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Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
Goczałkowice - ul. Uzdrowiskowa 4D

I. CzqśćOGóLNA

1.1. §ane idenĘfikujące badaną jednostkę

Staropolskie Specjały jest spółką z ogra n iczoną od powiedzial nością.

Adres siedziby Spółki na 01.01.2013 roku: 43-229 Ćwiklice, ul. Spokojna 48,

Zgodnie z akt. notar. Rep. A. 7o38l2o13 z dnia 23.09.2013 roku zmieniono adres siedziby firmy na 43-230 Goczałkowice

_Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D - postanowienie o wpisie do KRS zdnia24.t0,2013 roku.

Miejsca prowadzenia działalności na 31.12,2013 roku:

- siedziba spółki, magazyn - Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D,

Pod stawowym przed m iof em działa 
t 
no_§gi SpÓ!k1 ję*s!.

11 46.32.Z ,, Sprzedaż huttowa mięsa i wyrobów z mięsa

Zgodnie z aktem Rep. A. nr 45612014 z dnia 20-01-2014 roku przedmiotem działalnoŚci Spółki wynikającym z umowY

Spółkijest ( zmiana zarejestrowana zgodnie z postanowieniem o wpisie KRS z dnia 11.02,2014 roku ):

01,4I, z chów i hodowla bydła mlecznego

:| 0t,42, z chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

chów i hodowla świń0I,46, z

0I,47, z chów i hodowla drobiu
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przetwarzanie i konsenrlowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
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przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
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'!i I0, 13, z mięsa drobiowego
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wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10, 86, z irłń;Ćrń ńt iiiń' rńr*rrvch homogenizowanych i żywności dieteĘcznej

[ 10,89, z
i|-...,,,,,,,,.._..,,.,,,,,,,,,,,,_,___,.,.
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produkcja pozostaĘch aĘkułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfi kowana

działalność agentów zajmujących sie sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla
przemysłu teksĘlnego i półproduKów

sprzedaż huftowa żywych zwierząt

sprzedaż huftowa mięsa i wyrobów z mięsa
i\.!, -. 

=...1!ź!"*a.."!. 

* 

-

:,

47, II, z
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pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
Skleoach

|,, 47,22, z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych śklePach

47, 8t, z
ŚńrŻedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach

i targowiskach

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
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Staropolskie Specjały Sp. z o.o,
Goczałkowice - Zdrói, ul. Uzdrowiskowa 4D

ii*..*'.-.:*".,,."
|| A-l óo a|| ll, JJ, L pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepowa, straganami itargowiskami

*,-,"1|
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if; |i:ill|j||j:|ł;irśll|l||||j|ljjłji::|;l||l;t|l

ii 56, 10,aib

}! 49, 4I, z

52, L0, b magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52,24, a,b,c przeładunek towarów w portach morskich, śródlądowych, pozostałych punKach

restauracje i inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne

56,29, z pozostała usługowa działalność 9astronomiczna

l'l 68,20, z lub dzierżawionymi

82,92, z działalność związana z pakowaniem

96,09, z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfi kowana
11--------*-
11 7L,żO,b

i: 72, L9, z
ii-_'.-.,.. -._.,

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

działalność agencji reklamowych

t0, z działalnoŚĆ w zakresie specjalistycznego projektowania

1Ł.*-*.=

11, a

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

działalność agentów turystycznych

|| 79, IL, b działalność pośredników turystycznych

:l 79,90, c pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

93, L3, z działal ność obi ektów służąrych poprawie kondycj i ftzy cznej

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetycznel| 96,0ż, z
||""""""""""""""""""""""""

:1 96, oą, z działalność usługowa związana z poprawa kondycji flzycznej

l"9j,lŁ1
pozostała działalność usługowa, 9dzie indziej niesklasyfikowana

1.2. Podstawa prawna działalności

Staropolskie Specjały Sp. z o,o., z siedzibą w Goczałkowicach - Zdrój, prowadzi działalnoŚĆ od 19.09.2000 roku w oparciu

o zawaftą umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka została wpisana w dniu 05.08,2002 r. do KĘowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w

Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem OOOOL25470, Data ostatniego

wypisu z rejestru z dnia 07.0Ą.2014 r,

Spółka posiada statystyczny numer idenĘfikacyjny REGON 276936408. Rodzaj przeważającej działalnoŚci według

Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD - 4632Z

Spółka posiada numer iden§ńkacji podatkowej NIP 954-23-53-811 nadany przezUrząd Skarbowy w Pszczynie.

Kapitał podstawowy na 01.01.2013 r. wynosił 550.000,00 zł i składał się z 1,100 udziałów o wartoŚci 500,00 zł kaŻdy,

W 2013 roku oraz do dnia wydania opinii stan kapitału podstawowego nie uległ zmianie.

* Michał Matuszek Kancelaria Biegłego Rewidenta 3 z22
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Staropolskie Specjały Sp. z o.o,
Goczałkowice - Zdrój, ul, Uzdrowiskowa 4D

Podstawowym Wspólnikiem Spółki jest Pani Anna warzecha posiadająca - 1,090 udziałów o łącznej wysokoŚci

545.000,00 zł (99,09o/o),

Strulćura posiadanych udziałów podstawowego udziałowca W 2013 roku oraz do dnia wydania opinii nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12,2013 r. wielkość kapitału własnego wynosiła 6.L28.464,65 zł. W odniesieniu do stanu na 31 grudnia

2012 roku wystąpił spadek kapitału własnego o (-524.946,10 zł).

Orga nam i Społki są : Zg romadzen ie Wspólników i Zarząd,

Na dzień bilansowy 31.12,2013 r, Spółka posiada udziały w EKOFOOD Sp. z o.o., z siedzibą w Goczałkowicach - Zdroj -
100o/o udziałów Spółki,

Spółka spoządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe opatrzone datą 15,04.2014 roku.

Na dzień 01.01.2013 r, Zarząd Spółki był jednoosobowy - Pani Joanna Dziubek - Prezes Zarządu.

W okresie 2013 roku oraz dnia wydania opinii nie wystąpiły zmiany składu Zarządu.

Reprezentaqja Spółki, zgodnie z zapisami zawaĘmi w odpisie z KRS-u z dnia 07.04.2014 r., jest następująca:

,,W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest

Prezes Zarządu jednoosobowo/ a w przypadku działania pozostaĘch Członków 7arządu wymagane jest współdziałanie

dwóch Członków Zanądu albo też jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem lub Pełnomocnikiem działająrym w

granicach umocowania". Prokura w okresie 20t3 oraz do dnia wydania opinii udzielona była Pani Annie Warzecha.

1.3. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni r§k obrotowy

Sprawozdanie finansowe za 20t2 rok zostało zbadane przez kluczowego biegłego rewidenta Michała Matuszek,

wpisanego na listę KIBR pod numerem 12084, reprezentującego Kancelarię Biegłego Rewidenta Michał Matuszek, z

siedzibą w Cieszynie ul. Puńcowska 75, o sprawozdaniu wydano opinię bez zastrzeżeń. Bilans zamknięcia za okres

poprzedni został zatwierdzony uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i wprowadzony do ksiąg rachunkowych

jako bilans otwarcia na dzień 01.01,2013 roku.

Zgodnie z Uchwałą Wspólników z dnia 28.06.2013 r. zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za okres od 1

stycznia do 31 grudnia 2012 roku, na które składały się m,in.:

- bilans sporządzony na dzień 3t.t2.20l2 r,, który po stronie aktywów i pasywów zamykał się sumą

tO4.724.558,82 zł,
- rachunekzysków istratza rokobrotowyod 1sĘcznia 2012 roku do 31grudnia 20t2roku wykazującyzysknettow

wysokości 161.530,96 zł,

Zgodnie z Uchwałą Wspólników z dnia 28,06.2013 r. zysk netto za 20L2 rok obrotowy wynoszący 161.530,96 zł, zo*ał

przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedni zostało złożone/wpisane w:

a) w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30,07.2013 r. - data postanowienia o wpisie,

b) w Urzędzie Skarbowym w Bielsku - Białej w dniu 28.06.2013 r,

_ Michał Matuszek Kancelaria Biegłego Rewidentał 4 z22
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Staropolskie Specjały Sp. z o,o.
Goczałkowice - Zdroj, ul. Uzdrowiskowa 4D

1.łt. Informacj€ o badanym sprawozdaniu finan§owym

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres oO t stycznia do 31 grudnia 2013 r. obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

Z) bilans sporządzony na 31.12.2013 r., Kóry po stronie akĘwów i pasywów zamyka się sumą 95.1L2.72L,98 zł,

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 Ęcznia 20t3 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto W

wysokości (-524.946,1O zł),

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 sĘcznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (,524.946,10 zł),

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 sĘcznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r, wykazująry

zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-23.817,56 zł),

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.§. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rawidenta

podstawą pzeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2013 rok jest umowa zawafta w wykonaniu uchwałY

Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.06,2013 roku, pomiędzy Michał Matuszek Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w

Cieszynie przy ulicy Puńcowskiej 75, a Staropolskie Specjał Sp. z o.o., z siedzibą w Goczałkowicach - ZdÓ.

Michał Matuszek Kancelaria Biegłego Rewidenta została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań

finansowych KIBR pod nr 3737, W zakresie badania sprawozdań finansowych Kancelaria działa zgodnie z ustawą z dnia

07,05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samoządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

oraz o nadzorze publicznym (publikacja: Dz, U, z 2009 r. nr 77, poz. 649).

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadził biegły rewident Michał Matuszek wpisany na listę biegłych rewidentów

KIBR pod numer 12084. Badanie wstępne przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2013 roku, a badanie ostateczne w

kwietniu i maju 2014 roku, Zarówno Michał Matuszek Kancelaria Biegłego Rewidenta, z którym Spółka zawarła umowę o

badanie sprawozdania finansowego, jak i przeprowadzająry z jej ramienia badanie biegły rewident Michał Matuszek są

niezależni od badanej jednostki w rozumieniu aft. 66 ust, 2 ustawy o rachunkowoŚci,

1.6. Oświadczenia jednostki i dostępność danych

PrezesZarządu Spółki złożył oświadczenie opatzone datą 13 maja 2OI4 r. o kompletnoŚci, rzetelnoŚci iprawidłowoŚci

sprawozdania finansowego przedstawionego do badania i stanowiąrych podstawę jego sporządzenia ksiąg

rachunkowych. W złożonym oświadczeniu potwierdzono kompletność ujęcia w ewidencji pozabilansowej i sprawozdaniu

finansowym zdaneń, Kóre mogą zutować na przyszłąsytuację majątkową i finansową Społki, a w szczegÓlnoki: zastawów,

poręczeń, zobowiązań warunkowych oraz o istotnych zdazeniach, Kóre wystąpiły w okresie pomiędzy dniem bilansowYm, a

dniem spoządzenia oświadczenia. Nie nastąpiło ograniczenie zakresu badania. Spółka udostępniła badającemu wszYstkie

sprawozdania finansowe, księgi rachunkowe, wszelkie dokumenty oraz udzieliła informacji i wyjaŚnień w celu wYraŻenia

opinii i sporządzenia raportu,

. Michał Matuszek Kancelaria Biegłego Rewidenta 5 z22
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Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
Goczałkowice - Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D

II. CzęśćANALITyczNA

Analiza sytuacji majątkowej, finansowej i wynikowej badanej jednostki

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą, jej wynik finansowy oraz jej sytuację majątkową i

finansową na koniec 2013 roku oraz lata poprzednie przedstawiają nizej wymienione wskaŹniki i wielkoŚci bezwzględne:

W ws. zł
].|'): i

Ę..
ii ! i]]).:ilii: ia ]lNa altłskhźnika' I,łetó'dł kalkulacji 2o11 2oIż 2013

1
Przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi

59 157 35 513 20 947

ż suma,bilansowa 49 053 I04 725 95 113

3 Kapitał własny 6 492 6 653 6 Lż8

4 Wynik finansowy netto 466 16ż -5z5

5 Rentowność majątku (ROA)
wynik finansowy netto x 100

0,9o/o 0,2o/o ,0,60/o

6
Rentowność kapitału (funduszu)
własnego (ROE)

wynik finansowy netto x 100
7,2o/o 2,4o/o ,8,60/o

stan kapitału własnego

7 Zyskowność netto sprzedał
wynik finansowy netto x 100

0,B% 0,5o/o ,2,5o/o

przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

8 Zyskowność brutto sprzedaży

wynik na sprzedaży x 100

0,0o/o I,Io/o 7,5o/o

przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

. , ll:.X...
WSKAżNIKI PŁYNNoscI ;;i,":,i.,,,,

: ::: : 1:, _,:i\f, , ,:

lł::::::::::::::::::ż:irn§]J§

illlllii§iiś€

9 Płynność - wskaźnik płynności I
aktywa obrotowe ogółem*)

t,2 0,9 0,B
zobowiązania krótkoterminowe

10 Płynność - wskaźnik płynności II
aktywa obrotowe ogółem*)- zapasy

1,1 0,9 0,6
zobowiązania krótkoterminowe*)

11 Płynność - wskaźnik płynności III
inWestycje krótkoterminowe

0,1 0,1 0,2
zobowiązania krótkoterminowe*)

t2 Szybkość obrotu należnościami w
dniach

należności z §Ąułu dostaw i usług x 365

t3Ą 497 191
przychody netto ze sprzedaĄ i zrównane z nimi

13
Stopień spłaty zobowiązań w
dniach

zobowiązania z §ltułu dostaw i usług x 365

191 653 65B
koszĘ działalności operacyjnej

t4 Szybkość obrotu zapasów w
dniach

zapasy x 365
16 29 !70

koszty działalności operacyjnej

15 Cykl rotacji (inkasa) gotówki
Wskaźnik rotacji: zapasów + należności -

zobowiązań (12 - 13 + 14)
-4t -I27 -ż98

-". Michał Matuszek Kancelaria Biegłego Rewidenta 6 z22



Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
Goczałkowice - Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D

l-P, ŃC i.,wskaźńika Metóda,kall(Ulacji 2011 2012 2013

16
Pokrycie akĘwów trwałych
kapitałem własnym i rezerwami
długoterminowymi

kapitał własny + rezerwy długoterminowe

aktywa trwałe
630/o 75o/o L0o/o

t7 TrwałoŚĆ struktury fi nansowania

kapitał własny + rezervvy długoterminowe +
zobowiązania długoterminowe**) !3o/o 25o/o 40o/o

suma bilansowa

18 Globalne zadłuźenie
pasywa - kapitał własny

87o/o 94o/o 94o/o

suma bilansowa

19 Wysokość kapitału pracującego
majątek obrotowy* - zobowiązania

krótkoterminowe*
6 188,7 -6 394,7 -10 968,4

*)bez,,z §Ąułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy"
xł,)1ą62plę z zobowiązaniami z §Ąułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy

bela
I i kosztów w stosunku do roku z tabela:

Lp. Treść

Rok Dynamika

01.01.-31.12.2O12 r. 01.01.-31.12.2013 r.
kwota
(5-3)

o/o

Kwota
struktura w

o/o kwota
struktura w

o/o

I 2 3 4 5 6 7 B

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym:

35 513,4 100,0 20 947,0 100,0 -L4566,4 -4L,o

I

II

III

Przychody netto ze spftedaży produKów 0,10

0,0

0,0, - 
;;;;;

0l0

0,0

0,0

100,0

rP|_9:|

0,0

0,0

;ń ńi,),,,;

l:2_.

0,0

0,0

98,B

z|P|_s,t

0,0

0,00

-I4 B25,5

.,
0,0

0,0

-4L,7

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańośĆ
doga_t_!,ia| aml_ejs_aenle ; wartość gjeml9)

Kosż WytW. prod, na własne potfteby jednost.

przvinoOv nóttó ,. ,przóoi.v towaiów i

materiałów
IV

B

I

Jl
lll
]y

I
VI

y1l

VIII

KoszĘ działalności operacyj nej
.-..--9-5,-lJ._8,§

+.7:0

łl
,L 
7B7ł

.._10lB

, ,,9311

l6:5

,... 3.7,?:

33 626,5

.1_0o,0

0.1_1

0,_9

3:7

01_0

0l3

0,4

_9ć
95,8

z}.?ZiP

.. B7l0

___.._...,,,. 
9l4

95,015

v6!7

..85l2

. L6!I

. 31|9

20 064,t

1,0,0.p

0l4

9,:0

4l5

.. 
0l1

0:4

0,,l1

0lż.

94,3

..:"1-3..84,7,5

_4_01-0

,.. *_.9l3

_33618

15,:9

,.,, .. -7,9

:01_4

.:|':9
-I3 562,4

:.3.9ć

.8,!!2.

y2ł
.2_6:-2

.L47 lB

.. :B,5

.2_:3.

_.I_1:?,

-40,3

Amortyzaga

Zuzycj: ma!91ałó*. 
| :n:19|

Usług| obc€

Podatki 
I 
opłaty

Wyna9rodzenia

U b*pi.*._lj:..:.p:1...:zne 
i iTe :Wi:dae 

n 
ia

|o_zos:9le 
k9szty 

1odzajowe

Wartość spzedanych towarów i materiałów

c żF.ł,ł#ćii'iźitp,o" $i.'i| 39ąE L.;7 ąż4,,o '1,5 fiłal? ]!82,1

D Pozostałe prżychody operacyjne 91,7 1,3 -90,Ą -9B,6

E Pozostałe koszw operaryjne 2I,6 125,I 103,5 479,8

F zysk (sttata) z działalności operacyjnej (C
+D-E) 465_;O n,3 =M7,8 :2;7 ,,9t218 -l96,3

G Przychody finansowe 5 726,4 3 385,9 -2340,5 -40,9

H Koszty finansowe 5 744,3 3 306,7 -2 437,6 -42,4

I zysk (§trata) z działalności gospodarczej (F
+G-H) 47,L I,3 -368,6 -1,B -815,8 -L82,4

J Wynik zdazeń nadzwyczajnych 0,0 0,0 0,0 0,0

K Zvsk (strata) brutto (I +/- 
')

447.t 1.3 -368,6 ltł -815,8 -1a)-4
L Podatek dochodowy 285,6 156,3 -I29,3 -45,3

riii]ii:::::i

ls.\l i]:.P;}.Ęi_-d}! 0l§ ;.;§Pffi t-Ę $,§ :]liiillirĘ§,o
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W analizowanym okresie waftość majątku (aktywów) uległa obniżeniu z poziomu 1O4,724,5 tYs, zł na koniec 2012 roku

do kwoĘ g5,It2,7 Ęs. zł na koniec 2013 roku - spadek o 9,611,8 Ęs, zł. o powyŻszym zadecydowało głównie

zmniejszenie stanu akĘwów obrotowych, głównie w grupie należności krótkoterminowych o kwotę 38.601 ,9 Ęs, zł.

Wzrost wartości inweĘcji krótkoterminowych wynikał z nabycia dodatkowych udziałów w jednostce zaleŻnej w 2013

roku zaś aĘwów trwałych o 16.290,0 Ęs, zł doĘczy wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowego zakładu.

W 2013 roku Spółka poniosła stratę na działalności gospodarczej w wysokoŚci (-447,8 Ęs. zł) , (za 20t2 r. zYsk z

działalności gospodarczej 465,0 tys. zł).

Wskaźniki rentowności, w związku z wygenerowaniem straty na sprzedaży i straty netto, wykazują waftoŚci ujemne i

przedstawiają się następująco:

. rentowność majątku -0,6 o/o spadek o 0,8 punlćów procentowych,

. rentowność kapitału własnego -8,60lo spadek o 11,0 punĘ procentowe,

. rentownoŚĆ netto sprzedaży -2,5olo spadek o 3,0 punktu procentowego,

. rentowność brutto sprzedaży -1,5% spadek o 2,6 punktu procentowego.

Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł na dzień bilansowy 0,B. WskaŹnik płynnoŚci zbliżony od 1,0 oznacza, Że

zobowiązania krótkoterminowe Spółki są zbliżone do wartości majątku obrotowemu. WskaŹnik płynnoŚci II obniŻYł swoją

wartość w stosunku do okresu popzedniego i na dzień bilansowy wyniósł 0,6. W związku z wykazYwaniem w PozYcji

inwesĘcji krótkoterminowych udziałów w jednostce zależnej,fiako przeznaczonych decyzją Zarządu do sPrzedaŻY w

okresie 2014 roku), których wartość w okresie 2013 roku wzrosła o 5.843,Ż Ęs. zł, wskaŹniki PłYnnoŚci III stoPnia na

koniec 2013 roku uległ poprawie w stosunku do roku poprzedniego i na dzień bilansowY wYniósł 0,2.

WskaŹniki rotacji na dzień bilansowy prezentują się następująco:

. szybkość obrotu należnościami 191 dni - spadek o 306 dni,

. stopień spłaĘ zobowiązań 658 dni - wzrost o 5 dni,

. szybkość obrotu zapasami 170 dni - wzrost o 141 dni.

W badanym roku obrotowym wskaźnik globalnego zadłużenia wyniósł 94 o/o - bez zmian.

AĘwa trwałe są w 10o/o finansowane kapitałem własnym. Niski poziom finansowania aktywów trwałYch wYnika z

realizacji inwesĘcji fi nansowa nej kredytem oraz współfi na nsowa nej dotacją.

pokrycie majątku ogółem kapitałem własnym wynosi 6,40/o - oznacza to, że w strukturze pasywów wartoŚĆ zobowiązań

w dominujący sposób przewyższa waftość kapitału własnego. Stan zadłużenia z §Ąułu kredYtów bankowYch,

wyemitowanych obligacji oraz leasingu finansowego na koniec 2013 roku wynosił 33.330,4 Ęs. zł, co stanowiło 5,5

krotność wartości kapitału własnego.

* Michał Matuszek Kancelaria Biegłego Rewidenta 8 z22
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IIL Część szczE§óŁowA

3.1. §ystern księgowości i kontroli *"*nęt.rn*i

Spółka posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowoŚci. Spełnia ona wymogi ustawy

o rachunkowości i została zatwierdzona do stosowaniaZarządzeniem Prezesa Zarządu.

Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Spółki.

Księgi rachunkowe na dzień 1 stycznia 2013 r. zostały prawidłowo otwafte na podstawie zatwierdzonego bilansu

zamknięcia na dzień 31 grudnia 2012 r, Zasady wyceny aĘwów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w

badanym okresie od 1 sĘcznia do 31 grudnia 2013 r. są zgodne z Ustawą o rachunkowoŚci oraz były stosowane w

sposób ciągły w odniesieniu do roku ubiegłego.

Dowody księgowe odpowiadają wymogom ustawy o rachunkowości. Przeprowadzono ich formalną i merytoryczną

kontrolę, są poprawnie kwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych. Zawierają wskazanie okresu którego dotYczą,

oznaczenie potwierdzające ich zakwalifikowanie do ujęcia w księgach oraz dekretację operacji gospodarczych.

Podczas badania nie stwierdzono mogących mieć istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe nieprawidłowoŚci w

dokumentowaniu operacji gospodarczych oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych, które nie zostałyby usunięte. W

księgach rachunkowych operacje gospodarcze są ujmowane w sposób rzetelny i sprawdzalny. Zachodzi zgodnoŚĆ międzY

zapisami kont, danymi dziennika oraz zestawienia obrotów i sald, Spółka prawidłowo przeniosła z uzgodnionych ksiąg

rachunkowych dane do poszczególnych wzorów sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat,

zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Księgi rachunkowe są prowadzone za pomocą komputera przy wykorzystaniu programu komputerowe§o o nazwie

IMPULS, autorstwa firmy BPSC,

Księgi rachunkowe, dokumentacja księgowa, zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz dokumentacja oPisująca

przyjęte zasady rachunkowości są przechowywane zgodnie z rozdziałem 8 Ustawy o rachunkowoŚci.

Działanie kontroli wewnętrznej w powiązaniu z rachunkowością Spółki wyraża się głównie w formie kontroli funkcjonalnej

opartej na podziale obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, wynikającej z regulamin§w, zakresów czynnoŚci oraz

wprowadzanychzarządzeń i instrukcji. Ustalenia dokonane przez biegłego w trakcie badania pozwalają na sformułowanie

opinii, że system kontroli wewnętrznej w części powiązanej z rachunkowością daje miarodajny stopień zaufania do

skuteczności nadzoru ze strony Zarządu,
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Spółka przeprowadziła inwentaryzację niżej wymienionych składników majątkowych:

- llir.lliiiil,'..,.'[o:-'..!,!$it 
ątko#

Waftości niematerialne i prawne

Ws:=s]an,ii na

3L,t2.20t3 r.

Ponadto zinwentaryzowała niżej wymienione źródła finansowania majątku :

:, Me!g.{a,. -:.,,

,,,.!1went§.ry__ż..a

weryfikacja danych

-Ęo,śtl ńe

31,12.2013 r.

i:,
ii

;:ji, :

ii
lj

ll

i'
,,1l,,,

lI
i1

ii

li
;l

ootw|erdzenie sa]d

wervnkaog !3nvch
potwierdzenie salda

W kwańał 2013 r,

3L,I2,20I3 r.

3t.I2.20I3 r.

Spółka wypełniła obowiązek przeprowadzenia inwentaryzaĄi z uwzględnieniem norm częstoŚci, przedmiotu i terminu

zgodnie z art. 26 Ustawy o rachunkowości. Wydane zostało zarządzenie Prezesa Zarządu z w sprawie wykonania Ęch

czynności w związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Różnice inwentaryzaryjne poprawnie

rozliczono w księgach okresu badanego.

3. 2. CharaKerystyka poszczegól nych pozycji bi l a nsu

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Pozycja bilansowa

31; 2;2O13 rok
Kwota

w Ws. zł

w strukurze
akfuwów

Rzeczowe akĘwa trwałe
1. Srodki trwałe
a) środki transportu
2, srodki trwałe w budowie
3,7aliczki na środki tnłałe w budowie

58 813,0
181,5
181,5

27 085,0
31 546,5

61,8o/o
0,2o/o

0,2o/o

28,4o/o

33,2o/o

Wykazany w bilansie stan rzeczowych aĘwów trwałych jest zgodny z księgami rachunkowymi Spółki. W pozycji tej

ujęte zostały rzeczowe aĘwa trwałe i zrównane z nimi, o pzewidywanym okresie ekonomicznej użytecznoŚci dłuźszYm

niż roĘ kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potzeby jednostki.
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Waftość początkowa środków trwałych podlega podwyzszeniu o wartoŚĆ nakładów poniesionych na ich ulePszenie

(przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcjĘ), a pomniejszeniu o odpisy amoĘzacyjne oraz z §tułu trwałej

utraĘ wartości. Na dzień bilansowy nie nastąpiła trwała utrata wartoŚci Środków trwałych. Stawki amoĘzacYjne

ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faĘczne zullcie Środków

trwałych. Rozpoczęcie amoĘzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu Środka trwałego do uŻywania.

StruKura umorzenia środków trwałych przedstawia się następująco:

Pozycja bilansowa
Stan na 31.12.2O13 r.

wańość brutto [.lmorzenie o/o zużycia

A. środki trwałe B05;§ ?V',O 1ii$f,.:4o;ft

a) grunty

b)budynki i budowle

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transpońu

e) inne środki trwałe

0,0

0,0

0,0

305,5

0,0

0,0

0,0

0,0

I24,0

0,0

40,5

B. środki trwałe w budowie brufto t5 028,3

C, Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,0

D. środki trwałe w budowie netto 15 028,3

Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys, zł amoĘzowane są jednorazowo w miesiącu

przekazania do używania. Zakończenie amortyzacji następuje w momencie zrównania odpisów umorzeniowYch z

waftością początkową, przekazania do sprzedaży, likwidacji lub stwierdzenia niedoboru.

Środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie doĘczyły budowy, wyPosażenia oraz uruchomienie

Zakładu Rozbioru Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania, Przedsięwzięcie inwestyryjne jest wsPÓłfinansowane

z funduszy UE. Saldo przekazanych zaliczek w walutach obrych wycenione według kursu na 31,.L2.20L3 roku. NakładY

na środki tnłałe w budowie powiększone zostaĘ o kosĄ związane z finansowaniem inwesĘcji ( odsetki i gwarancje

bankowe, odsetki od obligacji) oraz kosĄ wynagrodzeń pracowników jednostki zaangażowanych bezpoŚrednio w

realizację inwestycji,

Dł.ueorenulNowE RozLIczENIA MIĘDzYoKREsoWE

Pozycja bilansowa

§1=12u2o13 rók
Kwota

w Ws. zł

w śrukurze
aktvwów

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
- aĘwa z Ęrtułu odroczonego podatku
- rozliczenie kosztów emisii obliqacii

516,5
433,5
83,0

O160/o

0,5o/o

0,to/o

Saldo bilansowe obejmuje aftywa z §Ąułu odroczonego podatku dochodowego dla pozycji, KÓre w PrzYszłYch okresach

staną się kosztem uzyskania przychodu i zmniejszą podstawę opodatkowania podatku dochodowego od osób PrawnYch

oraz rozliczanych w czasie kosztów emisji obligacji w części dotyczącej okresu Po 2014 roku.
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zAPAsY

Zapasy obejmują towary. Na równi z zapasami traktowane 5ą zaliczki wpłacone na poczet dostaw materiałów, towarów i

usług nie służących budowie lub ulepszeniu środków trwałych. Zapasy wykazywane są w waftoŚci netto (pomniejszonej

o odpisy alćualizujące). Zapasy wyceniane są według cen zakupu nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień

bilansowy.

Pozycja bilansowa

31.12.2O1E,iok
Kwota

w tvs. zł

w strukturze

Aktvwów

Zapasy
a) Towary
b) zaliczki na dostawv

9 885,2
9 BB0,1

5,0

L0,4o/o
!0,4o/o
0,0o/o

Wykazany w bilansie stan zapasów jest zgodny z kięgami rachunkowymi Spółki, Na dzień 31 grudnia 2013 r. zapasy

stanowiły t0,4 o/o sumy bilansowej,

Towaly handlowe

Towarami są rzeczowe aĘwa obrotowe nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, Stany zapasów

towarów handlowych pozostające na stanie magazynu Spółki na dzień 31,.12.2013 r. wynikały z odpowiednich urządzeń

księgowych oraz dokumentacji magazynowej. Na dzień bilansowy stany zapasów zostały zinwentaryzowane, a wYniki

rozliczeń inwentaryzacyjnych poprawnie ujęte w księgach okresu badanego. Towary zostały wycenione w cenie zakupu,

a rozchód z magazynu rejestrowany był przy zastosowaniu metody FIFO.

Na dzień bilansowy jednostka utworzyła odpis aktualizująry wartoŚć zapasów w wysokoŚci II9,7 tys, zł.

Nnlrżnoścr KRóTKoTERMINowE

Pozycja bilansowa

gi.iz.zorsiiak
Kwota

w Ws, zł

w strukturze

Aktvwów

Należności
1.Należności od jednostek powiązanych
a) z ĘĄułu dostaw i usług, o okresie spłaĘ:
- do t2 miesięcy
2.Należności od pozostałych jednostek
a) należności z Ęrtułu dostaw i usług, o okresie spłaĘ:
- do 12 miesięry
b) należności z §Ąułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne

16 424,8
I45,2
I45,2
t45,2

t6 279,6
10 802,5
10 B02,5
3 754,2

I722,9

L7,3o/o
0,2o/o

0,2o/o

0,2o/o

!7,Io/o
1I,4o/o

II,4o/o
3,9o/o

t,Bo/o

Wykazany w bilansie stan należności jest zgodny z księgami rachunkowymi Spółki, Na dzień 31 grudnia 2013 r.

należności stanowiły !7,3 o/o sumy bilansowej. NależnoŚci wyceniono w kwocie wymaganej zapłdĘ z zachowaniem

ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty polrzez

dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należnoŚci dochodzonych na drodze postępowania sądowego - W

wysokości 100% wartości należności, pozostałe odpisy tworzy się na podstawie deryzji Zarządu. Spółka dokonała

inwentaryzacji stanu należnościw IV kwaftale 2013 roku.

* Michał Matuszek Kancelaria Biegłego Rewidenta 12 z22



Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
Goczałkowice - Zdroj, ul. Uzdrowiskowa 4D

Strukturę czasową należności z §Ąułu dostaw i usług wg terminu płatności przedstawia poniższa tabela:

W ws. zł

Termin ołatności
;,,.S-tóń na

3,i;=t2.2012 o/o

, §tan n,a_,,,,

31.12,2o.13 olo

Terminowe
do 12 miesiecv

3.7_884190

.37.,|881.:r90

78r4olo

78.4O/o

t9:.: 7)łP
,:::,.toi927.Io

99r8o/o

99.Bo/o

przeterminowane

do 3 miesięry
powyżej 3 miesięry do 6 miesięry
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powvżei roku

1o.;4 ło
,i_0,4.

l.'.'.'.,.,;.0"0O
,_,,.=1,0]

.',,:,,,:,,: ;O0'

2t,60/o

2t,60/o

0,0o/o

0,0o/o

0,0olo

2oi6o

,20160
.,,,,o.|CI0

,CIjo0

.e00

0,2o/o

0,2o/o

0,0o/o

0,0o/o

0,0O/o

A. stan należności brutto 4a 3ż0;30 100,0olo xa9i47,7o 100,0olo

B. odoisv aktualizuiace te należności O:€O 0,0o/o 0i00 0.0o/o

C. Stan należności netto (A - B) 48 320;30 1O0,0o/o La947;70 100,0o/o

Z salda bilansowego na 31.12.2013 roku przeterminowane i nierozliczone na dzień 23.04.2014 roku należnoŚci vvynosiły

1,0 Ęs. zł. Spółka w księgach 2013 roku zarachowała memoriałowo odsetki należne od odbiorców z Ęrtułu

nieterminowego regulowania oraz wydłużenia terminów płatności należności w vvysokoŚci 1,892,3 Ws. zł.

Stan należności publiczno-prawnych na dzień 3t,t2,20l3 r. wynosiły 3.754,3 Ęs. zł, co stanowiło 4,1olo SUrTl}

bilansowej i dotyczył:

Pozycja bilansowa

al.iz.zoiśliok
Kwota

W ws, Zł

w strukurze
aktvwów

Rozrachunki pubIiczno-prawne
Rozliczenie z §Ą. podatku VAT - dek. 12
Vat do rozliczenia w kolejnym okresie
korekw vat naliczoneqo - brak zapław

3754,3
3 180,0

3t7,3
257,0

4rlo/o
3,5o/o

0,3o/o

0,3o/o

Stan innych należności stanowiąrych 1,9 7o sumy bilan

PozyĄa bilansowa

3t12.20trlt,jiók
Kwota

W ws. zł

w strukurze
aktvwów

rnne należności
Anulowane kary umowne
Należne dopław udziałowca do kapitału

1722p
7,4

I7t5,5

L,9o/o
0,0o/o

I,9o/o

Ostateczny termin wniesienia dopłaĘ do kapitału przez Udziałowca zgodnie z uchwałą z dnia 20.12.2013 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców ustalono na 3 1. 12.2014 roku,
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INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Pozycja bilansowa

31.12.2O!.3,r.ók
Kwota

w Ws. zł

w strukturze

aktvwów

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkotermi nowe a ktywa fi nansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
b) środki pieniężne
- środki pienieżne w kasie i na rachunkach

9 263,3
9 263,3
9 ż56,2
9 256,2

7,!
7,t

9r7o/o
9,7o/o

9,7o/o

9,7o/o

0,0o/o

0,0o/o

Wykazany w bilansie stan inwestycji krótkoterminowych jest zgodny z księgami rachunkowymi Spółki. Na dzień

3LI2.20I3 r. inwestycje krótkoterminowe stanowiły 9,7 o/o sumy bilansowej. InweĘcje krótkoterminowe obejmują:

udziały w jednostce zależnej EKOFOOD Sp. z o.o. - 100o/o udziałów oraz Środki pieniężne w kasie i na rachunkach.

Zinwentaryzowane środki pieniężne w kasie Spółki oraz na rachunkach bankowych zostały wycenione w wartoŚci

nominalnej.

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, jednostka cenę nabycia udziałów zaliczanych do inwesĘcji

krótkoterminowych tj., przeznaczonych do sprzedaży w przeciągu roku od dnia bilansowego, powiększa się o dopłaty

wniesione do Spółki zależnej. Wartość posiadanych udziałów w cenie nabycia ( nominalnej ) na 01.01.2013 roku

wynosiła 1,203,0 Ęs, zł natomiast dopłaty wynikające z uchwał podjętych do końca 2012 roku 2,210 Ęs, zł. Zgodnie z

uchwałą z dnia 23,05.2013 roku podwyższono kapitał zakładowy spółki zależnej EKOFOOD Sp. z o.o. do kwoĘ 8.200,2

tys. zł a wszystkie nowoutworzone udziały objął dotychczasowy udziałowiec. Kwota dopłat wniesionych do spółki

zaleznej do dnia podwyższenia kapitału została rozliczona z objętymi udziałami. Zgodnie z uchwałami z dnia 03 i

16.09,2013 roku oraz 11.10.2013 roku zobowiązano Wspólników do wniesienia dopłat do kapitału spółki zależnej w

wysokości 1.056,0 Ęs. zł. Wartość udziałów na 31.12.2013 roku wyniosła 9,256,2 tys. zł. Zgodnie z uchwałą z dnia

18,02.2014 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej o kwotę 1.056.000,00 zł na pokrycie

którego przeznaczone zostały dopłaĘ wniesione w okresie 2013 roku.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYN N E

Rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2013 roku stanowiĘ 0,3olo sumy bilansowej i doĘczyły:

Pozycja bilansowa

sń,iż;ZOlS iók
Kwota

w Ws. zł

w strukurze
aktvwów

Czynne rozliczenia międzyokresowe
Opłacone z góry na przyszły rok koszĘ itp.
Rozliczane w czasie kosztv emisii oblioacii

21o,L
65,7

I44,4

Or3o/o
0,Io/o
0.2o/o
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Kłprłry wŁAsNĘ (łrrvwł NETTo)

Pozycja bilansowa

31;12.2O1B.rólł
Kwota

w Ws, zł

w strukturze

oasvwów
Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy
III. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe z dopłat wspólników
Z tego należne dopłaĘ do kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)
V. Zvsk (strata) netto

6 128,5
550,0

1 603,4
4 500,0
-L 715,5
-524.9

6r4o/o
0,60/o

I,7o/o
4,7o/o

-t,8o/o
-O -6o/a

Wykazany w bilansie stan kapitałów własnych jest zgodny z księgami rachunkowymi Spółki. Na dzień 3t,I2,20I3 r.

kapitały własne stanowiły 6,4 o/o sum} bilansowej. Kapitały własne są tworzone zgodnie z obowiązująrymi przepisami

prawa oraz umową Spółki. Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości zgodnej z umową Spółki. Kapitał zapasovvy

powstał w wyniku rozliczenia zysków netto z okresów popzednich. Kapitał rezerwovvy z dopłat wspólników doĘczy

uchwalonych dopłat do kapitału, które w okresach poprzednich wykazywane były w kapitałach zapasowych. W pozycji

należne dopłaĘ do kapitału wykazano waftość uchwalonych, a nie wniesionych do dnia 31.12.2013 roku dopłat do

kapitału ( pozycja wykazana w innych należnościach). Ostateczny termin uiszczenia wpłat ustalony na 31.12.2014 roku.

Wynik finansowy netto badanego okresu stanowi zysk netto wynikający z rachunku zysków i strat.

Rezrnwv NA zoBowIĄzANlA

Rezerwy na zobowiązania tworzone są na wynikające z przeszłych zdarzeń pewne lub wysoko prawdopodobne przyszłe

zobowiązania, których kwotę można wiarygodnie oszacować, Obejmują w całości rezerwę na odroczony podatek

dochodowy w kwocie 225,4 Ęs. zł. Na dzień bilansowy pozycja stanowiła 0,2 o/o surTl! pasywów.

ZoBowIĄzANIA DŁUGoTERMINoWE

Pozycja bilansowa

31.1ż.20t3 rok
Kwota

w tvs. zł

w strukurze
nasvwów

Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec pozostaĘch jednostek
a) kredfi i pozyczki
b) z §rtułu emisji dłużnych papierów waftościowych
c) inne zobowiazania finansowe

3L702,5
3t 702,5
L9 622,0
12 000,0

B0,5

35,0o/o
35,0o/o

2!,7o/o
t3,2o/o
0,to/o

Zobowiązania długoterminowe obejmują wszystkie zobowiązania jednostki za wyjątkiem zobowiązań z §rtułu dostaw i

usług, których termin płatności przypada poźniej, aniżeli w roku następującym po dniu bilansowym. Zobowiązania

długoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty i doĘczą rozliczeń z ĘĄułu.zawaĘch umów

leasingowych oraz zobowiązań z ĘĄułu kredytu inwestycyjnego. Stan zobowiązań z tyt, emisji dłużnych papierów

wartościowych na 31.12.2013 roku wynikał emisji w 2013 roku zabezpieczonych dwuletnich odsetkowych obligacji na

okaziciela w wysokości 12.000,0 tys. zł. Emisja obligacji wynikała z uchwał Zarząduzdnia22.04.20t3 oraz 20.08.2013

roku.
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ZoBowIĄzANIA KRóTKoTERMINowE

Pozycja bilansowa

31_12i2Oj3lok
Kwota

w tvs. zł

w strukurze
Pasvwów

Zobowiązan ia krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z §rtułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do t2 miesięry
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyĘ i pożyczki

b) z ĘĄułu emisji dłuznych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe
d) z §Ąułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy
g) z §rtułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z Ętułu wynagrodzeń
i) inne

46751,7
346,0
185,4
1B5,4
160,6

46 405,7
2 358,0
I93,7
76,t

38 176,5

38176,5
zlt,2
32,0

5 358.1

5L160/o
0,4o/o

0,2o/o

0,2o/o

0,żo/o
5t,2o/o
2,60/o

0,2o/o

0,Lo/o

42,Io/o

42,to/o

0,2o/o

0,0o/o

5,9o/o

Wykazany w bilansie stan zobowiązań krótkoterminowych jest zgodny z księgami rachunkowymi SPÓłki. Na dzień

31.12.2013 r. stan zobowiązań krótkoterminowych stanowił 51,6 o/o SUfilt bilansowej. Zobowiązania krótkoterminowe

obejmują ogół zobowiązań z Mułu dostaw i usług bez względu na termin zapłaty, a także całoŚĆ lub tę częŚĆ

pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięry od dnia bilansowego. Zobowiązania

krótkoterminowe, za wyjątkiem zobowiązań finansowych, wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaĘ,

Struktura powstania na 31.12.2013 roku zobowiązańztytułu dostaw i usług prezentowała się następująco:

Termin płatności Wańość struktura
WaŃościowa

Termin płatności w 2014r, 38,160,6 99,5o/o

pzeterminowane do 30 dni 200,B 0,5o/o

Przeterminowane 31- 90 dni 0,6 0,0

RAZEM 38.362,o 100,0olo

Do dnia IĄ,O4.2OI4 roku nie rozliczono zobowiązań w łącznej kwocie 26.6t9l Ęs. zł dotyczących głównie ZM Henryk

Kania S.A. dla lćórych zgodnie z zawaĘm porozumieniem ustalono termin zapłaty/rozliczenia do 31.12.2014 roku. W

księgach 2013 roku memoriałowo naliczono otrzymane noty odsetkowe z Ęltułu nieterminovvych PłatnoŚci oraz

wydłużonych porozumieniamiterminów płatności na 31.12.2013 roku, w wysokoŚci t.493,6 Ęs. zł. Zgodnie z Pismem z

dnia 24.03.2014 roku, Zarząd Spółki ZM Henryk Kania S.A. umorzył w/w notę odsetkową, a jednostka zarachowała

umorzenie odsetki w przychody finansowe w księgach 2013 roku.

Bilansowe salda zobowiązań zinwentaryzowano i ustalono w prawidłowy sposób.

Na dzień bilansowy zobowiązania krótkoterminowe z Ętułu emisji obligacji wyniosły 193,7 tys. zł. i doĘczYĘ w

całości zobowiązań z tytułu odsetek od obligacji dotyczących 2013 roku a wypłaconych w 2014 roku.
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Na dzień bilansowy zobowiązania z Ętułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń wyniosły 2II,2Ęs,

zł.

Pozycja bilansowa

31l12.20lBliok
Kwota

w tvs. zł

w strukturze

nasvwów

Rozrachunki publiczno-prawne
cIT
Podatek dochodowy od osób fizycznych
ZUS

2!1,2
t70,8
11,1
29,3

0,2o/o
0,2o/o

0,0o/o

0.0o/o

Zobowiązania publiczno-prawne zostały przekazane w przewidzianych prawem terminach.

Zobowiązania z Ętułu wynagrodzeń wyniosły 32,0 tys. zł i wynikały z listy płac sporządzonej za miesiąc grudzień

2013 roku. Saldo bilansowe ustalono w prawidłowy sposób, zinwentaryzowano na dzień bilansowy i rozliczono w całoŚci

w miesiącu sĘczniu 2014 roku.

Na dzień bilansowy inne zobowiązania wyniosły 5,358,1 Ęs. zł co stanowiło 4,3 o/o sumf bilansowej:

PozyĘa bilansowa

31.12.2013:łok
Kwota

w tvs. zł

w strukturze

nasvwów

Inne zobowiązania
Zobowiązania z ĘĄ, dopłat do kapitału jednostki zależnĄ
Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Zobowiąza n ia inwestycyj ne
Dokumentv 2014 r. dotvczace 2013 r.

5 5L8,7
160,6

8,2
5 347,9

2.0

6,LOo/o
0,20o/o

0,00%
5,90o/o

0,00%

Struktura zobowiązań wobec dostawców i odbiorców z §rtułu realizowanych zadań inweĘcyjnych według terminów

płatności na dzień 3LI2.20I3 r, oraz stan rozliczeń na 14.04.2014 roku przedstawia się następująco:

RozLlczENIA MIĘDzYoKREsoWE

RozIiczenia międzyokresowe wyniosły 10,304,7 Ęs, zł, co stanowiło 10,B o/o sumy bilansowej i dótyczYłY otrzYmanej

zaliczki na realizację przedsięwzięcia inwesĘcyjnego w postaci budowy, wyposazenia oraz uruchomienia Zakładu

Rozbioru Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania w kwocie 10.000 Ęs, zł oraz naliczonych różnic kursowYch na

31.12.2013 roku z §tułu przekazanych zaliczek na realizowaną inwesĘcję w wysokoŚci 304,7 bls, zł,
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Inne
Termin płatności Wartość

na 31.12.2013 r.

struktura
wańościowa

Na dzień
L4.04.2Ot4 r.

struktura
wańościowa

Termin płatności w 2014r, 3 2t0 698,70 60,04o/o 338 43t,76 81,53olo

przeterminowane do 30 dni 485 060,25 9,07o/o 68 376,02 L6,47o/o

Przeterminowane powyzej 30 dni t 652 t2I,2I 30,89o/o 8 293,09 2,00o/o

RAzEM 5 347 880,16 100,00o/o 4L5 too,87 100,00o/o
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3.3.Charakterystyka poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

O1.01. - 31,12.2013 rok
Kwota

w tvs. zł

o/o

W
strukturze

Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towa rów
w wm od iednostek Dowiazanvch

259,I
20 687,9
9 307,5

t,2o/o
98,8o/o

44,4o/o

Razem orzvchodv 20947,0 100,0olo

Przychody zesprzedaży towarów wykazywane są z uwzględnieniem upustów, rabatów bez podatku od towarów iusług.

Wykazane w rachunku zysków i strat przychody są zgodne z księgami rachunkowymi Spółki,

KOSZIV DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE

KoszĘ działalności operacyjnej

01.01. - 31.12.2013 rok
Kwota

w tvs. zł

o/o

W
strukturze

AmoĘzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaĘ
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszĘ rodzajowe
wartość sprzedanych towarów i materiałów

87,0
9,4

950,6
26,7
85,2
16,1

31,9
20 06Ą,I

0,4o/o

0,0o/o

4,5o/o

0,to/o

0,4o/o

0,to/o

0,Io/o

94,4o/o

Razem kosztv działatności ooeracvinei 2t27L,o 100,00o/o

KosĄ działalności operaryjnej obejmują wszystkie kosĄ bezpośrednie i poŚrednie związane z podstawową

działalnością jednostki. Koszty te nie obejmują pozostałych kosztów operaryjnych, kosztów finansowych oraz strat

nadzwyczajnych, Wykazane w rachunku zysków i strat koszty działalności operacyjnej są zgodne z księgami

rachunkowymi Spółki.

Spółka osiągnęła stratę ze sprzedaży w wysokości (-324,0 Ęs. zł).
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Pozosrłtr PRzYcHoDY I KoszTY oPERACYJNE

pozostałe przychody i koszĘ operaryjne związane są pośrednio z działalnoŚcią operacyjną jednostki. Wykazane w

rachunku zysków i strat pozostałe przychody i koszty operacyjne są zgodne z księgami rachunkowymi Spółki.

Pozostałe koszty operacyjne
01.01. - 31.12.2013 rok

Kwota
w tvs. zł

o/o

strukturze

NoĘ obciążeniowe, kary, zaokrąglenia
odoisv aktualizuiace i wvksieoowane należności

0,3
I24,B

0,2o/o

99,8o/o

Razem oozostałe koszw operacyine L25,1 100r0o/o

Pozostałe przychody operacyjne
o1.o1. - 31.12.2013 rok

Kwota

w tvs. zł

o/o

strukturze

Wystawione noty obciążeniowe, wyksięgowane należnoŚci gdpisy 1,3 100,0%

Razem pozostałe przychody operacyjne 1,3 100r0o/o

Przychody i koszĘ finansowe

przychody i koszty finansowe związane są z działalnością lokacyjną i finansową jednostki. Wykazane w rachunku zYsków

i strat przychody i kosĄ finansowe są zgodne z księgami rachunkowymi Spółki,

KoszĘ finansowe
o1.01. - 31.12.2013 rok

Kwota

W ws. zł

o/o

strukturze

Odsetki naliczone/ niezapłacone/umorzone od kontrah. do dnia 3LL2,20t3r.
odsetki od rachunku
odsetki budżetowe
Odsetkiod leasingu
Odsetki zapłacone

2 594,5
0,2
0,2
11,B

700,t

78,5o/o
0,0o/o

0,0o/o

0,3o/o

2!,2o/o

Razem koszĘ finansowe 3 306,8 100,0olo

Przychody finansowe
01.01. - 31.12.2013 rok

Kwota

w Ws, zł

o/o

strukturze

Naliczone odsetki od kontrahentów, nieotrzymane do dnia 31 .12.2013r.

Odsetki od jednostek powiązanych - zapłacone
Umorzenie odsetek zgodnie z pismem

1 186,2
706,1

1 493,6

35,0o/o

20,9o/o

44,1o/o

Razem orzvchodv finansowe 3 385,9 100,0olo
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Zysk brutto / Zysk netto

1. Przychody ogółem

2. Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych /zwiększenie/

3. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby

4, Koszty ogółem

5. Wynik f-nansowy brutto -Zysk brutto

Podatek dochodowy
Ustalenia podstawy opodatkowania, wysokości podatku dochodowego oraz zysku netto:

USTALENIE PODSTAVVY OPODATKOWANIA
1. Pzychody ogółem

2. Nie stanowią przychodu do opodatkowania następujące pozycje:

- przychody finansowe

Razem

3. StaĘsĘczny przychód podatkowy

- przychody finansowe

- nieodpłatny przychód

4. Przychód skorygowanv ll-2+3l
5. Zmiana stanu produlćów i rozliczeń międzyokresowych

6. Kosź wytwozenia świadczeń na własne potrzeby

7. KosĄ ogółem

8. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu:

a) koszty rodzajowe i ubezp, Samoch. Osobowych

b) koszĘ finansowe

c) pozostałe koszĘ operaryjne

Razem nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

9. StatvsWcznie do kosztu uzysk. przvchodu są dodawane następujące pozvcje:

- kosĄ rodzajowe

- kosĄ finansowe
- pozostałe kosĄ operacyjne

Razem

10. Dochód do opodatkowania (4+5+6-7+8-9)

11. Podstawa podatku dochodowego

12. Podatek obliczony według skali 19% (po zaokrągleniu)

13. Odroczony podatek dochodowy/ zmiana stanu
L4.Zysk netto (Zysk brutto -poz.12- poz. 13)

24 334 206,42 zł

0,00 zł

0,00 zł

24 702 844,27 zł

-368 637,85zł

Wa.= uś€ li

2Ą 334 206,42zł

2 679 814,79 zł

2 679 814,79 zł

6 5Ą4 095,tI zł

6 06I t95,79 zł

482899,32zł

28198 486,74zł
0,00 zł

0,00 zł

24702844,27 zł

L 272 626,78 zł

2 606 454,30 zł

L24 795,L2 zł

4 OO3 876,2O zł

87 969,t7 zł

5 600 327,34 zł

0,00 zł

5 688 296,51 zł

l8LL222,L6zł
I BIt 222,00 zł

344 L32,00 zł

-l87 823,75 zł
-524 946,tO zł
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3.4. Kompletność i poprawność sporządzenia pozostałych częŚci §prawozdania finansowego

oraz sprawozdania z działalności jednostki"

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego są prawidłowe i kompletne.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Dane zawafte w zestawieniu zmian w kapitale własnym są kompletne i zgodne ze sprawozdaniem finansowYm i

kięgami.

Rachunek przepĘwów pieniężnych

Dane zawafte w rachunku przepływów pieniężnych są kompletne i wynikają z informacji zawańej w bilansie, rachunku

zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień oraz zapisów z ksiąg rachunkowych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach wynikają z zapisów ksiąg rachunkowych. Są zgodne z

wielkościami wykazywanymi w sprawozdaniu finansowym/ a w szczególności zawierają informacje zawafte w aft, 48

ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie z działa!ności Zarządu
|Nrazze sprawozdaniem finansowymZarząd Spółki sporządził sprawozdanie za badany rok obrotowy, dane liczbowe w

nim zawafte zgodne są z danymi sprawozdania finansowego.

IV, InronMAcJE I U§TALENIA Ko§cowE

4.1. Zobowiązania warunkowe i zobowiązania zabezp'eczone na majątku jednostki

Zobowiązania warunkowe
Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania warunkowe zostały w prawidłowy sposób wymienione w informacji dodatkowej.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Na dzień 31.12,2013 r. zabezpieczenia na majątku jednostki zostały prawidłowo wymienione w informacji dodatkowej.

4,2,Zdarzenia po dacie bilansu

po dacie bilansu nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową, finansową i.wynikową badanej

jednostki.
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4.3. Naruszenie prawa

W trakcie badania sprawozdania finansowego nie stwięrdzono przypadków naruszenia prawa. Z uwagi na fakt

stosowania w przeważającej mierze metody badania wyrywkowego, opaftego na próbach dowodów i zaPisów

księgowych, z Kórych wynikają liczby ł informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, istnieje ryzyko, Że mogły nie

zostać wykryte przypadki :

. naruszenia prawa,

. nieprawidłowości ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego,

. nieprawidłowości w ustalaniu zobowiązań podatkowych,

Kóre mogły być w toku badania przeoczone,

4.4.Inne istotne ryzyka

przepisy dotyczące prawa podatkowego, a w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od

towarów i usług ulegały bardzo częstym zmianom w związku z czym mogły zachodziĆ trudnoŚci w praktyce stosowania

tego prawa.

Dodatkowo, występujące różnice w interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz częste zmiany Ęch interPretacji

powodują w konsekwenqi, że ryzyko podatkowe jest wysokie, Zarząd Spółki jest przekonany o PrawidłowYm jego

stosowaniu, ale istnieje ryzyko błędnej interpretacji przepisów tego prawa.

Należy przypomnieć, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,

w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to w praKyce, że organy podatkowe mają 6 lat na sprawdzenie

rozliczeń podatkowych.

4.5 Uwagi końcowe

Rapoft zawiera 22 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron przez biegłego rewidenta przeprowadzającego

badanie. Załączniki do raportu stanowią części składowe sprawozdania finansowego. Rapoft sporządzono w 4

egzemplarzach, z których 3 przekazano Zleceniodawry.

Kluczowy Biegły Rewident
przeprowadzający badanie:

lDolua/,
IYlichał Matuszek

Numer w rejestrze 12084

Cleszyn, dnia 13 maja 2014 roku

Michał Matuszek

Kancetaria Biegłego Rewidenta

43-400 Cieszyn, ul, Puńcowska 75

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania

sprawozdań finansowych pod nr 3737
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