
   

VIATRON   S.A. 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 

Zarząd VIATRON  S.A.  przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, 
który rozpoczął się dnia  01 stycznia 2012 r. a zakończył 31 grudnia 2012 r. skła-
dające się z:  

1 wprowadzenie do sprawozdania finansowego                         

2 bilans sporządzony na dzień 31.12.2012,     
którego aktywa i pasywa zamykają się sumą 24.114.859,59 zł 

3 rachunek zysków i strat za okres od dnia 
01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. zamykają-
cy się zyskiem  netto w wysokości       

 

389.803,30 zł 
4 rachunek przepływów pienięŜnych za okres od 

dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wyka-
zujący zmniejszenie środków pienięŜnych       
o kwotę 

 

273.636,07 zł 

5 zestawienie zmian w kapitale własnym za 
okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 
31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu 
kapitału własnego o kwotę 

 

781.361,50 zł 

6 dodatkowe informacje i objaśnienia   

 
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, Ŝe w dają-

cej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w nie zmniejszo-

nym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Zarząd spółki 

nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okolicz-

ności, które wskazywałyby na zagroŜenia dla moŜliwości kontynuacji działalności przez 

spółkę.  

Ujemne kapitały własne spowodowane są wysokimi kosztami przygotowania i utrzymania 

zespołu Ŝurawi oraz niskim w okresie po ich nabyciu wykorzystaniem ich zdolności pracy. 

Dodatni wynik finansowy za rok bieŜący potwierdza, Ŝe stwierdzenie zawarte w poprzed-

nim sprawozdaniu finansowym, Ŝe Spółka wypracowała pozycję rynkową umoŜliwiającą 

jej osiąganie dodatnich wyników finansowych. Załączone sprawozdanie finansowe zostało 

sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i podpisane przez:  

Prowadzący księgi rachunkowe: 
Vista Audytorzy Księgowi i Doradcy Sp. z o.o. S.K. 

Romuald Napieralski 
ZARZĄD 

 
 
 
 
 
 
 
Data : 2013-04-24 

 
 
 
 
 
 
 
Data : 2013-04-24 
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CZĘŚĆ I 
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
 

I. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot d ziałalno ści jednostki 
oraz wskazanie wła ściwego s ądu lub innego organu prowadz ącego rejestr 

1. Podstawowe dane o spółce: 
Nazwa :                   VIATRON  S.A. 
Adres siedziby  :     ul. Plac Kaszubski 8/201 
                                81-350 Gdynia  
Akt zało Ŝycielski:    umowa spółki z dnia 24 września 2008r.  
Organ rejestrowy  : Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział 
Gospodarczy    
                                KRS 0000400738 wpis z dnia 03.11.2011r.  
Organ podatkowy :  

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni, ul. Władysława IV 2/4; 81-353 Gdynia 

     Podstawowy przedmiot działalno ści : 
3320Z  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŜenia  
 
     Organy Spółki 
 

1. Walne Zgromadzenie  
 
2. Zarząd 

          Zarząd w roku 2012 sprawował jednoosobowo: 
                  Igor Pawela          Prezes Zarządu 
 
 

3. Rada Nadzorcza – powołana 21. maja 2010 r. 
Skład:  - Robert Bender, 
        - Marek Perczyński, 
        - Piotr Artur Pawela 

 
II. Wskazanie czasu trwania działalno ści jednostki, je Ŝeli jest on w umowie 

ograniczony; 

Czas nieograniczony 
 
III Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym; 

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
 
IV. Wskazanie, Ŝe sprawozdanie finansowe zawiera dane ł ączne, je Ŝeli         
w skład jednostki wchodz ą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporz ądza-
jące samodzielnie sprawozdania finansowe; 

Nie sporządza sprawozdania łącznego. 
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V. W przypadku sprawozdania finansowego sporz ądzanego za okres,           
w ci ągu, którego nast ąpiło poł ączenie, wskazanie, Ŝe jest to sprawozdanie 
finansowe sporz ądzone po poł ączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej 
metody rozliczenia poł ączenia (nabycia, ł ączenia udziałów);  

Nie było połączenia 

 
VI. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowo ści, w tym metody wyceny akty-
wów i pasywów (tak Ŝe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz spo -
sobu sporz ądzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim  ustawa 
pozostawia jednostce prawo wyboru;  

Spółka prowadzi rachunkowość  w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości z 
dnia 29.09.1994r. (publikacja: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi 
zmianami).  
Zasady funkcjonowania kont przyjmuje się według „Wzorcowego Planu Kont” au-
torstwa Irena Iskra, Magdalena Witkowska, Telesfor śyznowski, wyd. FINANS -
SERVIS  Sp. z o.o. Warszawa 2001. Zasady te stosuje się odpowiednio – do po-
szczególnych kont, a takŜe gdy zostały one podzielone lub połączone w zakłado-
wym wykazie kont księgi głównej.  

1. Zasady prowadzenia kont ksi ąg pomocniczych 
 
Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla :  

- środków trwałych, w tym takŜe środków trwałych w budowie oraz dokonywa-
nych od nich odpisów amortyzacyjnych  

w formie programu komputerowego Symfonia  

- rozrachunków z kontrahentami 
jako moduł programu komputerowego  REWIZOR GT 

- wynagrodzeń pracowników  
przy uŜyciu programu komputerowego Comarch OPTIMA "Płace i Kadry" 
 
Dla ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjmuje się metodę 
ilościowo – wartościową  prowadzenia kont ksiąg pomocniczych. 
 
Wartość  materiałów biurowych, socjalnych, słuŜących BHP i części zamiennych 
oraz materiałów eksploatacyjnych dla uŜywanych przez spółkę maszyn, urządzeń i 
środków transportu odpisuje się w koszty na dzień ich zakupu pod  warunkiem  
ustalania  na  dzień bilansowy  stanu   tych składników majątkowych drogą spisu z 
natury i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu.  
 
2. Metody  wyceny  aktywów  i  pasywów  oraz   usta lania  wyniku  finanso-

wego 

 
Środki trwałe i warto ści niematerialne i prawne  

Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym 
okresie uŜyteczności dłuŜszym niŜ rok, kompletne, zdatne do uŜytku i 
przeznaczone na potrzeby jednostki; zalicza się do nich w szczególności: 
nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu i ulepszenia w obcych 
środkach trwałych; 
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Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia 
netto obejmujących podatek VAT nie podlegający odliczeniu. Cena nabycia i koszt 
wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niema-
terialnych i prawnych obejmuje równieŜ koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w 
celu ich finansowania za okres budowy, montaŜu i przystosowania.  
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z 
uŜywania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałe-
go lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktu-
alizujący ich wartość w cięŜar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktuali-
zujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na 
podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji 
wyceny róŜnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyŜka odpisu 
nad róŜnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów opera-
cyjnych. 

 
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty 
wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu ak-
tualizującego zwiększa wartość oddanego składnika aktywów i podlega zaliczeniu 
odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych. 

Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w następujący sposób: 
Rzeczowe środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł amortyzuje się w 
sposób uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w mo-
mencie przekazania do uŜywania i wprowadzając je do  ewidencji bilansowej w 
systemie ST.    
 
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się 
jednorazowo w koszty.  
Amortyzacja środków trwałych ( z wyłączeniem Ŝurawi) oraz wartości niematerial-
nych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 3.500 zł jest dokonywana 
metodą liniową, według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatko-
wych w równych ratach miesięcznych. Dla określonych jednostek komputerowych 
jednostka dopuszcza zastosowanie dopuszczalnych przepisami podatkowymi 
współczynników podwyŜszających stawki amortyzacyjne (z uwzględnieniem od-
powiednich przepisów podatkowych).  
Dla Ŝurawi dla celów bilansowych przyjęto okres amortyzowania wynikający z sza-
cowanego okresu uŜytkowania środków trwałych - 17 lat, dla samochodów tere-
nowych uŜytkowanych w oparciu o umowy leasingowe – 6 lat.  
Środki trwałe w budowie to koszty budowy środków trwałych, wykonane zarówno 
przez obcych wykonawców, jak i siłami własnymi jednostki, a takŜe kosztów 
ulepszeń juŜ istniejących własnych lub obcych środków trwałych oraz rozliczenia 
poniesionych w związku z tym kosztów na uzyskane efekty. Wycenia się je  w 
wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem 
lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Zaliczki na środki trwałe w budowie są to: przekazane na rzecz krajowych i 
zagranicznych dostawców zaliczki na poczet przyszłych dostaw i robót 
dotyczących środków trwałych w budowie. Wycenia się je w kwocie wymaganej 
zapłaty, z zachowaniem zasady ostroŜności. 
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Inwestycje długoterminowe  
Długoterminowe inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorze-
niowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje długoterminowe, 
inne niŜ nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, 
wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 

 
Inwestycje krótkoterminowe  
 

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w na-
stępujący sposób (w zaleŜności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z 
Rozporządzeniem o instrumentach finansowych): 
1) „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu”– wycenia się w wartości godziwej, 
2) „poŜyczki udzielone i naleŜności własne”– wycenia się w wysokości 

zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, 
3) „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności” – wycenia się w 

wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, 

4) „aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy” do których zalicza się udziały i 
akcje  – wycenia się w wartości godziwej. JeŜeli nie ma moŜliwości 
wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin 
wymagalności wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego 
kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeŜeli aktywa te nie 
mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia. 

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, 
z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zali-
cza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawoz-
dawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.  
Inwestycje krótkoterminowe, inne niŜ aktywa finansowe wycenia się według ceny  
nabycia lub wartości rynkowej, zaleŜnie od tego, która z nich jest niŜsza. 

 
  NaleŜności  
 
NaleŜności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostroŜnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktuali-
zujące). 

 
Wartość naleŜności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia 
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.  
 
  Wycena zapasów  
 
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu lub rzeczywistych kosz-
tów wytworzenia nie wyŜszych jednak od cen sprzedaŜy netto. Faktury zakupu wy-
raŜone w walutach obcych wycenia się stosując średni kurs NBP z dnia roboczego 
poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez dostawcę.  
 
Rozchód wycenia się stosując metodę  „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (ko-
lejno po cenach tych składników, które jednostka najwcześniej nabyła).   

Produkcja w toku  nie występuje.  



VIATRON   S.A.                                                            Sprawozdanie finansowe za 2012 r. 

6/20 

Aktywa pieni ęŜne 
 
Do aktywów pienięŜnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatni-
czych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pienięŜnych zaliczane są takŜe naliczo-
ne odsetki od aktywów finansowych. 
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzyma-
nia, wystawienia, nabycia lub załoŜenia (lokaty) zaliczane są do środków pienięŜ-
nych dla potrzeb rachunku przepływów środków pienięŜnych  

   Czynne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów  
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do 
poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do 
upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozlicza-
nych kosztów, z zachowaniem zasady ostroŜnej wyceny. 
Koszty stanowiące róŜnicę pomiędzy niŜszą wartością otrzymanych finansowych 
składników aktywów, a wyŜszą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym równieŜ 
z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w 
koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. 

 Kapitał własny  

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej 
w rejestrze sądowym.  
 
   Rezerwy na zobowi ązania  
 
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej 
wartości. 

Rezerwy tworzone są na:  
a) pewne lub o duŜym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, 

których kwotę moŜna w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności 
na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych 
gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się 
postępowania sądowego; 

b) przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeŜeli na podstawie 
odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia 
lub zawarto w tej sprawie wiąŜące umowy, a plany restrukturyzacji 
pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych 
zobowiązań. 

c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty 
wynika z zakładowego regulaminu wynagrodzeń. Rezerwa tworzona jest w 
wysokości określonej przy zastosowaniu przewidywanego wzrostu 
wynagrodzeń oraz stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez Radę 
Polityki PienięŜnej.  

 
Spółka odstępuje od naliczenia rezerwy na odprawy emerytalne, gdyŜ ze-

spół jest młody. 
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    Zobowi ązania  
Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem instrumentów finansowych przeznaczonych 
do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji za-
bezpieczanych) wycenia się nie później niŜ na koniec okresu sprawozdawczego, 
w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy pro-
centowej.  
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o 
charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. 
Zobowiązania inne niŜ finansowe  wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 
 
  Bierne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów  

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości praw-
dopodobnych zobowiązań przypadających na bieŜący okres sprawozdawczy, wy-
nikających w szczególności:  
• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, 

gdy kwotę zobowiązania moŜna oszacować w sposób wiarygodny, 
• z obowiązku wykonania, związanych z bieŜącą działalnością, przyszłych 

świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę moŜna oszacować, mimo 
Ŝe data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu 
napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego 
uŜytku.  

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do 
upływu czasu .  Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozlicza-
nych kosztów, z zachowaniem zasady ostroŜności. 
 
Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady 
ostroŜnej wyceny i obejmują w szczególności:  
• równowartość otrzymanych lub naleŜnych od kontrahentów środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach 
sprawozdawczych; 

• środki pienięŜne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia 
środków trwałych, w tym takŜe środków trwałych w budowie oraz prac 
rozwojowych, jeŜeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów 
własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty 
zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do 
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub 
kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł; 

• wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym takŜe w drodze darowizny, środków 
trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty 
zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do 
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych; 

• ujemną wartość firmy. 
 
 Usługi w okresie realizacji dłu Ŝszym ni Ŝ 6 miesi ęcy 
 

Nie występują.  
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 Podatek dochodowy odroczony  

W związku z przejściowymi róŜnicami między wykazywaną w księgach rachunko-
wych wartością  aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą po-
datkową moŜliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane ak-
tywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej  w przyszłości 
do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi róŜnicami przej-
ściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia po-
datku dochodowego oraz straty podatkowej moŜliwej do odliczenia, ustalonej przy 
uwzględnieniu  zasady  ostroŜności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku do-
chodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w 
przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich róŜnic przejściowych, 
to jest róŜnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku docho-
dowego w przyszłości. 
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala 
się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku po-
wstania obowiązku podatkowego. 

 
RóŜnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na ko-
niec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym 
rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji 
rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są równieŜ na kapitał własny. 
 
 Uznawanie przychodu  

 
Przychody ze sprzedaŜy są uznawane w momencie  wykonania usługi, a w przy-
padku usług ciągłych – w terminach przewidzianych umową o świadczenie usług. . 
SprzedaŜ wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towa-
rów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów. 
 
Zasady ustalania wyniku finansowego  
 

Spółka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów na kontach : 

- zespołu 4 dla kosztów według rodzaju  

- zespołu 5 dla kosztów rozliczonych w układzie funkcjonalnym  

oraz sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej ze szczegółowo-

ścią określoną w zał. Nr 1 do ustawy.   

Zmiana stanu produktów  ustalana jest poprzez róŜnicę kont: 640 BZ minus BO 

oraz kont zespołu 4 saldo Ma minus saldo Wn i odniesieniu tej róŜnicy na konto 

789 „Pozostałe zmiany w stanie produktów”.                         
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CZĘŚĆ II 
DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA 

 
I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU 

 
 
 
1. Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ci ągu roku obrotowego  

  

koszty zakoń-
czonych prac 
rozwojowych 

wartość firmy 

autorskie prawa 
majątkowe, pra-
wa pokrewne, 

licencje, koncesje 

prawa do wyna-
lazków, paten-
tów, znaków to-
warowych, wzo-
rów uŜytkowych 
oraz zdobniczych 

know - how 
inne wartości 

niematerialne i 
prawne 

zaliczki na 
wartości nie-
materialne i 

prawne 

Razem wartości 
niematerialne i 

prawne 

Wartość brutto                   
Bilans otwarcia 01.01.2012           84 199,34   84 199,34 
Zwiększenia                   
Przesunięcia                   
Zmniejszenia                   
Bilans zamknięcia 31.12.2012           84 199,34   84 199,34 
                    
Umorzenie                   
Bilans otwarcia 01.01.2012           36 264,27   36 264,27 
Zwiększenia             20 935,07   20 935,07 
Przesunięcia                   
Zmniejszenia                   
Bilans zamknięcia 31.12.2012           57 199,34   57 199,34 
                    
Wartość netto                   
Bilans otwarcia 01.01.2012           47 935,07   47 935,07 
Bilans zamknięcia 31.12.2012           27 000,00   27 000,00 
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2. Szczegółowy zakres zmian warto ści grup rodzajowych środków trwałych 

 

 

  

Grunty  (w 
tym prawo 

wieczystego 
uŜytkowania 

gruntu) 

Budynki, 
lokale i 

obiekty inŜy-
nierii lądowej 

i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki trans-
portu 

Inne środki 
trwałe 

Razem rze-
czowe akty-
wa trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Zaliczki na 
środki 

trwałe w 
budowie 

Razem rze-
czowe aktywa 

trwałe 

Wartość brutto                     
Bilans otwarcia 01.01.2012   12 600,00 515 719,41 25 094 979,75 8 396,91 25 631 696,07     25 631 696,07 
Zwiększenia       1 715,13 28 872,29 132 993,05 163 580,47 123 150,23 9 636,41 296 367,11 
Przesunięcia               -123 150,23   -123 150,23 
Zmniejszenia         -117 193,54   -117 193,54     -117 193,54 
Bilans zamknięcia 31.12.2012   12 600,00 517 434,54 25 006 658,50 141 389,96 25 678 083,00   9 636,41 25 687 719,41 

                      
Umorzenie                     
Bilans otwarcia 01.01.2012   236,25 115 221,58 1 736 846,43 3 078,30 1 855 382,56     1 855 382,56 
Zwiększenia     315,00 96 776,20 1 635 132,64 8 912,58 1 741 136,42     1 741 136,42 
Przesunięcia                     
Zmniejszenia         -29 298,39   -29 298,39     -29 298,39 
Bilans zamknięcia 31.12.2012   551,25 211 997,78 3 342 680,68 11 990,88 3 567 220,59     3 567 220,59 

                      
Wartość netto                     
Bilans otwarcia 01.01.2012   12 363,75 400 497,83 23 358 133,32 5 318,61 23 776 313,51     23 776 313,51 

Bilans zamknięcia 31.12.2012   12 048,75 305 436,76 21 663 977,82 129 399,08 22 110 862,41   9 636,41 22 120 498,82 
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3. Wartość gruntów u Ŝytkowanych wieczy ście 

Nie wystąpiły 
 

4. Wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych u Ŝywanych 
na podstawie umów najmu, dzier Ŝawy i innych umów (w tym leasingu) 

Środki trwałe uŜywane na podstawie umów najmu: 

- samochód uŜytkowy Toyota, 

- powierzchnia biurowa, 

- plac i powierzchnia magazynowa. 

 

4a. Środki trwałe u Ŝywane na podstawie umów leasingu, najmu, dzier Ŝawy i in-
nych podobnych umów (ujawnione w ksi ęgach i amortyzowane):   

Środki trwałe uŜywane na podstawie umowy leasingu: 

- samochód uŜytkowy Land Rover Defender, 

- samochód uŜytkowy Toyota Hilux. 

-  
5. Zobowi ązania wobec bud Ŝetu państwa lub jednostek samorz ądu terytorial-

nego z tytułu uzyskania prawa własno ści budynków i budowli  

Nie wystąpiły 

 
6. Odpisy aktualizuj ące warto ść środków trwałych   

Nie wystąpiły 

 

7. Kaucje i inne kwoty wyło Ŝone 

- Jacek Foltarz:  6 000,00 zł  – kaucja do najmu lokalu  

- GDDKiA: 600 zł – kaucje na urządzenia pokładowe dla viaToll 

 
8. Dane o strukturze własno ści kapitału podstawowego (zakładowego) w dniu 

bilansowym 
   
 warto ść nominalna 1 akcji          1,00 zł   
      

        AKCJE Razem Wysoko ść  
L.p.  Akcjonariusz 

imienne 

Seria A na oka-
ziciela ilo ść akcji kapitału  

1 2 3 4 5 9 

1 BBI Zeneris Narodowy Fundusz 
Inwestycyjny SA        740 250 740 250 740 250 

2 Igor Pawela   317 250 317 250 317 250 

Razem: 2 akcjonariuszy 0 1 057 500 1 057 500 1 057 500 
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9. Stan na pocz ątek roku obrotowego, zwi ększenia i wykorzystanie oraz stan 

końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych 
 

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym  
 

10. Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok  obrotowy 2012 
 
      Wynik  za rok obrotowy 2012 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

 Wynik finansowy netto 389.803,30   

Zarząd wnioskuje o podjęcie decyzji o pokryciu strat z lat poprzednich.  
 
 
11. Dane o stanie rezerw  
 

Bilans otwarcia Zwiększenia Wykorzystanie Zmniejszenia Bilans zamknięcia 
Tytuł rezerwy  

01.01.2012       31.12.2012 
rezerwa z tytułu od-
roczonego podatku 
dochodowego z po-
wodu nadwyŜki staw-
ki amortyzacyjnej 
podatkowej nad bi-
lansową 

    184 441,00 zł      128 026,00 zł          312 467,00 zł  

rezerwa na podatek 
odroczony z 
tyt.przekwalifikowania 
umów leasingu do l. 
finansowego   

      24 579,00 zł          5 455,00 zł  -       5 863,00 zł          24 171,00 zł  

rezerwa z tytułu od-
roczonego PDOP 
(wycena środków 
pienięŜnych) 

                9,00 zł                    9,00 zł  

rezerwa z tytułu od-
roczonego PDOP 
(korekta odstek od 
poŜyczek DLL z po-
wodu ich wyceny wg 
skorygowanej ceny 
nabycia) 

        11 224,00 zł            11 224,00 zł  

rezerwa na wynagro-
dzenia urlopowe       82 129,12 zł    -     73 608,33 zł            8 520,79 zł  

Razem     291 149,12 zł      144 714,00 zł  -     79 471,33 zł                   -   zł      356 391,79 zł  
 
 
12. Odpisy aktualizuj ące warto ść zapasów   
 
Nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych w okresie sprawozdawczym.  
 
13. Dane o odpisach aktualizuj ących warto ść naleŜności, ze wskazaniem stanu 

na pocz ątek roku obrotowego, zwi ększeń, wykorzystaniu, rozwi ązaniu i sta-
nu na koniec roku obrotowego 

 
Nie wystąpiły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizacyjnych naleŜności  
 
14. Zobowi ązania długoterminowe  
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do powyŜej 1 roku powyŜej 3 lat powyŜej 

Tytuł zobowiązania 
1 roku do 3 lat do 5 lat 5 lat 

Razem 

jednostki powiązane                       -   zł                        -   zł                        -   zł  
                      -   
zł                        -   zł  

kredyty i poŜyczki                               -   zł  

dłuŜne papiery wartosciowe                               -   zł  

inne zobowiązania finansowe                               -   zł  

jednostki pozostałe z tytułu: 
     2 182 328,11 
zł  

     2 501 593,55 
zł  

     7 246 772,61 
zł  

                      -   
zł  

   11 930 694,27 
zł  

kredyty i pozyczki 
     2 137 170,83 
zł  

     2 491 826,80 
zł  

     7 246 772,61 
zł    

   11 875 770,24 
zł  

emisja dłuŜnych papierów wartościo-
wych                               -   zł  

inne zobowiązania finansowe 
          45 157,28 
zł  

            9 766,75 
zł      

          54 924,03 
zł  

Razem 
     2 182 328,11 
zł  

     2 501 593,55 
zł  

     7 246 772,61 
zł  

                      -   
zł  

   11 930 694,27 
zł  

 
 
15.   Rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów oraz przychodów  
 
Czynne rozliczenia mi ędzyokresowe  

Bilans otwarcia Zwiększenia Wykorzystanie Zmniejszenia Bilans zamknięcia 
Tytuł rozliczenia 

01.01.2012       31.12.2012 

krótkoterminowe            140 443,97 zł              21 952,19 zł            140 443,97 zł  
                         -   

zł               25 412,79 zł  
usługi telekomu-
nikacyjne 

                  291,99 
zł  

                  148,47 
zł  

                  291,99 
zł                      148,47 zł  

serwer                    525,74 
zł  

                  544,11 
zł  

                  525,74 
zł                      544,11 zł  

program Norton 3 
stanowiska 

                  128,46 
zł    

                  128,46 
zł                             -   zł  

prenumerata w 
magazynie Inter-
national Cranes& 

                  518,13 
zł    

                  518,13 
zł                             -   zł  

domena interne-
towa 

                    23,45 
zł  

                    23,40 
zł  

                    23,45 
zł    

                    23,40 
zł  

OC i AC samo-
chodów 

               5 474,84 
zł  

               2 873,29 
zł  

               5 474,84 
zł                   2 873,29 zł  

ubezpieczenie 
maszyn i urzą-
dzeń budowla-
nych 

             29 281,36 
zł  

             17 296,26 
zł  

             29 281,36 
zł                 17 296,26 zł  

prace badawczo 
rozwojowe 

           104 200,00 
zł    

           104 200,00 
zł                             -   zł  

czasowe zezwo-
lenia na przejazdy   

               1 066,66 
zł                     1 066,66 zł  

odzieŜ robocza 
przysługująca 
pracownikom w 
2013 r.   

               3 460,60 
zł                     3 460,60 zł  

długoterminowe                    455 262,00 zł  
aktywa z tytułu 
odroczonego 
PDOP (straty po-
datkowe) 

           209 020,00 
zł  

           173 326,00 
zł      

           382 346,00 zł  
aktywa z tytułu 
odroczonego 
PDOP (pozostałe) 

               72 916,00 
zł      

             72 916,00 zł  

Razem           140 443,97 zł              21 952,19 zł            140 443,97 zł  
                         -   
zł            480 674,79 zł  
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Bierne rozliczenia mi ędzyokresowe  

Bilans otwarcia Zwiększenia Wykorzystanie Zmniejszenia Bilans zamknięcia 
Tytuł 

01.01.2012       31.12.2012 

koszty, za które brak 
faktur w roku 2011 

            1 535,30 
zł    

-          1 535,30 
zł                          -   zł  

Razem 
            1 535,30 
zł  

                      -   
zł  

-          1 535,30 
zł  

                      -   
zł                        -   zł  

 
 
ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW     

Bilans otwarcia Zwiększenia Wykorzystanie Zmniejszenia 
Bilans za-
mknięcia Tytuł rozliczenia 

01.01.2012       31.12.2012 
krótkoterminowe 869 984,62 906 387,84 869 984,62   906 387,84 

dotacja z PARP 869 984,62 906 387,84 869 984,62   906 387,84 

długoterminowe 12 360 638,10 605 208,94   923 041,62 12 042 805,42 

dotacja z PARP 12 360 638,10 605 208,94   923 041,62 12 042 805,42 

Razem rozliczenia m-okresowe 
przychodów 

13 230 622,72 1 511 596,78 869 984,62 923 041,62 12 949 193,26 

 
 
 
15. Zobowi ązania zabezpieczone na maj ątku jednostki  
1. 

RODZAJ ZABEZPIE-
CZONEJ WIERZY-

TELNOŚCI 

Wartość 
zobowią-

zania 
Rodzaj zabezpieczenia 

Majątek, na którym 
dokonano zabezpie-

czenia 

Wartość 
zabezpie-

czenia 

poŜyczka z De Lage Lan-
den Leasing Polska S.A. nr 

6228/10 

11 604 
425,55 

1) weksel in blanco z klauzulą bez prote-
stu oraz deklaracją wekslową;  2) umo-
wa zastawu rejestrowego na: Ŝuraw GTK, 
Ŝuraw GMK, 3) umowa przewłaszczenia 
na: Ŝuraw GTK, Ŝuraw GMK; 4) gwaran-
cja korporacyjna BBI Zeneris;  5) cesja 
wierzytelności na rzecz poŜyczkodawcy 

Ŝurawie GTK i GMK 

poŜyczka z De Lage Lan-
den Leasing Polska S.A. nr 

7935/11 
271 344,70 

1)deklaracja wekslowa;  2) umowa 
ustanowienia zabezpieczenia pod wa-
runkiem zawieszającym,  której przed-
miotem są podpory hydrauliczne Mani-
towoc;  3) umowa zastawu rejestrowe-
go, której przedmiotem są podpory hy-

drauliczne Manitowoc 

Ŝurawie GTK i GMK 

        20 974 
324 zł  

poŜyczka z BB Zeneris nr 
01/2011/BBIZEN/VIATRO

N 
309 011,80 weksel in blanco wraz z deklaracja we-

kslową 
    

  12 184 
782,05             20 974 

324 zł  

 
2. Weksel in blanco wystawiony na rzecz PARP, zabezpieczający wywiązanie 
się z zobowiązań wynikających z umowy o dotację. 
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17.  Zobowi ązania warunkowe  
 
Spółka korzysta z gwarancji udzielonej z BBI Zeneris NFI SA na rzecz odbiorcy usług 
dźwigowych świadczonych przez Spółkę. Gwarancja ta obejmuje nie wywiązanie się 
przez Viatron S.A. z kontraktu zawartego z odbiorcą. Kwota gwarancji wynosi 638.000 
euro.  
 
 

II. WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 
 

1. Informacja o przychodach 

Wartość 
Rodzaj przychodu 

2012 

usługi dźwigowe krajowe 4 108 221,31 

usługi dźwigowe - UE 469 431,68 

wynajem sprzętu 15 297,66 

Razem 4 592 950,65 
 

 

2. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach dz iałalno ści zaniechanej        

w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w  roku nast ępnym 

W roku obrotowym nie nastąpiło zaniechanie działalności i nie przewiduje się           

zaniechania Ŝadnej działalności w roku następnym. 

 

3. Ustalenie i rozliczenie pozycji ró Ŝniących podstaw ę opodatkowania podat-
kiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, strat y) brutto  

 
Lp. Treść   Wartość 

1. Zysk (strata) bilansowy brutto   282 412,30 
2. Trwałe ró Ŝnice mi ędzy przychodami bilansowymi i podatkowymi   -886 638,40 
  dotacja z PARP   -886 638,40 
3. Trwałe ró Ŝnice mi ędzy kosztami bilansowymi i podatkowymi   2 037 894,89 

  podatki NKUP   4 209,00 

  reprezentacja   1 868,05 

  zuŜycie materiałów i energii NKUP   17 568,56 

  odsetki od rat leasingu finansowego (podatkowo operacyjny)   19 394,68 

  rozliczenie umowy leasingu, likwidacja ŚT   40 004,83 

  opłaty leasingowe (leasing rozliczany bilansowo jako finansowy)   -120 268,62 

  amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z PARP   2 047 112,07 

  kary umowne i odszkodowania   4 000,57 

  odsetki budŜetowe   8 001,16 
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  róŜnice kursowe zrealizowane NKUP   10 937,37 

  składka członkowska PSEW   947,50 

  darowizna   4 100,00 

  pozostałe   19,72 
4. Przejściowe ró Ŝnice mi ędzy przychodami bilansowymi i podatkowymi   -1 061 287,85 
  przychód z róŜnic kursowych z wyceny bilansowej   -1 014 563,83 

  
odszkodowanie z polisy AC dot. szkody 2012 (decyzja o przyznaniu w lutym 
2013)   -46 724,02 

        
5. Przejściowe ró Ŝnice mi ędzy kosztami bilansowymi i podatkowymi   -1 939 147,07 
  róŜnice w stawkach amortyzacyjnych   -1 868 548,32 
  niewypłacone wynagrodzenie   1 160,00 
  niezapłacone składki ZUS   340,00 
  rezerwa urlopowa   -69 156,59 
  brak faktur na dzień bilansowy   8 351,07 
  odsetki niezapłacone   47 778,48 
  korekta odsetek od poŜyczek DLL (wycena wg skorygowanej ceny nabycia)   -59 071,71 
6. Inne korekty wyniku bilansowego     
7. Dochód/strata podatkowa     [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6]   -1 566 766,13 
8. Odliczenia od dochodu     

9 PODSTAWA OPODATKOWANIA  = [ 7- 8 ]     
  
 

4. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na wła-
sne potrzeby 

 
Spółka nie wytwarzała w roku obrotowym 2012 środków trwałych w budowie ani środ-
ków trwałych na własne potrzeby. 
 

5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (zapłaty) 
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 

Lp Wyszczególnienie 
nakłady poniesione 

w roku sprawozdaw-
czym 

nabycie wartości niematerialnych i prawnych   1 
    
nabycie środków trwałych 1 049 268,87 
modernizacja konstrukcji Ŝurawia GTK 1100 911 155,79 
komplet płyt pod podpory Ŝurawia GTK 1100 11 610,86 
system do rejestracji parametrów pracy Ŝurawia GTK 1100 11 164,42 
urządzenie o oznaczania materiałów napisem "Viatron" 1 715,13 
komplet płyt pod podpory Ŝurawia GMK 5220 2 975,21 
kontener socjalny 101 011,05 
osprzęt Ŝurawia GTK 1100 9 636,41 
w tym na ochronę środowiska   

2 

środki trwałe w budowie   
3     
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w tym na ochronę środowiska   
inwestycje w nieruchomości   

4 RAZEM NAKŁADY 1 049 268,87 

 
Kwota 1.049.268,87 zł została uwzględniona w rachunku przepływów pienięŜ-
nych. 
 
6. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i  
    pozostałe   
 
Nie wystąpiły  
 

7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwy czajnych 

Nie wystąpił 

 

8. Kursy walutowe przyj ęte do wyceny pozycji bilansowych oraz rachunku 
zysków i strat wyra Ŝonych w walutach obcych 
1 EUR = 4,0882 
 
Zestawienie pozycji bilansowych przeliczonych z wal ut obcych :  

Lp. Wyszczególnienie Waluta Aktywa Pasywa 

EUR          303 439,64      1. NaleŜności krótkoterminowe z tytułu dostaw i 
usług PLN       1 240 521,94      

EUR             18 527,94     2. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu do-
staw i usług PLN             75 745,92     

EUR             3 113,97       3. Środki pienięŜne na rachunkach bankowych 
PLN           12 730,53       

EUR         2 904 889,74    4. Zobowiązania długoterminowe (poŜyczki z 
DLL) PLN       11 875 770,24    

 
9. Wynagrodzenie biegłego rewidenta  
 
Wynagrodzenie biegłego rewidenta wg umowy od badanie sprawozdania finansowego 
za rok 2012 wynosi 12.000 zł netto.  
 

III. OBJAŚNIENIA  DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH  
 
Rachunek przepływów pienięŜnych  obrazuje zmiany w środkach pienięŜnych  spowo-
dowane przez  działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Struktura zmian 
przedstawia  się następująco: 

Treść rok 2012 rok 2011 

Działalno ść operacyjna 837.008,63 zł -196 876,10 zł
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Działalno ść inwestycyjna -1.049.268,87 zł -301 883,18 zł

Działalno ść finansowa -61.375,83 zł -732 727,49 zł

 
Łącznie rachunek przepływów pienięŜnych wykazuje zmniejszenie środków pienięŜ-
nych o 273.636,07 zł. 
1. Struktura środków pienięŜnych przyjętych do rachunku przepływów  
Rodzaj aktywu  Na początek roku Na koniec roku 
Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach 440 797,72 167 161,65 

Krótkoterminowe papiery wartościowe o terminie 
płatności do 3 miesięcy     
Razem środki pienięŜne 440 797,72 167 161,65 
Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych   -273 636,07 
       

2. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   

  zmiana bilansowa 
zmiana do rachun-
ku przepływów 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czyn-
nych 131 210,82 -131 210,82 
dotacje otrzymane   605 208,94 
dotacje wykorzystane (korekta dz. operacyjnej)   886 638,40 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przy-
chodów -1 535,30 -1 535,30 
Razem    -132 746,12 
       

3. Zmiana stanu środków pienięŜnych i ekwiwalentów pieniędzy z powodu róŜnic kursowych  
    i aktualizacji wyceny 

  zmiana bilansowa 
zmiana do rachun-
ku przepływów 

RóŜnice dodatnie z wyceny środków pienięŜnych 2 196,04 2 196,04 

RóŜnice ujemne z wyceny środków pienięŜnych     
Razem    2 196,04 
       

4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych   
Rodzaj składnika bilansowego Na początek roku Na koniec roku 
Zobowiązania krótkoterminowe 1 368 363,97 1 015 088,96 

Zmniejszenie zobowiązań z tytułu przedawnienia i 
innych przyczyn     
Skorygowane zobowiązania 1 368 363,97 1 015 088,96 
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 903 165,77 79 113,78 
Zmiana stanu zobowiązań do cash flow   470 776,98 
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5. Zmiana stanu naleŜności 

Rodzaj składnika bilansowego Na początek roku Na koniec roku 
naleŜności krótkoterminowe 727 413,91 1 319 524,33 

Zmniejszenie naleŜności z tytułu przedawnienia i 
innych przyczyn     
Skorygowane naleŜności   1 319 524,33 
Zmiana stanu naleŜności do cash flow   592 110,42 

 
 
 
 
 

IV. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI  

 
Spółka jest spółką zaleŜną od BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka 
Akcyjna.   W roku 2011 spółka zaciągnęła od dominującego wspólnika jedną poŜyczkę 
na łączną kwotę 265 000 zł. Odsetki od tej poŜyczki wynoszą na dzień bilansowy 
44.011,80 zł. Zarówno część kapitałowa jak i odsetki nie zostały spłacone w roku spra-
wozdawczym 2012.  
 
W maju 2012 roku Spółka otrzymała poŜyczkę od BBI Zeneris NIF SA  w kwocie 
150.000 zł, która została spłacona w lipcu 2012. Odsetki od tej poŜyczki wyniosły 
2.367,12 zł.  
 
Ponadto jednostka dominująca udzielała gwarancji Spółce w roku 2012, od których 
prowizja wyniosła 32.148,26 zł. 
 

V. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIE Ń OSOBOWYCH 
 

1. Informacje o przeci ętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na 
grupy zawodowe  

 
Stan zatrudnienia w dniu bilansowym: 10 osób 
Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 w przeliczeniu na pełne etaty: 9,66 osób  
 
2. Informacje o wynagrodzeniach, ł ącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaco-

nych lub nale Ŝnych osobom wchodz ącym w skład organów zarz ądzających i 
nadzoruj ących spółek handlowych (dla ka Ŝdej grupy osobno) 

 
W roku 2012 wypłacono wynagrodzenie osobom wchodzącym w skład ww. organów w 
wysokości 178.800,00 zł. 
 
 
3. Informacje o po Ŝyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielo-

nych osobom wchodz ącym w skład organów zarz ądzających i nadzoruj ących 
spółek handlowych (dla ka Ŝdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków 
oprocentowania i terminów spłaty  

 
 Nie wystąpiły 
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VI. POZOSTAŁE OBJA ŚNIENIA  
 

1. Znaczące zdarzenia dotycz ące lat ubiegłych uj ęte w 
sprawozdaniu finansowym 

Nie wystąpiły 
 

2. Znaczące zdarzenia, jakie nast ąpiły po dniu bilansowym, nie 
uwzgl ędnione w sprawozdaniu finansowym 

 
Nie wystąpiły  
 

3. Wpływ zmian w polityce rachunkowo ści na  sytuacj ę majątkow ą, 
finansow ą i wynik finansowy 

Nie wystąpiły 

4. Porównywalno ść danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzaj ący ze sprawozdaniem za rok obrotowy została 
zachowana 

 
5. Połączenie spółek  

 
 Nie dotyczy 

 
 

Prowadzący księgi rachunkowe: 
Vista Audytorzy Księgowi i Doradcy Sp. z o.o. S.K. 

Romuald Napieralski 
ZARZĄD 

 
 
 
 
 
 
 
Data : 2013-04-24 

 
 
 
 
 
 
 
Data : 2013-04-24 

 


