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O P I N I A  N T F Z A L F , Z N E  G O  B I E  G I - , E  G O
R E W I D E N T A

Dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzema Akcjonariuszy Sp6tki Akcyjnej

,,FORMULA 8" z siedzib4w Pile.

PrzeprowadziliSmy badanie sprawozdania finansowego Sp6lki Akcyjnej

,,FORMUI-A 8" z siedzibq w Pile ul. Zeromskiego 90/15D, 64-920 Pila na kt6re

sklada sig:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. Bilans sporzqdzony na dzieh 31.12.2012 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i

pasl'rv6w wykanje ssmp 2.487.257,54 zlotych,

3. Rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy 2012 wykazqqcy stratQ netto w

kwocie 3.318,87 zl,

4. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy 2012 wykaztjqce

zwigkszenie kapitalu wlasnego o kwotp 265.13I,13 zl,

5. Rachunek przeplyw6w pienipZnych, wykazuj4cy zwiEkszenie stanu

Srodk6w pienipZnych netto w ci4gu roku obrotowego 2012 o kwotp

356.101,44 21,

6. Dodatkowe informacj e i objaSnienia.

Za sporz4dzenie zgodnego z obowi4zuj4cymi przepisami sprawozdania

finansowego oraz sprawozdania z dzialalnoSci odpowiedziainy jest Zatzqd Sp6lki

Akcyjnej ,,FORMUtr-A8" z siedzib4w Pile ul. Zeromskiego 90/15D, 64-920Pila'

Zarzqd Sp6lkt oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Sp6lki s4 zobowi4zani do

zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie dzialalnoSci spelniaty

wymagania przewrdziane w ustawie dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowodci

(Dz. tJ. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p62n. zm.), zwanej dalej ,,ustaw4 o

rachunkowoSci".
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Naszym zadaniem bylo zbadanie i wytalenie opinii o zgodno1ci z

wymagaj4cymi zastosowania zasadami (politykd rachunkowo5ci tego

sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we

wszystkich istotnych aspektach, sytuacjg maj4tkow4 i finansow4 jak teZ wynik

finansowy Sp6lki oraz o prawidlowo$ci ksiqg rachunkowych stanowi4cych

podstawq j ego sporzqdzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do

postanowief :

l. rozdziatu 7 ustawy o rachunkowoSci,

2. krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Kraj ow4 Radq

Biegtych Rewident6w w Polsce (Biuletyn nr 69 Kraj owej Izby Bieglych

Rewident6w).

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali6my i przeprowadzili5my w

taki spos6b, aby uzyska( racjonaln4 pewno3i, pozwalaj4cq na wyraZenie opinii o

sprawozdaniu. W szczeg6lnodci badanie obejmowato sprawdzenie poprawnoSct

zastosowanych przez Sp61kp zasad (polityki) rachunkowo5ci i znacz4cych

szacunk6w, sprawdzenie - w przewuZaj4cej mierze w spos6b wyrywkowy -

dowod6w i zapis6w ksipgowych, z ktlrych wynikaj4liczby i informacj e zawarte w

sprawozdaniu finansowym, jak i calo5ciow4 ocenp sprawozdania finansowego.

lJwazamy, 2e badante dostarczylo wystarczai4cej podstawy do wyrulenia

opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich

istotnych aspelctach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacj e istotne dla oceny sytuacji

maj 4tkowej i finansowej Sp6lki na dziefi 3 | .12 .2072 roktt, jak teL j ej wyniku

finansowego za rok obrotowy od 01 .01 .2012 r. do 31.12.2012 r.,

b) zostalo sporzqdzone zgodnie z wymagaiqcymi zastosowania zasadami

(polityk{ rachunkowodci oraz ra podstawie prawidlowo prowadzonych

ksi4g rachunkowych,
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c) jest zgodne z wplywalqcymi na tre56 sprawozdania finansowego przepisami

prawa i postanowieniami umowy Sp6lki.

Nie zglaszaj4c zastrzeLeft do prawidlowoSci i rzetelnodci zbadanego sprawozdania

finansowego zwtacamy :uwage, ze nie obserwowaliSmy przebiegu inwentaryzacji

zapas6w, poniewaz umowa o badanie sprawozdania finansowego Sp6lki zostala

zawafta po tym terminie. Stosowany przez Sp6lkE spos6b ewidencji i zastosowane

metody badania Srodk6w trwatych pozwolily na stwierdzenie, ' ze spos6b

przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji nie budzi zasttzeLefi..

Sprawozdanie z dzialalno(;ci Sp6lki jest kompletne w rozumieniu att. 49 ust. 2

ustawy o rachunkowoSci, a zawarte w nim informacje, pochodz4ce ze zbadanego

sprawozdania finansowego, s4z nim zgodne.

MgTTADEUSZSTEFEK KIUCffi}JEGLYREWIDETN

msrradelis+RffJek

NUMER 3849 W REJESTRZE KRBR
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R A P O R T

z badania sprawozdania finansowego Sp6lki Akcyjnej

,,FORMUtr-, A8" z siedzib4 w Pile ul. Zeromskiego 90/15D.

A.CZESC OGOLNA

1. Sp6lka wpisana zostala do Kraj owego Rej estru S4dowego prowadzonego

przez Sqd Rejonowy Poznari-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydzial

Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego w Poznaniu za nr KRS

0000359270, posiada ona nadany jej w dniu 01.12.2005 roku numer

identyfikacj i podatkowej NIP 764-250-00-97 oraz statystycznej w systemie

REGON 300168351.

2. Przedmiotem dzialalnoSci badanej Sp6lki jest:

a) konserwacja i naprawa pojazd6w samochodowych, z wylqczeniem

motocykli,

b) pozostale badania i analizy techniczne,

c) sprzedu;z hurtowa i detaliczna samochod6w osobowych i furgonetek,

d) sprzeda? hurtowa i detaliczna pozostalych pojazd6w samochodowych z

wyl4czeniem motocykli,

e) sprzedaL hurlowa czgSci i akcesori6w samochodowych z wyl4czeniem

motocykli,

f) sprzedu2 detaliczna czpSci i akcesori6w samochodowych z wyl4czeniem

motocykli,

g) sprzedu2 hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacj a oraz

sprzedaZ hurtow a i detaliczna czE6ci i akcesori6w do nich,
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h) sprzedaz hurtowa odpad6w zlomu,

i) stosunki miqdzyludzkie (public relations) i komunikacja,

j) pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnoici gospodarczej i

zarz4dzania,

k) dzialalno6i wspomagaj 4ca edukacjp,

l) wydawanie ksiqZek,

m) wydawanie wykaz6w oraz list ( np. adresowych, telefonicznych),

n) pozostala dzialalnol( wy dawnicza.

3. W 2012 roku Sp6lka zatrudniala 5 pracownik6w na etatach.

4. Zarz4d Sp6lki jest jednoosobowy. Funkcjq Prezesa Zatzqdu pelni

WiSniewski Dariusz.

Na badanie sprawozdania finansowego Sp6lki za 2072 rok sklada siE:

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) Bilans sporz4dzony na dzief 31.12.2012 roku, kt6ry po stronie aklyw6w

i pasyrv6w wykazuje sumg 2.487.257,54 zlotych,

c) Rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy 2012 wykazt\qcv stratQ netto

w kwocie 3.318,87 zl,

d) Zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy 2012

wykazuj4ce zwiqkszenie kapitalu wlasnego o kwotE 265 'l3l,l3 zt,

e) Rachunek przeplyw6w pienigZnych, wykazuj 4cy zwipkszenie stanu

drodk6w pienipZnych netto w ci4gu roku obrotowego 2012 o kwotp

356.101,44 zl,

f) Dodatkowe informacje i obja$nienia.

5. Sprawozdanie ftnansowe za poprzedzajqcy badany rok obrotowy, tj. za okres

od 1 stycznia 20Il r. do 31 grudnia 20Ll r. zostalo zbadane przez



PrzedsiEbiorstwo Uslugowe Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-KsiQgowego

,,FIN - RACH" Sp6lka z o.o. z siedzibE w Pile, ul. Oj. M. Kolbe 13B.

6. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok zostalo zatwierdzone uchwal4 nr 3

Zgtomadzenta Akcjonariuszy z dma28.06.2012 r. Bilans zamkniEcia na dzieh

3I.12.2011 r. zostal poprawnie wprowadzony do ksi4g jako bilans otwarcia

na dzieh 01.01.2012 r.

Strata netto za 2017 rok w wysoko3ci 26.257,23 zl zgodnie z uchwalq nr 11

Walnego Zgromadzenta AL<cj onariuszy z dnia 28 .06 .2012 r . zostala pokrl'ta w

nastppuj 4cy spos6b:

- zmniejszeniekapitaluzapasowego

- zmniejszeniekapitalurezerwowego

2.095,48 zl

24.161,75 zl

Prezesowi Zarzqdu udzielono absolutorium, z wykonania obowi4zk6w

w 2 0 1 1 r o k u .

Sprawozdanie finansowe za 20ll rok zostalo Aohone do S4du Rejonowego

IX Wydzial Gospodarczy w Poznaniu w dniu 30.07.2012 r.

1.IJchwalq w dniu 20.05.2013 roku Rada Nadzorcza powolala do zbadania

sprawozdania finansowego Sp6tki Akcyjnej ,,FORMULA8" z siedzib4 w

Pile, ul. Zeromskiego 90115D Przedsigbiorstwo Usfugowe Ekspertyz i

Doradrtwa Finansowo-Ksiggowego ,,FIN - RACH" Sp6lka z o.o' z siedzib4

w Pile, ul.  Oj. M. Kolbe 13B.

Podmiot uprawniony do badania - PrzedsiEbiorshvo Uslugowe Ekspertyz i

Doradztwa Finansowo-Ksipgowego ,,FIN - RACH" Sp6lka z o.o' z siedzib4

wPi1e, ul. Oj. M. Kolbe 13B jest wpisany na listE pod numetem 912, awjego

imieniu badani e przeprowadzll:
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mgr Tadeusz Stefek, wpisany do rej estru i na listp biegtych rewident6w

wykonuj qcych zaw6d bieglego rewidenta pod numerem9l2.

Zar6wno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzajqcy w jego imieniu

badanie biegly rewident stwierdza, 2e pozostaje niezaleZny od badanej

So6lki.

Zgodnre z umow4 z dnia 20.05.2013 r. badanie ptzeprowadzono w siedzibie

Sp6tki w okresie od 20.05.2013 r. do 29.05.2013 r.

8, ZarzEd Sp6lki w dni:u 29.05.2012 r. ztoLyl oiwiadczenie o kompletno6ci,

rzetelnoici i prawidlowoSci sprawozdania finansowego przedstawionego do

badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowrqzaft

warunkowych istniej4cych na dzieh 31.12.2012 r. otaz nte zaistnieniu do dnia

zloienia oSwiadczenia zdarzeh wptywaj4cych w spos6b istotny na wielkoS6

danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym na rok badany.

9. W trakcie badania sprawozdania finansowego Sp6lka udostqpnila nam

wszelkie dokumenty i informacje niezbqdne do wydania opinii i sporz4dzenia

raDortu.

W czasie badania nie korzystano z protokolu kontroli zewnqttznych'

10. W toku badania sprawozdania finansowego i zdatzefi gospodarczych

stosowano procedury zgodnoSci i istotnoSci. Przy stosowaniu procedur

zgodnoSci wykorzystywano metodQ obserwacji, badari, obliczeri i por6wnaf.

W badaniu stosowano dwa rodzaje istotnoSci, to jest: istotnoSi og6lnq i

czastkowa.



IstotnoSi og6lna stosowana byla na poziomie jednostki jako caloSci. Doln4

granicg istotno6ci stanowily:

- istotnoSi og6lna ustalona na kwotE 7 .162,00 zl,

- istotnoSd cz4stkowa dla poszczeg6lnych sald ustalona na pozionie

1.000,00 zl.

1 I . Podstawowe wielkoSci bilansu i rachunku zysk6w i strat przedstawione

zostaty w zalqczniku nr 1.

12. Wpzlowe wskaZniki charakteryzuj Ec e dzialalno{c gospodarcz4 Sp6lki w

por6wnaniu do roku poprzedniego stanowi zalqcznrk w 2.

WskaZniki rentowno5ci obrazuj qce relacjq wyniku netto do wartodci

sprzeda2y, maj4tku og6lem oraz kapital6w wlasnych wynoszq

2010r. 20Ll r.  2012 r.

- rentowno56 netto sprzedairy 2.575,I -34,5 -0,6

- rentowno66 brurto sprzedaizy 2.575,1 -34,5 -0'006

- rentownoS6 maj4tku 73,3 -1,7 -0,1

- rentownoS6 kapital6w wlasnych 473,0 -3,4 -0,3

Przedstawione wskaZniki rentowno3ci poprawily siq w stosunku do ubieglego

roku.

W 2011 roku w Sp6lce wyst4pila strata netto w kwocie 26 257,23 A'

natomiast zarok2\l2 wystqpila stata netto w lovocie 3.318,87 A'

WskaZniki plynnoSci I i II zwigkszyl si1 z 0,33 do 0,54. Zwykle przyjnfie

sip, Ze wystar czajqcq ptynno66 zapewnia wskaZnik mieszcz4cy siE w

granicach 1,5 do 2,0.
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Wskaznik ptynnoSci III zwiqkszyl sig w por6wnaniu do roku tbieglego 20,22

do 0,45. Na o96l przyjmuj e sip, ze wskaZnik oscyluj4cy wok6l jednoSci i

powyZej jest zadowalaj4cy.

Na niski poziom wsklnik6w ma wptyw:

- zaanga:;,owanie Srodk6w w finansowanie koszt6w budowy stacji

diagnostycznej w Miroslawcu,

- nabycie w 2012 roku stacj i diagnostycznej w CzaplicachlCzlopa na

wlasno66 Sp6lki.

Zmniejszyt sip wskaZnik obrotu naleZno Sctami z 330,7 dnia do 24,0 dnia.

B. OCENA SYSTEMU KSI4GOWOSCI I KONTROLT

wEwN4TRZNEJ

1. Sp6lka prowadzi ksiggi rachunkowe w oparciu o zakladowy plan kont

zatwier dzony w dnia 2 8.0 8.2 00 5 r. ptzez Zatz4d Sp61ki.

Sp6lka posiada zatwierdzone ptzez Zarzqd Sp6lki uchwalq w dniu

28.08.2005 roku zasady (politykq) rachunkowoSci zgodnie z $ 4' 5,7 t' 8

ustaw) o rachunkowoSci.

2. Ewidencja spelnia wymogi prawidlowej ewidencji okreSlonej ustawE o

rachunkowoSci z dnia 29.09 .1994 r. (Dz. U . z 2009 roku, nr 752 poz' 1223 z

p62niqszymi zmianaml). ZPK jest dostosowany do potrzeb badanej

jednostki. Ewidencja jest sp6jna, czytelna i zawiera niezbqdn4 iloSd

informacj i potrzebnych do sporzqdzania sptawozdah i analiz.



3. Ewidencja ksiggowa dokonyrvana jest przy pomocy techniki komputerowej.

Sp6lka dysponuje instrukcj4 uZytkowania systemu FK.

Archiwowanie danych odby"w a sip poprzez emisj p i przechowy'wanie

wydruk6w, tabulogram6w oraz kopiowania na trwalych noSnikach.

4. Operacje gospodarcze ujmowane s4 chronologicznie i systematy cznie na

podstawie dowod6w Zr6dlowych.

Spos6b prowadzenia ewidencji ksipgowej zapewnia kontrolp operacji

gospodarczych. Operacje gospodaicze s4 poprawnie zaloralifikowane do

uj pcia w ksiqgach rachunkowych.

5. Na podstawie zebranego materiaht stwierdzamy, 2e nie wystqpuj yzagto2enia

dla moZliwoSci kontynuowania przez Sp6lkp dzialalnoici w okresie

nastppnym po badanym pod warunkiem uzyskania Srodk6w na finansowanie

bieLacet dzialalnoici.

C. INFORMACJE SZCZEGOI-,OWE

1. AKTYWA TRWALE

Stan maj 4tku na d2ieh37.72.2012 r. wynosi

w tym:

- grunty wlasne

- budynki i budowle

- maszyny turzqdzenia

- pozostale irodki trwale

1.855.941,71 zl

53.190,30 zl

944.453,39 zt

176.716,35 zl

3 .915,00 zl

ry.n



nieruchomo3ci inwestycyjne dlugoterminowe

inwestycj e dhugoterminowe

676.666,67 zl

1.000,00 zl

W 2012 roku Sp6lka:

- zakofuczyla budowg stacj i diagnostycznej w Miroslawcu i przyj gla Srodek

trwaty do uZytkowania w kwocie 624.327,29 zl

- nabyla stacjq diagnostyczn4

w CzaplicacVCzlopie o warto6ci 377.268'08 zl

Nieruchomo36 inwestycyjnq stanowi wsp6lwlasno66 prawa wieczystego

uZytkowania grunt6w oraz wsp6twlasno5ci budynk 6w (2/3 ) poloZonych przy

ul. Wlpoczynkowej w Pile

Spos6b ujgcia w ewidencji nieruchomo6ci inwestycyjnej dlugoterininowej

zostaly ujgte w zasadach (polityce) rachunkowo6ci $ 12'

Dtugoterminowe aktywa finansowe dotycz4 wniesionego udziafu w kwocie

1.000,00 zl do Przedsigbiorsfwa WielobranZowego ,,ZDROWIE" w Pile. Udzial

zostal potwierdzony.

W 20L2 roku Sp6lka nie przeprowa dza*a inwentaryzacji Srodk6w trwalych'

Stosowany przez Sp6lkq spos6b ewiden cji oraz przeprowadzony test na istnienie

srodk6w trwatych umozliwil potwierdzenie stanu aktylv6w trwatych na dziefr

bilansowy.

Aklywa trwale sE prawidlowo ewidencjonowane. Do bilansu naniesiono

wielko6ci liczbowe wynikaj 4ce z ewidencji ksiggowej.



2. AKTYWA OBROTOWE

l. Zapasy

Zapasy nadzieh3l.l2.2012 roku stanowi4kwotq 2.567,72 zl

Sp6lka przeprowadzlla inwentaryzacjg material6w wedtug stanu na dzief

3l .12.2012 roku i stanowi4 wielkoSci prawidlowe.

Biegty nie obserwowal przebiegu inwentaryzacji, poniewaZ umowa o badanie

sprawozdania finansowego Sp6lki zostala zawarta po dacie ptzeptowadzenia

inw entary zacji material6w.

Prueprow adzona inw entatyzacja nte wykazala r62nic.

WartoSi material6w ustalono prawidlowo.

2. Nale2noSci

Stan naleZno6ci na dziefi 31.12.2012 r. wynosi 103 '363 '65 zl

i dotyczy:

- nalezno5ci od j ednostki powi4zanej

PW ,,ZDROWIE" S.C. w Pile 42356,79 zl

w tym:

- naleznoSci z gutu dostaw rob6t i uslug 38.377,12 zl

- naleznoSci ztlatfutdywidendy 4.179,67 A

- naleZnoSci od pozostalych jednostek 60.806'86 zt

w tym:

- naleZnoici z ty'tulu dostaw rob6t i uslug 3'7.693,43 zl

- naleznosci od budzetu 20.613'43 zl

- pozostatych nalezno5ci 2.500,00 zl



W toku analizy zapis6w nie stwierdzono sald przedawnionych. Stan nale2noSci

zostal ustalony prawidlowo.

NaleZno3ci od bud2etu dotyczp

- podatku od towaru i uslug VAT

rozhczenre za 2012 r. 19.583,00 zl

- podatku od towaru i uslug VAT naliczonego

do rozliczeniew styczniu 2013 r. 1.030 '43 zt

Razem

W bilansie uj qto naleZno6ci w prawidlowych wysokoSciach.

3. Inwestycj e kr6tkoterminowe

20.613,43 zl

Inwestycje kr6tkoterminowe stanowiE kwotE 525.384'46 zl

w tym:

- Srodki pienigZne w kasie 524.274'91 zl

- Srodki pieni ezne na rachunkach bankowych 1.109 '55 zl

Stan Srodk6w pienigZnych w kasie jest zgodny z raportem kasowym na dzien

31.12.2012 r. i jest potwierdzony protok6lem inwentatyzacji kasy na powyzszy

dziefi.

Srodki pieniqzne w banku zostaty potwierdzone.

Salda prawidlowe i uj Ete we wlaSciwych pozycjach bilansu'

4. Kr6tkoterminowe rozliczenia mipdzyokresowe

Rozliczenia miEdzyokresowe na dzief 31.12'2012 r. nie wystppuj4.
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3. KAPITAI,Y WI,ASNE

1. Kapitaty

Stan kapital6w na dziefi3l.l2.20l2 roku wynosi

w tym:

- kapital udzialowy

- kapital rezerwowy

- kapital zapasory

- wynik finansowy netto (strata) roku obrotowego

Kapital udzialowy w 2012 roku wzr6sl o 30.000,00 21.

1.016.171,17 zl

130.000,00 zl

569.490,00 zl

320.000,00 zl

-3.318,87 zl

Fundusze rezerwowy i zapasowy zmniejszyl sip, zgodnie z uchwal4 nr I 1

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28'06.2012 roku z tytuLtt pokrycia strat za

2011 rok.

Wysoko6i kapital6w ustalono w prawidlowych wysoko3ciach.

Stany kapital6w ujEto we wlaSciwych pozycjach bilansu.

4. ZOBOWTAZANIA r REZERWY NA ZOBOWTAZANTA

l, Zob ow i4zania dlu goterminowe

Na koniec 2072 roktt zobowi4zaria dfugoterminowe stanowi4

lovotE 300.000'00 z1

i dotycz4 otrzymanej poiryczki od Polskiej Fundacji PrzedsiqbiorczoSci

PONIERANVS na finansowanie dzialalnoSci Sp6lki.

l 1



2. Zobowiqzan i a kr6tkoterminowe

tr-qczne zobowi4zania stanowi4 kwotg 1.171.086,37 zl

z IeEo'.

- zt1lr*t dostaw i uslug 1.087.246,70 A

- wobec budzetu 72.935,50 zl

- zll4utuwynagrodzefi 10.904,17 zl

ZobowiEzania wobec dostaw i uslug datuj 4 siE z kohca 2012 roku'

Analizuj 4c salda cz4stkow e zobowiqzah przedawnionych nie stwierdzono.

W rozrachunkach z budZetem wystgpuje:

- podatek od nieruchomoSci

- ZUS

- podatek dochodowy od os6b frzycznych

- podatek dochodowy od os6b prawnych

Razem

Wszystkie salda zobowi4zafr s4 realne.

3. Fundusze specjalne

Fundusze specjalne na dzieh 37.12.2012 roku nie wystQpuJe.

44.521,00 zl

19 .003,50 zl

4.690,00 zl

4.721,00 zl

72.935,50 zl

4. Rozliczenia mipdzyokresowe bierne i przychody prrysztych okres6w

Rozliczenia mipdzyokresowe bierne nie wystppuj 4.

e4--u
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Przychod6w przyszlych okres6w nie wystgpuj 4

5. Odpisy aktualizuj4ce nale2noSci

Odpisy al(ualizuj4ce naleZnoScina dzieh 31.12.2012 r. nie wystgpuj 4.

5. KOMPLETNOSC I PRAWIDLOWOSC

TUJACYCH WYNIK DZIAI-ALNOSCI

1) Przychody

Przychody .ze sprzedairy produkt6w

Pozostale przychody operacYjne

Przychody ftnansowe

Razem przychody

2) Koszty

Koszty wedlug rodzajt

Pozostale koszty operacyj ne

Koszty finansowe

Razem koszfY

3) Zysk brutto na dzialalno6ci gospodarczej

POZYCJI KSZTAL.

GOSPODARCZEJ

582.640,6'1 zl

1 .683,71z l

41.130,01 zl

625.454,39 zl

614.074,91 zl

1.899,18 zl

9.446,17 zL

625.420,26 zl

34,13 zl
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6. PRZEKSZTAI-CENIE WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO W

wyNrK DZIAr-ALNoScr cosporARCZEJ

Zysk brutto

- koszty nie stanowi4ce koszt6w uzyskania przychod6w (+)

- przychody zwrqkszajqce podstawg opodatkowania (+)

Doch6d

Minus 50% straty za2lll rok

Podstawa do opodatkowania

Podatek 19 %o

Minus korekta podatku za 2011 rok zgodnie

z protokolem kontroli przeprowadzonej ptzez

Urz4d Skarbo1y w Pile z dniat9.09.2072 rok

Razem podatek

Strata netto

34,13 zl

20.855,27 zI

7.597,28 zl

28.486,68 zl

3.640,68 z+

24.846,00 zl

4321,00 zl

-1.368,00 zl

3.353,00 zl

-3.318,87 zl

Rachunek zysk6w i strat zostal sporzqdzony na podstawie ewidencji przychod6w

i koszt6w i odzwierciedla prawidlowe wielko5ci.

7. STRATY I ZYSKINADZWYCZAJNE

W roku obrotowym straty i zyski nadzwyczajne nie wyst4pity.

S. ROZLTCZENIE Z BUDZETEM

1. Podatek od nieruchomoSci

Zgodnie z oi;wiadczeniem Zarzqdu z rtwagi na fakt, 2e trwaj4tozliczenia z osobq

fizyczny kt6ra jest wsp6lwla6cicielem l/3 nieruchomoSci uj ptej w ewidencji jako
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inwestycje dfu goterminowe

Sp6lk9 z o. o.. Sp6lka

nieruchomoSci za 2012 rok

Pile.

Saldo Ct na 0L0l .2012 r.

Oprowadzono do budZetu

Saldo Ct na 31.12.2012 r.

Gmina Czlopa

Sp6lka naliczla podatek od nieruchomo6ci w kwocie

Oprowadzono do budZetu

Saldo Ct na 31.12.2012 r.

w zakresie przeksztalcenia Sp6lki Cywilnej w

Akcyjna ,,Formula8" nie naliczyla podatku od

i nie skladala deklaracji do UrzEdu Miejskiego w

42.756,00 zl

0,00 zt

42.756,00 zl

1 .7 65,00 zl

0,00 zl

1 .7 65,00 zl

Podatek ustalono w wysoko3ci prawidlowej '

Saldo prawidlowe.

1. Sktradka ZUS, FP i FSG

Podstaw4 naliczenia stanowily wynagrodzenia wyplacone w 2012 roku.

Naliczenie skladek w koszly Sp6lki 17.228'90 zl

Potr4cono pracownikom ll'388,97 zl

Skladki na cele zdrowotne 6'4'7I,17 zl

Razem do odprowadzenia do ZUS 35.089'04 zl

Odprowadzono - rozliczono zZrJS 16.085,54 zl

Saldo kedy'towenadzrefi3l.l2.2012 r. 19.003'50 zf

Naliczenie skladek prawidlowe, terminowo36 wplat zachowana.
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2. Podatekdochodowy od os6b fizycznych

Sp6lka w ciqgu roku pobierala zaliczkt na podatek dochodowy od os6b

ftzvcznvch.

Na poczet podatku potr4cono zaltczkt w lavocie

Odprowadzono do budzetu

Pozostalo do pr zekazama

Saldo prawidiowe.

4. Podatek od towar6w i uslug VAT

podatek naleZny (+)

podatek naliczony (-)

odliczenie z tytttht zakupu kas fiskalnych (-)

otrzymano z budzetu (+)

przekazano do budzetu (-)

Saldo Dt na 31.72.2012 r.

6.475,00 zl

1.785,00 zl

4.690,00 zl

Podatek sprawdzono metod4 wyrywkowq. W spos6b szczeg6lowry sprawdzono

dowody zaktpu, sprzedaZy i rejestry za miesiqc grudzieir 2012 roku.

Deklaracja za miesiqc grudzieh odzwierciedla zaszloici zaewidencjonowane

w rejestrach. Na tej podstawie przyjpto, 2e podatek za 2012 rok ustalono

w wysoko6ciach prawidlowych.

Podatek za 2012 rok w) nosi:

133.768,00 zl

154.487,00 zl

1.400,00 zl

7.038,00 zl

4.502,00 zl

Saldo ustalono poprawnie.

t 6
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5. PERON

Wplaty na PFRON 2a2072 rok nie wystEpuj4.

6. Podatek od czynno5ci cywilnopraw-nych

Podatek od czynno5ci cywilnoprawnych nie wystgpuje.

7 . Oplata skarbowa

Oplata skarbowa nie wystppuje.

8. Podatek od Srodk6w transportowych

W 2012 roku podatek od Srodk6w transportowych nie wystEpuje.

9. Odsetki budietowe

W badanym okresie Sp6lka zaplacila odsetki od nieterminowego regulowania

zobowi4za:i wobec budZetu w kwocie 3.332,18 zl

Saldo na 31.12.2012 r. nie wystgpuje.

10. Podatek dochodowy od os6b prawnych

Podatek dochodowy 2a2012rck 4.721,00 zl

Zaplacono 0,00 zl

Saldo Ct na dzieh3112.2012 roku 4 721'00 zl

Rozliczenie z btdhetem z t14tt16w podatkowych i niepodatkowych przedstawta

zalqcznik w 3.

Clt'-Y
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D. RACHUNEK PRZEPT,,YWOW PTENI4ZNYCH

Rachunek przepty.w6w pienigznych na dzteh 3I.12.2012 r. wykazuje stan

6rodk6w w kwocie 525.384,46 zl. W stosunku do stanu na pocz4tek roku stan

zwipkszyl siq o 356.701,44 zl

Sporz4dzony rachunek z przeptyw6w pieniEZnych jest zgodny z danymi bilansu,

poszczeg6lne pozycje sprawozdania s4 udokumentowane i wynikaj 4 z zapis6w

ksiEgowych.

E. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WI.ASNYM

Zestawienie zmian funduszu wlasnego zostalo sporz4dzone zgodnie z

postanowieniami art. 48a ustawy rachunkowoSci podstawie danych

wynikaj 4cych z ksi4g rachunkowych.

Zestawienie zmian w funduszu wlasnym za rok obrotowy 2012 wykazuj 4ce

zwiEkszenie kapitafu wlasnego o kwotE 265 I31,13 zl,

F. INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa zostala sporz4dzona stosownie do art. 48 ust. I ustawy

o rachnnkowo lci. Zawiera informacje nie ujqte w bilansie oruz dane i

wyja5nienia umoZliwiaj4ce rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji f,rnansowej

jednostki. Dane zawarte w informacji dodatkowej sq zgodne ze sprawozdaniem

finansowym i daj4pelniejszy obraz stanu majEtkowego.
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G. SPRAWOZDANIE Z DZIAI,ALNOSCI SP6I-,KI

Sprawozdanie Zarzqdtt z dzialalnoici Sp6lki sporz4dzone zostalo zgodnie

z postanowieniami art. 49 ustawy rachunkowo6ci i wyczerpuje tematykQ tam

zawart1 odzwierciedlaj4c4 jednoczeSnie sytuacjq majEtkow4 i finansow4 Sp6lki

na  dz ten3 l .12 .2012 r .

H.INFORMACJE KONCOWE

Zak:res r spos6b przeprowadzonych badah poszczeg6lnych zagadnieh wynika

ze sporuqdzonej w toku badania dokumentacji roboczej, przechowywanej w

biurze Sp6lki,,FIN-RACH".

Niniejszy raport zawiera 19 stron kolejno ponumerowanych.

Integraln4 czqdd raportu stanowi4 nastppujqce zalqcznikr:

1. Podstawowe wielkoSci bilansu i rachunku zysk6w i strat.

2. W pzlowe wskaZniki charakteryzuj qc e dzialalno!6.

3. Rozliczenie zbudhetem z tytul6w podatkowych i niepodatko'wych.

Pita29.05.2013 rok

KLUCZqWJ B IEGL{ REWIDENT
l)\'/ a
mar Tod.eu.sz Stefek- 

nrewid. 1849 -

o*ffi25^ou
tngr Thdeusz Stefek
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Zalqcznik nr 1

PODSTAWOWE WIELKOSCI BILANSU I RACHUNKU ZYSK6W I STRAT

Lp. Tytut 2010 2011 2012
Dynamika w %

2011:20102012:2011

BILANS
Suma bi lansowa b J Y 1 528 2 487 182.1 162,8

AKTYWA
1 Aktvwa trwale 677 1 2 7 1 1 856 187,7 146,0
2 . Aktvwa obrotowe 162 257 o J l 158,6 245.5

wtvm:
- zapasv 5

- naleznoSci 85 67 1 0 3 78,8
- Srodki pieniezne 77 190 525 246,8 276.3
- rozl. miedzyokresowe

PASYWA
1 . Fundusze wlasne 130 778 1  0 1 9 1 3 1 , 0
2 . Zob. dluqoterminowe 300

Zob. kr6tkoterminowe YJ I  t o 1 1 7 1 834,4 150,9
)1 Fundusze specialne
5. Rozl.miedzvokresowe

Wynik finansowy o  t o -zo

tl
Rachunek zysk6w i
strat

1 . Pzychody 24 72 583 300,0 809,7
2 . Koszty 103 1 0 1 614 98 ,1 607,9

J .

Zysk na dzialalnosci (+)
strata C) - I V -zJ - J l

Przvchodv finansowe 57 21 4 1 36,8 195,2

5 .
Poz. przychody
operacvlne 642 1 0,2 200,0

o. Poz. koszty operacyjne 4 1 5 a 375,0 , { ?  ?

7. Kosztv finansowe 3 1 0
8. Zvsk brutto o  t o -25

Podatek dochodowy 1 300,0
10. Zvsk netto 6 1 6 -zo -J

C>t'--Y



WEZI,OWE WSKAZNIKI CHARAKTERYZUJ.TCE
JEDNOSTKI

Zalqcznik nr 2

DZIAI-ALNOSC

Lp. Nazwa wskaZnika Spos6b wyliczenia J.m. Rok
20r0

Rok
20 i01

Rok
2012

1 . Suma bilansowa tys.zl
839,4 t.527,6 2.487,3

2 . Wynik finansowy tys.zl 615,6 - i 1

3 .
RentownoSd maj4tku wynik finansowy netto

suma aktywdw %
-11 1 -1 '7 _ n l

4.
RentownoSd kapitalu
wlasnego

wFik finansowy netto

kapitaly wlasne % 473,0 -0,3

5 . Rentowno56 netto
sprzeduZy

wynik finansory netto

przychody ze sprzedazy prodult6w i tow. % )  \ 7 \  1 - 1 4  5 -0,6

6.
RentownoS6 brutto
sprzedaZy

wynik hnansowy brutto

ptzychody ze sprzedazy produkt6w i tow Vo ?  q 7 5  I - ? 4  5 0,006

7.
Wskalnik plynnoSci I aktywa obrotowe ogdlem

zob ow iqzania k6tkoterminowe
r,73 0,33 0,54

8 .
Wska2nik plynnoSci II aktywa obrotowe zapasy

zob ow r4zania k6tkoterminowe
1,73 0,33 0,54

9.
WskaZnik plynnodci III inwesrycj e k6tkoterminowe

zobowi4zania kr6tkoterminowe
0,82 0,22

i0 .
SzybkoSd obrotu
naleZnoSciami w dniach

naleznoSci z tltulu dostaw i usfug x 365

przych6d netto ze sprzedazy produkl6w
oraz towar6w i material6w

dni 430,6 330,7 24,0

1 1 .
Stopieri splaty
zobowi4zari w dniach

zobowiEzania z ry. dostaw i uslug x 365

warto36 sprzedanych towar6w i material6w
+ koszt w\4worzenia sprzedanych produkt.

dni t57,2 2.631,8 646,2

12.
Og61ny poziom
zadhtZenia

zobowi4zania k6tko- i dlugoterminowe

maj 4tek og61em (aktywa) % 11,2 50,8 5 q  I

1 3 .

Pokrycie aktyw6w
trwalych kapitalem
wlasnym i rezerwami
dlugoterminowlani

kapitaly w+asne + rezerwy

aktywa trwale % 1 0 , 5 q l 54,8

14.
Trwalo36 struktuy
finansowania

@
suma akt'''Jv6w % 88,8 4 9 ) \ ) 9



Zal4cznik nr 3

ROZLICZENIE Z BAD?'I.TF]][{

z t54ulu podatk6w i rozliczen niepodatkowych za 2012 rok

wz l

Lp Tytul
Obliczenia badanej
jednostki wedfug Wedtug

bieglego

Wptaty
dotyczqce

okresu
badanego

R6znica

ksiqg deklaracj i 5-3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 .

2.

3 .

4.

5 .

6.

1 .

8 .

9 .

1 0

Podatek od
nieruchomoSci

Skladka ZUS, FP,
FSG

Podatek docho-
dowy od os6b
frzycznych

PFRON

Podatek VAT

- rriltgLrt!

- naliczony

Podatek od Srod.
transportowych

Podatek od
^ - . , - -  ^  i ^ :

cy"vrdlnoprawnych

Oplata skarbowa

Odsetki
budZetowe

Podatek docho-
dowy od os6b
prawnych

r.765,00

35.089.04

6.475,00

133.768,00

r54.487,00

4.721.00

r.765,00

35.089,04

6.475,00

133.768,00

154.487.00

4.72r.00

t .765,00

35.089,04

6.475,00

133.768,00

154.487,00

I  ? 1 ?  I  R

4.72r.00

0,00

16.085,54

i .785,00

4.502,00

7.038,00

0,00


