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O P I N I A  N I E Z A L E Z N E G O  B I E  G T . . E G O
R E W I D E N T A

Dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprilki Akcyjnej

,,FORMULA8" z siedzib4 w Pile.

PrzeprowadziliSmy badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok Sp6tki

Akcyjnej ,,X'ORMUN,A 8" z siedzibqw Pile ul. Zeromskiego 90ll5D, 64-920 PiLa

na kt6re sklada sig:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. Bilans sporzqdzony na dzieh 31.12.2013 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i

pasyw6w wykazuje sumQ 2.744.239,50 zlotych,

3. Rachunek zysk6w i strat zarck obrotowy 2013 wykazujqcy zysk netto w

kwocie 241.267,53 zl,

4. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym zarok obrotowy 2013 wykaztjqce

zwigkszenie kapitalu wlasnego o kwotg 241.267,53 zl,

5. Rachunek przeplyw6w pienipznych, wykazujqcy zmniejszenie stanu

Srodk6w pienigznych netto w ci4gu roku obrotowego 2013 o kwotg

97.111,68 zN,

6. Dodatkowe informacje i objaSnienia.

Za sporzqdzenie zgodnego z obowi4zuj4cymi przepisami sprawozdania

finansowego oraz sprawozdania z dzialalnoSci odpowiedzialny jest Zarzqd Sp6lki

Akcyjnej,,FORMULAS" z siedzibEw Pile ul. Zeromskiego 9 0 I | 5D, 64-920 Plla.

Zarzqd Sp6lki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Sp6lki s4 zobowiqzani do

zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie dzialalnoSci spelnialy

wymagania przewidziane w ustawie dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoSci

(Dz. U. 22013 r.,pon.330), zwanej dalej ,,ustaw4o rachunkowoSci".



Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrahenie opinii o zgodnoSci z

wymagaj4cymi zastosowania zasadami (politykQ rachunkowoSci tego

sprawozdania finansowego oraz cry rzetelnie i jasno przedstawia ono, we

wszystkich istotnych aspektach, sytuacjp maj4tkow4 i finansow% jak teZ wynik

finansowy Sp6tki oraz o prawidlowoSci ksi4g rachunkowych stanowi4cych

podstawE j ego sporz qdzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do

postanowieri:

1. rozdziafu 7 ustawy o rachunkowoSci,

2. krajowych standard6w rcwizji finansowej, wydanych przez Krajow4 Radp

Bieglych Rewident6w w Polsce (Biuletyn nr 69 Krajowej lzby Biegtych

Rewident6w)"

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliSmy i przeprowadziliSmy w

taki spos6b, aby uzyskal racjonaln4 pewnoS6, pozwalajqce na wyrahenie opinii o

sprawozdaniu. W szczeg6lnoSci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawno$ci

zastosowanych przez Sp6tkg zasad (polityki) rachunkowoSci i znaczqcych

szacunk6w, sprawdzenie - w przewazajqcej mierze w spos6b wyrywkowy -

dowod6w i zapis6w ksiEgowych, zld6rych wynikaj qliczby i informacj e zawarte w

sprawozdaniu finansowym, jak i caloSciow4 ocenQ sprawozdania finansowego.

Uwa1amy, 2e badanie dostarczylo wystarczajqcej podstawy do vrryrahenia

opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich

istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji

maj4tkowej i finansowej Sp6lki na dzien3l.l2.2013 roku, jaktezjej wyniku

finansowego za rok obrotowy od 01.01 .2013 r. do 3I.12.2013 r.,

b) zostalo sporzEdzone zgodnie z wymagaj4cymi zastosowania zasadami

(polityk{ rachunkowoSci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych

ksiqg rachunkowych,



c) jest zgodne z wptyvaj4cymi na treS6 sprawozdania finansowego przepisami

prawa i postanowieniami umowy Sp6tki.

Nie zglaszaj4c zastrzehefi do prawidlowo6ci i rzetelnoSci zbadanego sprawozdania

finansowego nvracamy uwagQ, ze:

- nie obserwowali5my przebiegu inwentaryzacji zapas6w, poniewul umowa o

badanie sprawozdania finansowego Sp6tki zostaLa zawartapo tym terminie,

- nie mieliSmy wglqdu do wszystkich dokument6w finansowo-ksiEgowych.

Zgodnie z oSwiadczeniem Zarzqdu czE(;(, dokument6w ksiEgowych

(dotycz4cych zakupu ustug) oraz dokument6w organizacyjnych dzialalnoSci

Sp6tki jest w posiadaniu bylego Prezesa Zarzqdupoza siedzib4 Sp6lki.

Sprawozdanie z dziaNalnofici Sp6lki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2

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

sprawozdania f,rnansowego, s4z nim zgodne.

mgT TADEUSZ STEF'EK KLUCpyy BrEct y REwrDENr
t-,ry'3

mgrTadeusz Stefek

NUMER 3849 W REJESTRZE KRBffCWid 
3849'
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R A P O R T

z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok Sp6lki Akcyjnej

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

A. CZrysC OC6rNa

1. Sp6tka wpisana zostala do Krajowego Rejestru S4dowego prowadzonego

przez S4d 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

identyfikacji podatkowej NIP 764-250-00-97 oruz statystycznej w systemie

REGON 300168351.

2. P ruedmiotem dzialalnofici badanej Sp6lki j est :

a) konserwacja i naprawa pojazd6w samochodowych, z wyl4czeniem

motocykli,

b) pozost ale badania i anaIiry techniczne,

c) sprzeda?hurtowa i detaliczna samochod6w osobowych i furgonetek,

d) sprzedaz hurtowa i detaliczna pozostalych pojazd6w samochodowych z

wyl4czeniem motocykli,

e) sprzedal hurtowa czESci i akcesori6w samochodowych z wyl4czeniem

motocykli,

0 sprzedal detaliczna czgsci i akcesori6w samochodowych z wylqczeniem

motocykli,

g) sprzedaz hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja otaz

sprzeda?hurtowa i detaliczna czgsci i akcesori6w do nich,



h) sprzedaz hurtowa odpad6w zlomu,

i) stosunki miEdzyludzkie (public relations) i komunikacja,

j) pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej i

zarzqdzania,

k) dzialalnoSd wspo magajqca edukacj g,

l) wydawanie ksi4zek,

m) wydawaniev'rykaz6w oraz list ( np. adresowych, telefonicznych),

n) pozost ala dzialalno56 wydawnicza.

3. W 2013 roku Sp6lka zatrudniala 5 pracownik6w na etatach.

4. Zarzqd Sp6tki jest jednoosobowy. Funkcjp Prezesa Zarzqdt pelni

WiSniewski Dariusz.

Na badanie sprawozdania finansowego Sp6lki 2a2013 rok sklada sig:

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) Bilans sporzqdzony na dziefi 31.12.2013 roku, kt6ry po stronie aktlrv6w

i pasyw6w wykazuje sumq 2"744.239,50 zlotych,

c) Rachunek zysk6w i strat zarok obrotowy 2013 wykazujqcy zysk netto w

kwocie 241.267,53 zt,

d) Zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy 2013

wykazuj4ce zwiEkszenie kapitalu wlasnego o kwotE 241.267,53 zl,

e) Rachunek przeptyw6w pieniEznych, wykazuj4cy zmniejszenie stanu

Srodk6w pienigZnych netto w ci4gu roku obrotowego 2013 o kwotp

97.11I,68 zl,

0 Dodatkowe informacje i objaSnienia.

5. Sprawozdanie finansowe zapoprzedzajqcy badany rok obrotovvy, tj. za okres

od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 20t2 r. zostalo zbadane przez



Przedsigbiorstwo Uslugowe Eksperfyz i Doradztwa Finansowo-Ksipgowego

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

6. Sprawozdanie finansowe za20l2 rok zostalo zatwierdzone uchwalqnr 312013

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.06.2013 r. Bilans

zamknigcia na dziefi 3l.I2.20I2 r. zostal poprawnie wprowadzony do ksi4g

jako bilans otwarcia na dzien 01.01 .2013 r.

Strata netto za 2012 rok w wysokoSci 3.318,87 zl zgodnie z uchwalq nr

l2l20l3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia

27.06.2013 r. zostalapokry'ta w nastgpuj4cy spos6b:

- zmniejszeniekapitalurezerwowego

Prezesowi Zarzqdu i cztonkom Rady

Zgromadzenie Akcjonariuszy udzielilo

obowi4zk6w w 2012 roku.

3.318,87 zl

Nadzorczej Zwyczajne Walne

absolutorium, z wykonania

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok zostalo zLohone do S4du Rejonowego

IX Wydzial Gospodarc4t w Poznaniu w dniu 24.08.2013 t.

T.IJchwa\q ll20l4 w dniu 08.01 .2014 roku Rada Nadzorcza powolala do

zbadania sprawozdania finansowego Sp6tki Akcyjnej ,,FORMULA8" z

siedzib4 w Pile, ul. Zeromskiego 90/15D Przedsiqbiorstwo Uslugowe

Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Ksipgowego ,,FIN - RACH" Sp6tka z

o.o.  z s iedzib4w Pi le,  u l .  Oj .M.Kolbe 13B.

Podmiot uprawniony do badania - PrzedsiEbiorstwo Uslugowe Ekspertyz i

Doradztwa Finansowo-KsiEgowego ,,FIN - fu\Q1P Sp6lka z o.o. z siedzibq

wPile, ul. Oj. M. Kolbe 13B jestwpisanynalistgpodnumerem9l2, aw jego

imieniu badanie przepr ow adzil:

&'-a



mgr Tadeusz Stefek, wpisany do rejestru i na listg biegtych rewident6w

wykonuj4cych zaw6d bieglego rewidenta pod numerem9l2.

Zar6wno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzajqcy w jego

badanie biegty rewident stwierdza, 2e pozostaie niezalelny od

Sp6tki.

Zgodnie z umowe z dnia 10.01 .2014 r. badanie prueprowadzono w siedzibie

Sp6lki w okresie od 10.01 .2014 r. do 29.04.2014 r'

Zarzqd Sp6lki w dniu 29.04.2013 r. zlotyl oSwiadczenie o kompletnoSci,

rzetelnoSci i prawidtowoSci sprawozdania finansowego przedstawionego do

badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiqzair

warunkowych istniej4cych na dzieh3l.I2.20l3 r. oraz nie zaistnieniu do dnia

zloaenia oSwiadczenia zdarzeri wptywaj4cych w spos6b istotny na wielkoS6

danych wykazywanych w sprawozdanirt finansowym na rok badany.

W trakcie badania sprawozdania finansowego Sp6lka udostppnila nam

dokumenty finansowe i informacje niezbgdne do wydania opinii i

sporuqdzenia raportu.

Nie mieliSmy wgl4du do wszystkich dokument6w finansowo-ksiggowych.

Zgodnie z oSwiadczeniem Zarzqdu czE56 dokument6w ksipgowych

(dotyczqcych zakupu ustug) oraz dokument6w organizacyinych dziatalnoSci

Sp6lki jest w posiadaniu bylego Prezesa Zarzqdu Tomasza Franka poza

siedzibq Sp61ki.

W czasie badanianie korzystano zprotokolu kontroli zewnptrznych.

imieniu

badanej

8 .

9 .



10. W toku badania sprawozdania finansowego i zdarzen gospodarczych

stosowano procedury zgodnoSci i istotnoSci. Przy stosowaniu procedur

zgodnoSci wykorzystywano metodg obserwacjt, badaf1 obliczeri i por6wnari.

W badaniu stosowano dwa rodzaje istotnoSci, to jest: istotnoS6 og6ln4 i

cz4stkow4.

Istotno5d og6lna stosowana byla na poziomie jednostki jako caloSci. Doln4

granicE istotnoSci stanowily:

- istotnoSd og6lna ustalona na kwotg 25.I49,00 zl,

- istotnoSd czqstkowa dla poszczeg6lnych sald ustalona rn poziomie

4.000,00 zt.

11. Podstawowe wielkoSci bilansu i rachunku zysk6w i strat przedstawione

zostaly w zalqczniku nr l.

12. Wpzlowe wskaZniki charakteryzujqce dzialalnoi6 gospodarczq Sp6tki w

por6wnaniu do roku poprzedniego stanowi zalqcznrknr 2.

WskaZniki rentownoSci obrazujqce relacjp wyniku netto do wartoSci

sprzeda|y, maj qtku o g6lem or az kapital6w wlasnych wyn oszq:

20llr. 2012r. 2013 r.

- rentownoSd netto sprzeduiry -34,5 -0,6 97,7

- rentownoSd brutto sprzeduly -34,5 -0,006 101,0

- rentownoSd maj4tku -1,7 -0,1 8,8

- rentownoSd kapital6w wlasnych -3,4 -0,3 23,7

Przedstawione wskaZniki rentownoSci poprawity sig w stosunku do ubieglego

roku.



W 2012 roku w Sp6lce wystpila strata netto w kwocie 3.318,87 zl, natomiast

w roku 2013 uzyskano zysk netto w kwocie 241.267,53 z+.

WskaZniki ptynno5ci I i II zmniejszyty sie z 0,54 do 0,50. Zwykle przyjmtje

siQ, 2e wystarczajrlc4 plynnoS6 zapewnia wskaZnik mieszczqcy siQ w

granicach 1,5 do 2,0.

WskaZnik ptynnoSci III zmniejszyl sig w por6wnaniu do roku ubieglego z

0,45 do 0,42. Na o96lprzimuje sig, ze wskaZnik oscyluj4cy wok6l jednoSci i

powyZej j est zadow alaiqcy .

Na niski poziom wskaZnik6w ma wptyw:

- zaafrgahowanie Srodk6w w sfinansowanie koszt6w budowy stacji

diagnostyc znei w Miroslawcu,

- nabycie w 2012 roku stacji diagnostycznej w Czaplihcach/Czlopa na

wlasnoS6 Sp6tki.

ZwiEkszyLy sip wskaZniki obrotu:

naleznoSciami z 24 dni do 57 dni,

zobowiazaniamiz646 dtti do 1.560 dni.

B. OCENA SYSTEMU KSI4GOWOSCI I KONTROLI

wEwN4TRZNEJ

L Sp6lka prowadzi ksipgi rachunkowe w oparciu o zal<Ladowy plan kont

zatvrierdzony w dnia 28.08 .2005 r. ptzezZarzqd Sp6lki'

Sp6lka posiada zatwierdzone przez Zatzqd Sp6lki uchwal4 w dniu

28.08.2005 roku zasady (politykE) rachunkowoSci zgodnie z $ 4, 5, 7 i 8

ustawy o rachunkowoSci.



2. Ewidencja spelnia wymogi prawidlowej ewidencji okreSlonej ustaw4 o

rachunkow olci z dnia 29 .09.1994 r. (Dz. U . z 2009 roku, nr 152 poz. 1223 z

p6iniejszami zmiatami). ZPK jest dostosowany do potrzeb badanej

jednostki. Ewidencja jest sp6jna, czytelna i zawieru niezbpdnq ilo56

informacj i p otrzebnych do sp or zqdzani a spr aw oz dan i analiz.

3. Ewidencja ksiggowa dokonywana jest przy pomocy techniki komputerowej.

Sp6tka dysponuj e instrukcj 4 uZytkowania systemu FK.

Archiwowanie danych odbywa sig poprzez emisjg i przechowywanie

wydruk6w, tabulo gram 6w or az kopiowan ia na trw alych nosnikach.

4. Operacje gospodarcze ujmowane se chronologicznie i systematycznie na

podstawie dowod6w Zr6dlowYch'

Spos6b prowadzenia ewidencji ksiggowei zapewnia kontrolE operacji

gospodarczych. Operacje gospodarcze sq poprawnie zakwalifikowane do

ujgcia w ksiEgach rachunkowYch.

5. Na podstawie zebranego materialu stwierdzamy,2e nie wystEpuj4 zagtohenia

dla mozliwoSci kontynuowania przez Sp6tkE dzialalnofici w okresie

nastgpnym po badanym pod warunkiem uzyskania Srodk6w na finansowanie

bielqcej dzialalnofici.

C. INFORMACJE SZCZEGOI-,OWE

1. AKTYWA TRWALE

Stan maj4tku na dziefr 31.12.2013 r. wynosi 2.179.625.53 zl



w tym:

budynki i budowle

maszyny iwzqdzenia

pozostale Srodki trwale

nieruchomoSci inwestycyjne dlugoterminowe

inwe stycj e dlugoterminowe

606.1 t7 ,77  A

158.735,79 zl

3.105,00 zl

1.410.666,67 zl

1.000,00 zl

NieruchomoSd inwestycyjnq stanowi wsp6hvlasnoS6 prawa wieczystego

u4tkowania grunt6w oraz wsp6twlasnoSci budynk6w ('lt ) poloZonych przy

ul. Wypoczynkowej w Pile .

Spos6b ujgcia w ewidencji nieruchomoSci inwestycyjnej dlugoterminowel

zostaly ujgte w zasadach(polityce) rachunkowoSci $ 12.

Dlugoterminowe aktywa finansowe dotyczq wniesionego udzialu w kwocie

1.000,00 zl do Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,,ZDROWIE" w Pile-Udziat

zostat potwierdzony.

W 2013 roku Sp6lka nie przeprowadzaLa inwentaryzacii Srodk6w trwatych.

Stosowany przez Sp6lkg spos6b ewidencji orazprzeprowadzony test na istnienie

Srodk6w trwatych umozliwil potwierdzenie stanu aktyw6w trwalych na dziett'

bilansowy.

Aktywa trwale se prawidlowo ewidencjonowane. Do bilansu naniesiono

wielko$ci liczbowe wynikaj4ce z ewidencji ksiEgowej.

d,j



2. AKTYWA OBROTOWE

l. Zapasy

Zapasy na dzief 31.12.2013 roku nie wystppuj4.

2. Nale2noSci

Stan naleznoSci na dziefi3l.l2.20l3 r. wynosi 96.752,69 zl

i dotyczy:

- naleinoSci od jednostki powiqzanei

PW,,ZDROWIE" S.C. w Pile 70.071,22 zl

w tym:

- nalehnofici zt1'tufu dostaw rob6t i uslug 38.377 ,12 zl

- nalebnoSci z tytutu dywidendy 31.694,10 zl

- naleZnoSci od pozostatych jednostek 26.681,47 z+-

w tym:

- nalehnoSci z tytutu dostaw rob6t i uslug 23.047,07 zl

- nalehnoSci od budZetu 3.634,40 zl

W toku analizy zapis6w nie stwierdzono sald przedawnionych. Stan naleznoSci

zostal ustalony prawidlowo.

NaleznoSci od budzetu dotyczq

- podatek od towar6w i usfug VAT rozliczenie zaIII2013 r. 1.374,00 zl

- podatku od towaru i uslug VAT naliczonego

do rozliczenie w stvczniu 2014 r. 2.260,40 zl

Razem 3.634,40 zl



W bilansie ujgto naleZnoSci w prawidlowych wysokoSciach.

3. Inwestycje kr6tkoterminowe

Inwestycj e kr6tkoterminowe stanowi4 krvotp

w tym:

- Srodki pienipzne w kasie

- Srodki pienigzne na rachunkach bankolvych

- zakupione akcje przeznaczone do sptzeduiry

Stan Srodk6w pieniphnych w kasie jest zgodny z taportem

31.12.2013 r. i jest potwierdzony protok6lem inwentaryzacji

dziefi.

Srodki pieniEzne w banku zostaLy potwierdzone.

Salda prawidlowe i ujEte we wlaSci!\rych pozyciachbilansu'

4. Kr6tkote rm inow e r ozliczenia mi gd ryokres owe

467.861,58 zl

427.796,24 zl

476,56 zl

39.588,80 zl

kasowym na dzieft

kasy na powyZszy

1.257.438,70 zl

130.000,00 zt

566.171,17 zl

320.000,00 zl

241.267,53 zl

Rozliczen ia miEdzyokresowe na dzieh 3 | .12.20 13 r. nie wystgpuj 4.

3. KAPITALY WLASNE

L. Kapitaty

Stan kapital6w na dziefi3l.I2.20l3 roku wynosi

w tym:

- kapital udziaLov,rY

- kapital rezerwowy

- kapita\ zapasory

- wynik f,rnansowy netto (zysk) roku obrotowego

10



W 2013 roku kapitaLy udzialowy i zapasowy nie zmienity sip.

Fundusz rezerwowy zmniejszyl siE, zgodnie z uchwal4 nr l1l20l3 Zwyczajnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.06.2013 roku z t/tufu pokrycia strat za

2012 rok.

WysokoS6 kapital6w ustalono w prawidlowych wysokoSciach.

Stany kapitalow ujgto we wlaSciwych pozycjach bilansu.

4.ZOBOWL{ZANTA r REZERWY NA ZOBOWT,{ZANTA

l. Zob ow iqzanin dlu gote rm in owe

Na koniec 2013 roku zobowiqzania dlugoterminowe stanowi4

kwotp 266.026,69 zl

i dolyczq otrzymanej pofrczki od Polskiej Fundacji PrzedsigbiorczoSci

P ONIERANV S na fi nansowanie dzialalno1ci Sp 6lki.

2. Rezerwy na zobowiqzania

Stan rezerw na dzief_ 3I.12.2013 r. wynosi 100.000,00 zl

Sp6trka w 2013 roku utworuylarezerwQ nazalegly podatek od nieruchomoSci.

Stan rezerw prawidlowy.

3. Zob ow iqzania kr6 tkote rm in owe

\-qczne zobowtqzania stanowi4kwotp l-120.774,11zl

zrcgo:

- poZyczki do splaty w 2014 roku 122,36 zl

- zffiulu dostaw i uslug I.053.86I,42 zl

1 l



- wobec budzetu

- zgrtluwynagrodzeit

65.532,58 zl

1.257,75 zl

Zobowiqzania wobec dostaw i uslug datuj4 sip z korica2ll2 roku.

Analizuj qc s al da c z 4stkowe zob ow iqzafi pr ze daw ni onych nie stwi erdz ono .

W rozrachunkach z budzetem wystgpuj e :

- podatek od nieruchomoSci 42.756,00 zL

- ZUS 1.439,58 zl

- podatek dochodov\y od os6b fizycznych 3.556,00 zt

- podatek dochodolvy od os6b prawnych 12.884,00 zI

- podatek od towar6w i usfug VAT

rozliczenie zaXII 4.897,00 zl

Razem

Wszystkie salda zobowiqzafi s4 realne.

3. Fundusze specjalne

Fundusze specjalne na dzieh3I.I2.20l3 roku nie wystEpuje.

65.532.58 zl

4. Rozliczenia migdryokresowe bierne i prrychody przysztych okres6w

Rozliczen ia miEdzyokresowe bierne na dziefr 3 | .12.20 13 r. nie wystEpuj 4.

Przychod6w przyszlych okres6w nie wystgpuj4

5. Odpisy aktualizuj4ce naleino5ci

Odpisy aktualizulqce naleznoScina dziefr 3I.12.2013 r. nie wystppuj4.

l 2



5. KOMPLETNOSC I PRAWIDLOWOSC

TUJ,TCYCH WYNIK DZINLALNOSCI

POZYCJI KSZTAI,.

GOSPODARCZEJ

1) Prrychody

Przychody ze sprzedaZy produkt6w

Pozostale przychody operacyjne

Przychody finansowe

Razem przychody

2) Koszfy

Koszty wedlug rodzalu

Pozostale koszty operacyjne

Koszty finansowe

Razem koszty

3) Zysk brutto na dzialalnoSci gospodarczej

Zysk brutto

Koszty nie stanowiqce koszt6w uzyskaniaprzychod6w (+)

Przy cho dy zw igkszaj qce p o dstaw g op o datkow ani a (- )

Przychody zrvi gkszaj qce p odstawE opodatkowania (+)

246.874,51z l

360.110,26 zl

31.694,10 zl

638.678,,87 zl

246.571,09 zl

123.889,80 zl

18.787,45 zl

6. PRZEKSZTALCENIE WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO W

WYNIK DZTAL ALNOSCI GOSPODARCZEJ

389.248,34 zl

249.430,53 zl

249.430,53 zl

160.041,17 zl

360.107,72 z+

6.571,18 zl
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Ko s zty nv iEkszaj qce ko szty uzy skania przycho d6w ( - )

Doch6d

Minus 50o/o straty za20I1 rok

Doch6d do opodatkowania

Podstawa do opodatkowania

Podatek 19 %

Zvsk netto

Saldo Ct na 01.01 .2013 r.

Oprowadzono do budzetu

Saldo Ct na 31.12.2013 r.

Rachunek zysk6w i strat zostal sporzqdzony na podstawie ewidencji przychod6w

i koszt6w i odzwierciedla prawidlowe wielkoSci.

7. STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE

W roku obrotowym straty i zyski nadzvvyczajne nie wystqpity.

8. ROZLICZENIE Z BUDZETEM

L. Podatek od nieruchomoSci

Zgodnie z oSwiadczeniem Zarzqdu zuwagina fakt,2e trwajqrozliczenia z osobq

ftzycznqukt6ra jest wsp6twlaScicielem 1/3 nieruchomoSci ujEtej w ewidencji jako

inwestycje dtugoterminowe w zakresie przeksztahcenia Sp6lki Cywilnej w

Sp6lkg z o. o., Sp6lka Akcyjna ,,Formula8" nie naliczyla podatku od

nieruchomoilci za 2012 i za 2013 rck i nie skladala deklaracji do Urzqdu

Miejskiego w Pile.

9.329,96 z+.

46.605,20 zL

3.640,67 zl

42.964,53 zt

42.965,00 zl

8.163,00 zL

241..267,53 zN

42.756,00 zL

0,00 zl

42.756,00 zl

I4
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Sp6tka w 2013 roku utworzyla rezerwQ na zalegly podatek od nieruchomoSci

kwocie 100.000,00 zl.

Gmina Czlopa

Sp6lka nalicrylapodatek od nieruchomoSci w lavocie

Oprowadzono do budzetu

Saldo na3l.l2.20l3 r.

Podatek ustalono w wysokoSci prawidlowej.

Saldo prawidlowe

2. Skladka ZUS, FP i FSG

P o dstaw4 naliczenia stanow ily wynagro d zenia wyplac on e w 20 | 3 roku.

Naliczenie skladek w koszty Sp6lki

Potr4cono pracownikom

Skladki na cele zdrowotne

Razem do odprowadzenia do ZUS

Odprowadzofio - rozliczono zZUS

Saldo kredytowe na dzieh3l.I2.20t3 t.

Naliczenie skladek prawidlowe.

3. Podatek dochodowy od os6b frzycznych

Sp6tka w ci4gu roku pobierala zaliczki na podatek dochodowy

fizacznych.

Na poczet podatku potr4cono zaliczkiw kwocie

Odprowadzono do budZetu

Pozostalo do przekazania

7.233,00 zt

7.233,00 zl

0,00 zl

8.639,81zl

5.711,25 zl

3.491,55 zl

17.842,61 zl

16.403,03 zl

I.439,58 zl

od os6b

7.563,00 zl

4.007,00 zl

3.556,00 zl
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Saldo prawidlowe.

4. Podatek od towar6w i uslug VAT

Podatek sprawdzono metod4 wyrywkowq. W spos6b szczeg6lowy sprawdzono

dowody zakupu, sprzeduZy i rejestry za miesi4c grudzieh 2013 roku'

Deklaracja za miesiqc grudzien odzwierciedla zaszloSci zaewidencjonowane

w rejestrach. Na tej podstawie prryiEto, 2e podatek za 2013 rok ustalono

w wysokoSciach prawidlowych.

Podatek za20l3 rok wvnosi:

- podatek naleZnY (+)

- podatek naliczony (-)

- otrzymano z budzetu (+;

- przekazano do budZetu (-)

Saldo Dt na 01.01.2013 r. (-)

Saldo Ct na 31.12.2013 r.

Saldo ustalono poprawnie.

5. PERON

Wplaty na PFRON za20l3 rok nie wystppuj4.

6. Podatek od czynnoSci cywilnoprawnych

Podatek od czynnoSci cywilnoprawnych nie wystqpuje.

56.006,00 zl

14.470,00 zL

6.628,00 zl

25.058,00 zl

19.583,00 zl

3.523,00 zl
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7. Oplata skarbowa

OpLata skarbowa nie wystppuje.

8. Podatek od Srodk6w transportowych

W 2013 roku podatek od Srodk6w transportovvych nie wystqpuje.

9. Oplata zawieczyste uiytkowanie

OpLatanaleZna

OpLatazaplacona

Saldo na 31.12.2013 r.

- podatku od os6b ftzYcznYch

- podatku od towar6w i uslug VAT

- wieczystego uZfikowania grunt6w

- skladka ZUS

- podatku od nieruchomoSci

10. Odsetki budZetowe

W badanym okresie Sp6lka zaplactla odsetki od nieterminowego regulowania

zobowiqzahwobec budzetu w laryocie 1.910,09 zl

Odsetki dotyczq:

3.363,81zl

3.363,81zL

0,00 zl

23I,00 zl

512,00 zt

227,19 zl

704,90 zt

235,00 zL

Razem

Saldo na3l.I2.20l3 r. nie wystgpuje.

O4'l

t 7
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11. Podatek dochodowy od os6b prawnych

Podatek dochodowv za20l3 rok 8.163,00 zt

Zaphacono 0,00 zL

Saldo Ct na d2iefi01.01 .2013 r. 4-721,00 zl

Saldo Ct na dzief. 31.12.2013 roku 12.884,00 zl

Rozliczenie z budZetem z tytut6w podatkowych i niepodatkowych przedstawia

zaLaczniknr 3.

D. RACHUNEK PRZEPI,YWOW PIENI4ZNYCH

Rachunek przeptyw6w pienigZnych na dziefi 31.12.2013 r. wykazuje stan

Srodk6w w kwocie 428.272,78 zl. W stosunku do stanu na poczqtek roku stan

zmniejszyt sig o 97.11I,68 zl

SporzEdzony rachunekzprzeptyw6w pieniqZnych jest zgodny z danymi bilansu,

poszczeg6lne pozycje sprawozdania s4 udokumentowane i wynikajE z zapis6w

ksiggowych.

E. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WI,,ASNYM

Zestawienie zmian funduszu wlasnego zostalo spotzqdzone zgodnie z

postanowieniami art. 48a ustawy rachunkowoSci podstawie danych

wynikaj 4cy ch z ksi4g rachunkowych'

Zestawienie zmian w funduszu wlasnym za rok obrotowy 2013 wykazujqce

zwipkszenie kapitah,r wlasnego o kwotE 241.267,53 zl,

l 8
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F. INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa zostala sporzqdzona stosownie do art. 48 ust. 1 ustawy

o rachunkowoSci. Zawiera informacje nie ujpte w bilansie oraz dane i

wyja5nienia umolliwiaj4ce rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji finansowej

jednostki. Dane zawarte w informacji dodatkowej s4 zgodne ze sprawozdaniem

finansowym i daj4pelniejszy obraz stanu maj4tkowego.

G. SPRAWOZDANIE Z DZIAN,ALNOSCI SPOI-KI

Sprawozdanie Zarzqdu z dzialalno(;ci Sp6lki sporzqdzone zostalo zgodnie

z postanowieniami art. 49 ustawy rachunkowoSci i wyczerpuje tematykE tam

zawartqodzwierciedlaj4cq jednoczesnie sytuacjg maj4tkow4 i finansowe Sp6lki

na dziefi3l.l2.20l3 r.

H.INFORMACJE KONCOWE

Zalcres i spos6b przeprowadzonych badafi poszczegolnych zagadniefi wynika

ze sporzqdzonej w toku badania dokumentacji roboczei, przechowywanej w

biwze Sp6tki,,FIN-RACH""

Niniejszy raport zawiera 19 stron kolejno ponumerowanych.

Inte graln4 czps (, rap ortu stanowi 4 nas tgpuj 4c e zalqcznlki :

1. Podstawowe wielkoSci bilansu i rachunku zysk6w i strat.

2. Wgzlowe wskaZniki charaktery zuj qce dzialaInoif.

3. Rozliczenie zbudhetemz ty'tul6w podatkowych i niepodatkowych.

PiNa29.04.2014 rok

o'.ep*RcwrDENr

mgr Tqdews,,stefek
nr ewid. 3949 - t 9



Zalqcznik nr 1

PODSTAWOWE WIELKOSCI BILANSU I RACHUNKU ZYSKOW I STRAT

w tvs. zf

Lp. TytuN 2011 2012 2013
Dvnamika w %

2012:2011 2013:2012

I BILANS
Suma bilansowa 1 528 2 487 2 744 162.8 1  1 0 , 3

AKTYWA
1 . Aktvwa trwale 1 271 1 856 2 179 146.0 117,4
2. Aktvwa obrotowe 257 631 565 245.5 89,5

w tvm:
- zaoasv 3
- nalezno6ci 67 103 97 153,7 94,2
- Srodki pienie2ne 190 525 468 276.3 89,1
- rozl. miedzvokresowe

PASYWA
1 . Fundusze wlasne 778 1  0 1 9 1  0 1 6 1 3 1 , 0 99.7
2. Zob. dluooterminowe 300 266 88.7
3. Rezerwa na zobow. 100
4. Zob. kr6tkoterminowe 776 1 171 1 121 150,9 95.7
5 Fundusze specialne
6 Rozl.miedzvokresowe
7 Wvnik finansowv -26 -3 241 11.5

tl
Rachunek zysk6w i
strat

' t . Przvchody 72 583 247 809,7 42,4
2 Kosztv 1 0 1 614 247 607,9 40,2

3 .
Zysk na dzialalno6ci (+)
strata (-) -29 -31

4. Pzvchodv finansowe 21 41 32 195,2 78,0

5 .
Poz. przychody
operacvtne 1 2 360 200,0 18000,0

6. Poz. kosztv operacvine 1 5 2 124 1 3 . 3 6200,0
7 . Kosztv finansowe 3 1 0 1 9 333,3 190,0
8 . Zvsk brutto -25 249
9. Podatek dochodowv 1 3 8 300,0 266,7
1 0 . Zvsk netto -26 -3 241 11 ,5



wqzr-owE wSKAZNTKICHARAKTERYZUJACE
JEDNOSTKI

ZaLqczniknr 2

DZTALALNOSC

Lp. Nazwa wskaZnika Spos6b v,ryliczerua J.m. Rok
20IOI

Rok
2012

Rok
20r3

I
Suma bilansowa tys.zl

I .527,6 2.487,3 2.744,2

2. Wvnik finansowv tys.zl -26,3 a a 241,3

3 .
RentownoSd maj4tku wynik finansowy netto

% -r,7 -0,1 8,8
suma aktyw6w

4.
RentownoS6kapitaLu
wlasnego

wynik ftnansowy netto

kapitaly wlasne % -3,4 -0,3 - - t '

5. RentownoS6 netto
sprzedtzy

wlmik finansowy netto

% -34,5 -0,6 97,7
prrychody ze sprzedilry produkt6w i tow.

6.
RentownoS6 brutto
sprzeda?y

wvnik finansowv brutto

% -34,5 0,006 1 0 1 , 0
przychody ze sprzedairy produkt6w i tow

7.
Wskaznik plynnoSci I aktywa obrotowe og6lem

zob ow iazania kr6tkoterminowe
0,33 0,54 50,4

8 .
WskaZnik plynnoSci II aktywa obrotowe - zapasy

zob ow iazania kr6tkotermino w e
0,33 0,54 50,4

9.
Wskaznik plynnoSci III inwestycj e kr6tkoterminowe

zobowiqzaniakr6tkoterminowe
0,22 0,45 0,42

10.
SzybkoSd obrotu
nale2noSciami w dniach

naleznoSci z tytulu dostaw i uslug x 365

przy ch6d netto ze sprzedairy produkt6w
oraz towar6w i material6w

dni 331 24 57

11
Stopief splaty
zobowiqzahw dniach

zobowiqzania z t5rt. dostaw i uslug x 365

wartoS6 sprzedanych towar6w i material6w
+ koszt wvtworzenia sprzedanVch produkt.

dni 2.632 646 1.560

12.
Og6lny poziom
zadNuzenia

zob ow iqzania kr6tko- i dlugoterminowe

maj 4tek og6lem (aktywa) % 50,8 59,1 50,5

1 3 .

Pokrycie aktyw6w
trwatych kapitalem
wlasnym i rezerwami
dlueoterminowymi

kapitaty wlasne + rezerry

aktywa trwale % 59,7 54,8 5 7 7- ' t '

t4.
TrwaloSd struktury
finansowania

kapitab wlasne* rezerry * zobow. dtugot.

% 49,2 52,9 J J ) J

suma aktl'rr6w



Zalqczniknr 3

ROZ,LICZ,ENIE Z BADZETEM

z |;lrtilu podatk6w i rczliczefi niepodatkowych za 20 13 rck

w z l

Lp Tytul
Obliczenia badanej
iednostki wedlus Wedtug

bieglego

Wptaty
dotyczqce

okresu
badanego

R62nica

ksi4g deklaracji 5-3 5-4

I 2 a
J 4 5 6 7 8

t .

2 .

3 .

4.

5 .

6.

7.

8 .

9.

1 0

n

Podatek od
nieruchomoSci

Skladka ZUS, FP,
FSG

Podatek docho-
doovy od os6b
frzycznych

PFRON

Podatek VAT

- naleZny

- naliczony

Podatek od Srod.
transportowych

Podatek od
czynnoSci
cywilnoprawnych

Oplata skarbowa

OpNataza
wieczyste fiytk.

Odsetki
budZetowe

Podatek docho-
dowy od os6b
prawnych

7.233,00

17.842,6r

7.563,00

56.006,00

14.470,00

3.363,81

1.910,09

8.163.00

7.233,00

17.842.6r

7.563,00

56.006,00

14.470,00

3.3  63 ,81

1.910,09

8.163.00

7.233,00

17.842,61

7.563,00

56.006,00

14.470,00

3.363,81

1.910,09

8.163,00

7.233,00

16.403,03

4.001,00

6.628,00

25.058,00

3.363,81

1.910,09

4.421,00


