . Nabycie akcji w asnych mia o miejsce na

rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych.

1.7. Wed ug stanu na dzie  bilansowy wyst powa y powi zania z jednostkami zale nymi:
Prospector Sp. z o.o. z siedzib  w Legnicy oraz Aramus Investemnts Sp. z o.o.z siedzib
w Krakowie – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowo ci.

1.8. Bilans sporz dzono na dzie  31.12.2012 roku.

1.9. Okres obj ty sprawozdaniem finansowym od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.
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1.10. Bilans zamyka si  sum  aktywów i pasywów w kwocie 20 581 748,96 z

1.11. Wynik brutto na dzia alno ci gospodarczej zamyka si  zyskiem w
wysoko ci 562 600,23 z

1.12. Wynik netto z ca okszta tu dzia alno ci - zysk netto w wysoko ci 566 238,23 z

1.13. Nie nast pi o ograniczenie zakresu badania. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowo ci
Jednostka udost pni a bieg emu prowadzone ksi gi rachunkowe i dokumenty stanowi ce
podstaw  ich sporz dzenia oraz udzieli a informacji, wyja nie  i o wiadcze  niezb dnych
do wydania opinii bieg ego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym.

1.14. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzaj cy badanie, to jest
za 2011 rok.
Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzaj cy by o zbadane przez podmiot BDI Audyt
Sp. z o.o. z siedzib  w Krakowie i otrzyma o opini  bez zastrze . Sprawozdanie to
zosta o zatwierdzone uchwa  nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z
dnia 13 marca 2012 roku.
Zgodnie z uchwa  nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13
marca 2012 roku, zysk netto za 2011 rok w kwocie 535 689,70 z otych zosta  przekazany
na pokrycie strat z lat ubieg ych.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzaj cy badany:
a) stosownie do art. 69 ustawy o rachunkowo ci zosta o z one wraz z innymi
dokumentami w S dzie Rejonowym dla Krakowa ródmie cia w Krakowie, XI Wydzia
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w dniu 15.03.2012 roku,
b) nie zosta o z one do og oszenia w Monitorze Polskim B, zgodnie z art. 70 ustawy o
rachunkowo ci
c) wykonuj c obowi zek z art. 27 ustawy z 15.02.1992r. z ono w Urz dzie
Skarbowym.
Sprawozdanie za rok poprzedzaj cy badany tj. za 2011 rok zamyka
si  po stronie aktywów i pasywów sum 9 669 625,99 z
oraz wynikiem finansowym – zyskiem netto w kwocie 535 689,70 z

2. Dane identyfikuj ce podmiot uprawniony i bieg ego rewidenta przeprowadzaj cego w jego
imieniu badanie sprawozdania finansowego Jednostki

2.1. Nazwa, adres siedziby podmiotu uprawnionego do badania sprawozda  finansowych:
BDI Audyt Sp. z o.o. z siedzib  w Krakowie, 31-444 Kraków, ul. liczna 30 lok. 47..

2.2. Podmiot wpisany pod numerem 3036 na list  podmiotów uprawnionych do badania
sprawozda  finansowych przez Krajow  Rad  Bieg ych Rewidentów w Polsce.

2.3. Imi  i nazwisko, numer ewidencyjny kluczowego bieg ego rewidenta:
Ireneusz Biernat, nr w rejestrze 10322.
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2.6. Deklaracja niezale no ci.
Niniejszym o wiadczamy, e zarówno podmiot uprawniony to jest: BDI Audyt
Sp. z o.o. z siedzib  w Krakowie, z którym Jednostka zawar a umow  o badanie
sprawozdania finansowego, jak i przeprowadzaj cy w jego imieniu bieg y rewident
Ireneusz Biernat s  niezale ni od badanej Jednostki w rozumieniu art. 56 ust. 3 oraz ust. 4
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieg ych rewidentach i ich samorz dzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozda  finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U.
Nr 77 poz. 649 z 2009 r.).

2.4. Uchwa  nr 4 Rady Nadzorczej Pó noc Nieruchomo ci S.A. z dnia 12.10.2012 roku do
obowi zkowego w wietle art. 64 ustawy o rachunkowo ci, badania sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2012 – zgodnie z art. 66 ust p 4 ustawy o rachunkowo ci -
wybrany zosta  podmiot BDI Audyt Sp. z o.o. wpisany pod numerem 3036 na list
podmiotów uprawnionych do badania sprawozda  finansowych przez Krajow  Rad
Bieg ych Rewidentów.

2.5. Niniejsze badanie, zgodnie z umow  nr 12/B/2012 z dnia 09.11.2012 roku
przeprowadzono w siedzibie Jednostki w okresie od 12.02.2013 roku do 04.03.2013 roku.
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II.  KLUCZOWE WIELKO CI BEZWZGL DNE I WSKA NIKI WZGL DNE
CHARAKTERYZUJ CE WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI ORAZ JEJ SYTUACJ
MAJ TKOW  I FINANSOW  ZA ROK OBROTOWY I DWA LATA
POPRZEDZAJ CE

Poni ej przedstawiono zmiany wyniku dzia alno ci gospodarczej i bilansu okre lone w tysi cach
otych oraz wybrane wska niki charakteryzuj ce sytuacje finansow  Jednostki w latach 2012 –

2010, wyliczone na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych za
lata zako czone 31.12.2012, 31.12.2011 i 31.12.2010.

1. Aktywa, pasywa bilansu oraz wyniki z dzia alno ci gospodarczej.

Aktywa (w tys. z )
2012 2011 2010 Zmiana  stanu

% % % % %Wyszczególnienie
kwota

 udzia u
kwota

 udzia u
kwota

 udzia u 2012/2011 2012/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Aktywa trwa e 15 829,4 76,9 3 689,6 38,2 3 802,7 40,8 12 139,8 429,0 12 026,7 416,3
Warto ci
niematerialne i
prawne

1 110,7 5,4 1 217,4 12,6 1 323,9 14,2 (106,7) 91,2 (213,2) 83,9

Rzeczowe aktywa
trwa e 1 685,7 8,2 2 036,9 21,1 2 077,4 22,3 (351,2) 82,8 (391,7) 81,1

Nale no ci
ugoterminowe 12,0 0,1 12,0 0,1 12,0 0,1 100,0 100,0

Inwestycje
ugoterminowe 12 979,2 63,0 354,0 3,7 354,0 3,8 12 625,2 3 666,4 12 625,2 3 666,4

w jednostkach
powi zanych 12 979,2 63,0 354,0 3,7 354,0 3,8 12 625,2 3 666,4 12 625,2 3 666,4

ugoterminowe
rozliczenia
mi dzyokresowe

41,8 0,2 69,3 0,7 35,4 0,4 (27,5) 60,3 6,4 117,9

Aktywa obrotowe 4 752,3 23,1 5 980,0 61,8 5 512,1 59,2 (1 227,7) 79,5 (759,8) 86,2
Zapasy 3 391,0 16,5 3 197,0 33,1 2 443,4 26,2 194,0 106,1 947,6 138,8
Nale no ci
krótkoterminowe 386,6 1,9 886,5 9,1 279,4 3,0 (499,9) 43,6 107,2 138,4

nale no ci od
jednostek
powi zanych

258,9 1,3 3,1 0,0 119,9 1,3 255,8 8 441,5 139,0 216,0

Inwestycje
krótkoterminowe 949,4 4,6 1 877,3 19,4 2 772,1 29,8 (927,9) 50,6 (1 822,7) 34,2

Krótkoterminowe
rozliczenia
mi dzyokresowe

25,3 0,1 19,2 0,2 17,2 0,2 6,1 131,3 8,1 146,7

Aktywa razem 20 581,7 100,0 9 669,6 100,0 9 314,8 100,0 10 912,1 212,8 11 266,9 221,0
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Pasywa (w tys. z )
2012 2011 2010 Zmiana  stanu

% % % % %Wyszczególnienie
kwota

 udzia u
kwota

 udzia u
kwota

 udzia u 2012/2011 2012/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kapita  (fundusz)
asny 9 514,5 46,2 8 965,0 92,7 8 429,3 90,5 549,5 106,1 1 085,2 112,9

Kapita  (fundusz)
podstawowy 3 190,0 15,5 3 190,0 33,0 3 190,0 34,2 100,0 100,0

Udzia y (akcje)
asne (wielko

ujemna)
(16,7) (0,1) (16,7) (16,7)

Kapita  (fundusz)
zapasowy 5 115,2 24,8 5 115,2 52,9 5 115,2 54,9 100,0 100,0

Pozosta e kapita y
(fundusze) rezerwowe 1 500,0 7,3 1 500,0 15,5 1 500,0 16,1 100,0 100,0

Zysk (strata) z lat
ubieg ych (840,2) (4,1) (1 375,9) (14,2) (1 893,8) (20,3) 535,7 61,1 1 053,6 44,4

Zysk (strata) netto 566,2 2,8 535,7 5,5 517,9 5,6 30,5 105,7 48,3 109,3

Zobowi zania i
rezerwy na
zobowi zania

11 067,2 53,8 704,6 7,3 885,5 9,5 10 362,6 1 570,7 10 181,7 1 249,9

Rezerwy na
zobowi zania 328,5 1,6 348,6 3,6 326,7 3,5 (20,1) 94,2 1,8 100,6

Zobowi zania
ugoterminowe 13,0 0,1 11,6 0,1 86,1 0,9 1,4 112,2 (73,1) 15,1

Zobowi zania
krótkoterminowe 10 709,1 52,0 313,7 3,3 436,0 4,7 10 395,4 3 413,8 10 273,1 2 456,2

Rozliczenia
mi dzyokresowe 16,6 0,1 30,7 0,3 36,7 0,4 (14,1) 53,8 (20,1) 45,1

Pasywa razem 20 581,7 100,0 9 669,6 100,0 9 314,8 100,0 10 912,1 212,8 11 266,9 221,0

Zgodnie z danymi wynikaj cymi z bilansu analitycznego na sytuacj  Jednostki wp ywaj
poni sze aspekty:

w badanym okresie suma bilansowa zwi kszy a si  o 10 912,1 tysi cy z otych tj. o
112,8% w stosunku do 2011 roku, natomiast w porównaniu do 2010 roku wykazuje
wzrost o 11 267,0 tysi cy z otych tj. o 121,0%,
w maj tku trwa ym nast pi : a) spadek rzeczowych aktywów trwa ych o 351,2 tysi cy

otych tj. o 17,2% w stosunku do 2011 roku, natomiast w porównaniu do 2010 roku
wykazuje spadek o 391,7 tysi cy z otych tj. o 18,9%, b) spadek warto ci
niematerialnych i prawnych o 106,7 tysi ce z otych tj. o 8,8% w stosunku do 2011 roku
oraz o 213,2 tysi cy z otych tj. o 16,1%, w porównaniu do 2010 roku, c) wzrost
inwestycji d ugoterminowych o 12 625,2 tysi cy z otych w porównaniu do 2011 i 2010
roku, wynikaj cy z zakupu udzia ów w jednostce zale nej Aramus Investments
Sp. z o.o.,
w maj tku obrotowym wyst pi : a) spadek nale no ci krótkoterminowych o 499,9
tysi cy z otych tj. o 56,4% w stosunku do 2011 roku b) spadek inwestycji
krótkoterminowych o 927,9 tysi cy z otych tj. o 49,4% w odniesieniu do 2011 roku oraz
o 1 822,7 tysi cy z otych tj. o 65,8% w porównaniu do 2010  roku,
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w pasywach bilansu wyst pi  wzrost kapita u w asnego o 549,5 tysi cy z otych tj. o
6,1%, w porównaniu do 2011 roku oraz  o 1 085,2 tysi cy z otych tj. o 12,9%, w
stosunku do 2010 roku,
zobowi zania krótkoterminowe zwi kszy y si  o 10 395,4 tysi cy z otych w stosunku do
2011 roku, natomiast w porównaniu do 2010 roku zwi kszy y si  o 10 273,1 tysi cy

otych. Zwi kszenie zobowi za  jest wynikiem zakupu udzia ów w jednostce zale nej
Aramus Investments Sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat (w tys. z )
2012 2011 2010 Zmiana  stanu

% % %  kwota %   kwota  %Wyszczególnienie
kwota

 udzia u
kwota

 udzia u
kwota

 udzia u 2012/2011 2012/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dzia alno  podstawowa
Przychody netto ze
sprzeda y i zrównane z
nimi

4 569,1 89,0 6 459,8 96,2 4 813,8 91,5 (1 890,7) 70,7 (244,7) 94,9

Koszt w asny sprzeda y 4 039,0 88,3 5 774,7 93,2 4 436,8 94,2 (1 735,7) 69,9 (397,8) 91,0
Wynik na sprzeda y 530,1 685,1 377,0 (155,0) 77,4 153,1 140,6
Pozosta a dzia alno  operacyjna
Pozosta e przychody
operacyjne 282,0 5,5 154,5 2,3 285,1 5,4 127,5 182,5 (3,1) 98,9

Pozosta e koszty
operacyjne 320,6 7,0 195,7 3,1 229,0 4,9 124,9 163,8 91,6 140,0

Wynik na dzia alno ci
operacyjnej (38,6) (41,2) 56,1 2,6 93,6 (94,7) (68,7)

Wynik operacyjny 491,5 643,9 433,1 (152,4) 76,3 58,4 113,5

Dzia alno  finansowa
Przychody finansowe 284,4 5,5 100,6 1,5 162,4 3,1 183,8 282,6 122,0 175,1
Koszty finansowe 213,3 4,7 226,4 3,7 41,7 0,9 (13,1) 94,2 171,6 510,7
Wynik na dzia alno ci
finansowej 71,1 (125,8) 120,7 196,9 (56,5) (49,6) 59,0

Zysk (strata) brutto 562,6 518,1 553,8 44,5 108,6 8,8 101,6

Podatek dochodowy (3,6) (17,6) 35,9 14,0 20,7 (39,5) (10,1)
Zysk (strata) netto 566,2 535,7 517,9 30,5 105,7 48,3 109,3

Zgodnie z danymi wynikaj cymi z analizy rachunku zysków i strat na sytuacj  Jednostki
wp ywaj  poni sze kwestie:

przychody netto ze sprzeda y zmniejszy y si  o 29,3% w porównaniu do 2011 roku i o
5,1% w stosunku do 2010 roku,
wynik na sprzeda y w 2012 zmniejszy  si  o 22,6% w odniesieniu do 2011 roku,
w badanym okresie Jednostka osi gn a wi kszy zysk brutto w porównaniu do 2011
roku o 44,5 tysi cy z otych tj. o 8,6%.
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2. Wska niki charakteryzuj ce dzia alno  gospodarcz  oraz sytuacj  maj tkow  i finansow
za lata 2010-2012

Wska niki rentowno ci
Wska niki rentowno ci 2012 2011 2010

Rentowno  maj tku (ROA)
wynik finansowy netto x 100

aktywa ogó em

2,75% 5,54% 5,56%

Rentowno  netto
wynik finansowy netto x 100

przychody ogó em

11,03% 7,98% 9,84%

Rentowno  kapita u w asnego (ROE)
wynik finansowy netto x 100

kapita y w asne

5,95% 5,98% 6,14%

Wska nik rentowno ci maj tku (ROA) za 2012 rok wykazuje ni sze warto ci w porównaniu do
2011 roku.

Wska niki p ynno ci finansowej

Wska niki p ynno ci finansowej 2012 2011 2010

Wska nik p ynno ci finansowej bie cej (I stopnia)
aktywa obrotowe - nale no ci z tyt.dostaw i us ug powy ej 12 mc
zobowi zania krótkoterm*. - zobow.krótkoterm.powy ej 12 mc

0,44 14,04 9,80

Wska nik p ynno ci finansowej szybkiej (II stopnia)
aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - nalez.z tyt.dost.i us .pow.12 mc

zobowi zania krótkotermin*. - zobow. z tyt.dostaw i us ug pow. 12 mc

0,12 6,49 5,42

Wska nik p ynno ci finansowej natychmiastowej (III stopnia)
inwestycje krótkoterminowe

zobowi zania krótkotermin*. - zobow. z tyt.dostaw i us ug pow. 12 mc

0,09 4,41 4,93

*przyj te zobowi zania krótkoterminowe dla wyliczenia wska ników p ynno ci stanowi  sum : a)krótkoterminowych rezerw poz. B.I.2i3 pasywów;
b)krótkoterminowych zobowi za  poz. B.III pasywów; c)krótkoterminowych rozlicze  mi dzyokresowych poz. B.IV.2 pasywów.

W 2012 roku wszystkie wska niki p ynno ci uleg y znacznemu pogorszeniu w stosunku do 2011
i 2010 roku. Pogorszenie tych wska ników jest skutkiem wzrostu zobowi za
krótkoterminowych, wynikaj cych z transakcji nabycia finansowego maj tku trwa ego. Zgodnie
z zawart  umow , zobowi zania te winny zosta  sp acone w ratach do ko ca 2013 roku.
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Wska niki efektywno ci wykorzystania maj tku

Wska niki rotacji (obrotowo ) 2012 2011 2010

Szybko  obrotu zapasów (w dniach)
redni stan zapasów  x  365 dni

przychody netto ze sprzeda y produktów,towarów i materia ów

263 159 186

Sp yw nale no ci (w dniach)
redni stan nale no ci z tytu u dostaw i us ug x 365 dni

przychody netto ze sprzeda y produktów,towarów i materia ów

40 32 17

Sp ata zobowi za  (w dniach)
redni stan zobowi za  z tytu u dostaw i us ug x 365 dni

przychody netto ze sprzeda y produktów,towarów i materia ów

9 7 10

W badanym okresie wska nik sp ywu nale no ci zwi kszy  swoj  warto  z 17 dni w 2010 roku
do 32 dni w 2011 roku i do 40 dni w 2012 roku. Wska nik szybko ci obrotu zapasami zwi kszy
si  ze 159 dni w 2011 roku do 263 dni w 2012 roku.

Wska niki struktury finansowania

Wska niki struktury finansowania 2012 2011 2010

Wska nik ogólnego zad enia
zobowi zania ogó em

aktywa ogó em

54% 7% 10%

Wska nik struktury finansowania
kapita  w asny + rezerwy d ugoterm. + zobowi zania  d ugoterm.

suma pasywów
49% 98% 97%

Wska nik ogólnego zad enia zwi kszy  si  z 10% w 2010 roku i 7% w 2011 roku do 54% w
2012 roku. Wska nik struktury finansowania zmniejszy  si  z 98% w 2011 roku do 49% w 2012
roku.

Zdolno  Jednostki do kontynuowania dzia alno ci w roku nast pnym po badanym.

We Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Zarz d Jednostki wskazuje, e sprawozdanie
finansowe obejmuj ce okres od 01.01.2012  do 31.12.2012 roku zosta o sporz dzone przy
za eniu, e Jednostka b dzie kontynuowa  dzia alno  gospodarcz  w daj cej si  przewidzie
przysz ci oraz, e nie zamierza ani nie musi zaniecha  dzia alno ci. Zgodnie z wiedz  Zarz du
nie istniej  okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania dzia alno ci przez Jednostk .
Zwracamy jednak uwag  na znaczne pogorszenie wska ników p ynno ci oraz wzrost
krótkoterminowego zad enia. W ust pie VIII Dodatkowych informacji i obja nie  Jednostka
informuje o istotnej pozycji zobowi zania finansowego, wskazuj c jednocze nie ród a jego
sp aty oraz mo liwe dzia ania w celu utrzymania w ciwej p ynno ci.
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III. INFORMACJA SZCZEGÓ OWA O PRZEBIEGU I WYNIKACH BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Ocena istotnych dla sprawozdania finansowego aspektów prawid owo ci stosowanego
systemu rachunkowo ci.

Jednostka posiada aktualn , zatwierdzon  przez Zarz d pisemn  dokumentacj  opisuj
przyj te przez ni  zasady (polityk ) rachunkowo ci. Przyj te przez Jednostk  zasady
rachunkowo ci by y dostosowane do jej potrzeb i zapewnia y wyodr bnienie w
rachunkowo ci wszystkich zdarze  istotnych do oceny sytuacji maj tkowej i finansowej
oraz wyniku finansowego Jednostki, przy zachowaniu zasady ostro no ci. Ksi gi
rachunkowe prowadzone by y przy wykorzystaniu komputerowego systemu finansowo -
ksi gowego EWIDENCJA wyprodukowanego przez TriSoft Sp. z o.o. Stosowany
program spe nia wymogi okre lone w ustawie o rachunkowo ci.

Otwarcia ksi g dokonano w sposób prawid owy, z zachowaniem zasady ci ci
bilansowej.
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego dokonali my
wyrywkowego sprawdzenia prawid owo ci dzia ania systemu rachunkowo ci. Nie
stwierdzili my istotnych nieprawid owo ci ksi g rachunkowych, które mog yby mie
istotny wp yw na sprawozdanie finansowe,  w tym dotycz cych:
- zasadno ci i ci ci stosowanych zasad rachunkowo ci,
- rzetelno ci ksi g rachunkowych, bezb dno ci ksi g rachunkowych oraz powi zania
zapisów w ramach ksi g rachunkowych,
- udokumentowania operacji gospodarczych,
- prawid owo ci otwarcia ksi g rachunkowych na podstawie sald zatwierdzonego bilansu
za okres poprzedni,
- powi zania zapisów z dowodami ksi gowymi i sprawozdaniem finansowym,
- spe nienia warunków, jakim powinna odpowiada  ochrona dokumentacji ksi gowej oraz
przechowywania ksi g rachunkowych i sprawozda  finansowych.

Nie stwierdzono niezgodno ci zapisów operacji gospodarczych pomi dzy dziennikiem, a
zestawieniem obrotów i sald.
Dokumentacja operacji gospodarczych jest kompletna i przejrzysta, a dowody ksi gowe,
odpowiadaj  wymogom ustawy o rachunkowo ci. Dokumenty przed uj ciem w ksi gach
rachunkowych s  zatwierdzone pod wzgl dem merytorycznym i ksi gowym. Dowody
ksi gowe zawieraj  stwierdzenie zakwalifikowania do uj cia w ksi gach rachunkowych
przez wskazanie uj cia dowodu w ksi gach rachunkowych (dekretacja). Zapisy ksi gowe

 kompletne i poprawne oraz powi zane z dokumentami. Ewidencja ksi gowa pozwala
na uzyskanie niezb dnych informacji dla celów sporz dzenia sprawozdania finansowego.
Dokumentacja przyj tych zasad rachunkowo ci, ksi gi rachunkowe, o których mowa w
art. 10 i 13 ustawy o rachunkowo ci oraz dowody ksi gowe, dokumenty
inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe przechowywane s  w sposób nale yty w
siedzibie Jednostki. Wymogi okre lone w rozdziale 8 „Ochrona danych” ustawy o
rachunkowo ci mo na uzna  za spe nione.
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Jednostka dokona a inwentaryzacji sk adników w obowi zuj cym terminie zgodnie z
zasadami rachunkowo ci, a stwierdzone ró nice inwentaryzacyjne rozliczono i uj to w
ksi gach roku.

2. Informacje o niektórych istotnych pozycjach sprawozdania

2.1. Badaniem obj to sprawozdanie finansowe, obejmuj ce:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporz dzony na dzie  31.12.2012 roku,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w asnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do

31.12.2012,
- rachunek przep ywów pieni nych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012,
- dodatkowe informacje i obja nienia.

2.2. Aktywa i pasywa bilansu oraz pozycje kszta tuj ce wynik dzia alno ci Jednostki.
Struktura aktywów i pasywów bilansu Jednostki, jak równie  pozycji kszta tuj cych
wynik dzia alno ci Jednostki, zosta y przedstawione w zbadanym sprawozdaniu
finansowym za rok zako czony dnia 31 grudnia 2012 roku.
Pragniemy jednak zwróci  uwag  na wykazany w aktywach bilansu wzrost udzia ów i
akcji w jednostkach powi zanych o warto  12 625 184,50 z otych oraz  w pasywach
bilansu kwot  innych zobowi za  finansowych 10 497 500 z otych. Pozycje te wynikaj  z
zawartej umowy nabycia udzia ów w Aramus Investements Sp. z o.o. Zgodnie z zawart
umow  zobowi zanie to winno by  sp acone do ko ca 2013 roku. Warto  tego
zobowi zania na dzie  sporz dzenia niniejszego raportu oraz wydania opinii wynosi
8 497 500 z otych i jest zgodna z przyj tym w umowie harmonogramem sp at. W ust pie
VIII Dodatkowych informacji i obja nie  Jednostka wskazuje ród a sp aty tego
zobowi zania.

3. Informacje  uzupe niaj ce

3.1 Uzyskali my pisemne potwierdzenie od Zarz du Jednostki, i  w roku sprawozdawczym
nie zosta y naruszone przepisy prawa, a tak e postanowienia umowy Jednostki maj ce
wp yw na sprawozdanie finansowe.

3.2 Mi dzy dniem bilansowym 31.12.2012 roku, a dat  zako czenia badania nie wyst pi y
istotne zdarzenia gospodarcze, maj ce wp yw na roczne sprawozdanie finansowe i zysk
bilansowy, przy czym uwzgl dnia si  w tym zakresie o wiadczenie z one przez Zarz d
Jednostki.
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IV. INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i obja nienia. Informacja dodatkowa zawiera niezb dny zakres danych liczbowych
i s ownych. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i
obja nienia za rok zako czony dnia 31 grudnia 2012 roku sporz dzone zosta y, we wszystkich
istotnych aspektach zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowo ci oraz wydanymi na jej
podstawie przepisami.

V.  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) W ASNYM

Zestawienie zmian w kapitale w asnym wykazuj ce stan kapita u 9 514 593,40 z  na koniec roku
2012, sporz dzono je zgodnie z art. 48a Ustawy o rachunkowo ci. Obrazuje ono w prawid owy
sposób dokonane zmiany w kapita ach w asnych w roku 2012.

VI. RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI NYCH

Rachunek przep ywów pieni nych sporz dzony zosta  zgodnie z art. 48b Ustawy o
rachunkowo ci i jest powi zany z bilansem i rachunkiem zysków i strat.

VII.  SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNO CI JEDNOSTKI

Sprawozdanie z dzia alno ci za rok obrotowy 2012 spe nia wymogi okre lone w art. 49 ust. 2
Ustawy o rachunkowo ci, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte s  zgodne z danymi
zbadanego sprawozdania finansowego.

VIII.  PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA

1. Wynik finansowy za rok obrotowy 2012 ustalony przez Jednostk
zamyka si  zyskiem brutto w wysoko ci 562 600,23 z .

2. Obowi zkowe odpisy z tytu u podatku dochodowego -3 638,00 z .
3. Zysk netto  566 238,23 z .

IX.  UWAGI KO COWE

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii bieg ego rewidenta, stanowi cej odr bny
dokument, wymagany przez ustaw  o rachunkowo ci. Opinia bez zastrze  wydana w dniu 4
marca 2013 roku – ze wzgl du na wyrywkow  metod  badania sprawozdania finansowego, nie
ma w cz ci dotycz cej rozlicze  bud etowych – charakteru audytu podatkowego. W badaniu
poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i ksi g rachunkowych pos ono si
próbkami rewizyjnymi na podstawie, których wnioskowano o poprawno ci badanych pozycji.
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Niniejszy raport zawiera 15 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez bieg ego
rewidenta. Integraln  cz  raportu stanowi sprawozdanie finansowe.

Ireneusz Biernat
numer w rejestrze 10322
kluczowy bieg y rewident
przeprowadzaj cy badanie w imieniu
BDI Audyt Sp. z o.o.
31-444 Kraków
ul. liczna 30 lok. 47,
podmiot uprawniony do badania
sprawozda  finansowych nr 3036

Kraków, 4 marzec 2013 roku


