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Venture lncubator Społka Akcyjna

we Wrocławiu

PlzeprowadŻi|iśmy badanie zaączonego sprawozdania finansowego Venfurcs lncubator

spółka Akcyjna we Wtocławiu, ul' Aleja Generdła Józefu Hallera' na które składa się:

'1) wprowadŻenie do spEwozdania finansowego;

2) bilans sporząduony .a dzień 31j22012 r .lĄóry po stronie aktywÓw i pasywów zamyka się

sumą 433{850'34 zł;

3)rachunekzyskÓwishatzarokobrotowyodo1.o1.2o'l2r'do3,l'12.2012r.wykazująoyzysknetto

w wysokości 233919,68 zł

4) zesiawienie Żmian w kapitale Masnym za rok obrotowy od 01'01'20'12 l' do 31'12'2012l '

wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 233919'68 zł

5) rachunek pŻepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01-o1'2012 r- do 31 - 12'2012l' w\kazując'!

zmniejszenie stanu środków pieniężnych o lwoĘ 3y7'74 zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia'

za sporządzenie zgodnego z obowiąŻującymi przepisami sprawozdania finansowąo odpowjedzialny

jest zarzd.



vanturo lnkubatd sąóka Akcvina ' odinia i mpon uzup€hjający z badai4 sp.awzd ia finahsowego za 2012 r,

zaŻąd zobowiązany jest do Żapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania

pŻewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowośca (Dz.U z 2009 r. Nr 152, poz.

1223, z póŻn. zrn.)' ztłąnej'dalej "ustawą 
o rachunkowoścl.

NasŻym zadaniem było Żbadanie iwyrażenie opinii o prawidłowości i zgodnŃci z pżepisami

prawa izasadańi polityki €chunkowości wymagającymi zastosowania przy sporządzaniu tego

sprawozdania finansowego oraz czy to sprawozdanie ęetelnie ijasno pŻedstawia we wsŻystkich

'stotftych 
aspektach, sytuację majątkową i finansową jak teŻ wynik finansowy sŃłki-

Ponadlo naszym zadaniem było zbadanie iwyrażenie opinii o prawidłowości prowadŻenia ksiąg

rachunkowych, stanowiących podstawę sporządzenia tego sprawozdania.

Badanie spaawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosowńie do posbnowień:

l) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości'

2) kąowych standardów rewiŻji finansowej, wydanych pŻez Kąową Radę Biegłych

Rewidentów W Polsać.

Badanie sprawozdania finansowego Źaplanowaliśmy i płzeprowadziliśmy w taki sposob' aby

uzyskać racjonalną pewność' pozwatającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu- W szczególności

badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych prŻez społkę zasad (polityki)

rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie _ w pŻeważającej mielze w sposób

wyrywkowy - dowodów izaPisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w

spIawozdaniu finanso^/ym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego-

UwaŹ'amy, że badanie dostarczyło wystarcŻającej podstawy do wyrażenia opinii'

Naszym zdaniem' zbadane sprawozdanie finansowe' we wszystkjch istotnych aspektaĆh:

a) przedstawia rzetelnie ijasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej

społkina dzień 3'l-12'2012 t., jak teŹ jej wyniku finansowąo za rok obrotowy 01'o1'2012l

do 31 .12.2012 t. ,

b) zoŚtało sporządŻone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)

rachunkov/ości ordz na podstawie prawidłicwo prowadzonych ksiąg rachunkowych'

c) jest Żgodne z wpływającymi na Łeść sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami stailrfu spółki'

d) sprawozdanie z dziatalności spółki jest kompletne w rczumieniu ań' 49 ust' 2 ustawy o

rachunkov/ości,azawańewniminformaqesązgodnezdanymisprawozdaniafinansowego.
W imieniu Podmiotu Nr 1060

,,Kodeks - Consult"
Kancela]ia księgowa i aud$orska

spólka z o'o'
53677 wrootaw ul. Nabycińska 19/19A

uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych

Kluczowy biegły rewident

Jan Marcinkowski

Nrw rejesbze 2386

dnia 29.06.2013

V,/IDENTEl ECI Y

{u

@


