
I

z

OPINIA

badan ia sprawo zdan ia fi nansowego

InBook SpoNka kcyjna
z siedzib4 w Dqbrowie Gorniczej,
ul. Osiedle Robotnicze G

za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Krak6w, kwiecieri 2015 roku

Kluczowy biegty rewident przeprowa dzalqcy badanie:
Agata Gabry6, Nr w rejestze 11412

I3iuro ut Kolouicoch
4O-476 Karouicc,
PJac Pod Lipomi 5
e-moil: biuro(t oudittu.pl
!et. 32 603 61 50 6783 t 160 | 2 RECON: | 22674936

Biuro u Kraftooie
3l-618 Krof''du,

os. Zloteso Wictu a9
e- mo i l: b i uro(t t: aud i 4u. pl

tel.lfax 12 14 70



,{UDII 74X CONSULTING Sp. e o.o,

OPINIA NIEZALE2ruCCO BIEGLEGO REWIDENTA

dla Akcjonariuszy, Rady NadzorczejiZarzqdu TNBOOK S.A.

f' Pzeprowadzilismy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego jednostki lNBooK s.A.
z siedzibq w Dqbrowie G6rniczej, osiedre Robotnicze 6, na kt6re skrada sie:

. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

o bifans spozqdzony na dzieri 31.12.2014 r., kt6ry po stronie aktyw6w ipasyw6w zamyka sig
sumq: 1 430 631,47 zl;

o rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od 01.01 .2014r. do 31.12.2014r., vrykazujqcy stratg
netto w wysoko6ci: g5 001,95 zl;

r zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 01.01 .2014r. do 31.12.2014r..
wykazujqce zmniejszenie kapitalu wlasnego o kwotg: 88 809,80 zl;

' rachunek pzeplyw6w pienig2nych za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
wykazujqcy zmniejszenie stanu Srodk6w pieniq2nych o kwotg: 42 014,7221;

e dodatkoweinformacjeiobja6nienia.

Za spozqdzenie zgodnego z obowiqzujqcymi pzepisami sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z dzialalnosci odpowiedzialny jest zazqd spolki.

Zazqd Spolki oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej Jednostki sq zobowiqzani do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci spelnialy wymagania
przewidziane w ustawie z dnia 29 wze5nia 1994 r. o rachunkowoSci (tekst jednolity: Dz. l)
22013 t., poz. 330 z p62n.zm), zwanej dalej ,,ustawq o rachunkowoSci',.

Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosci z wymagajqcymi
zastosowania zasadami (politykq) rachunkowo5ci tego sprawozdania finansowego oraz czy
rzetelnie i jasno pzedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjg majqtkowq
ifinansowq, jak te2 wynik finansowy Jednostki oraz o prawidlowoSci ksiqg rachunkowych
stanowiqcych podstawq jego spozqdzenia.

lll. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili6my stosownie do postanowiefi:

1) rozdzialu 7 ustawy o rachunkowoSci,

2) krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych pn:ez Krajowq Radg Biegtych
Rewident6w w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliSmy i przeprowadzilismy w taki spos6b,
aby uzyskac racjonalnq pewno66, pozwalajqcq na wyrazenie opinii o sprawozdaniu.
W szczeg6lno6ci badanie obejmowafo sprawdzenie poprawno6ci zastosowanych przezjednostkg
zasad (polityki) rachunkowoSci i znaczqcych szacunkow, sprawdzenie - w pzewa2alqcej mieze
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w sposob wyrywkowy - dowodow i zapis6w ksiggowych, z kt6rych wynikajq liczby i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i calo6ciowq ocene sprawozdania finansowego.
Uwa2amy, 2e badanie dostarczyro wystarczaiqcej podstawy do wyra2enia opinii.

lv' Biegly zritraca uwag9, 2e w spozqdzonym sprawozdaniu finansowym wykazane zostaly
dlugoterminowe aktywa finansowe, udziaty Jednostki zale2nq Foteria.pL sp. z o.o., o wartosci
ogolem 90,0 tys. zl, podczas gdy wartoS6 kapitalu wlasnego Spolki zaleznq na dzien 91.12.2014
r' wynosila 56,0 tys' zl' w zwiqzku z pov'tyzszym, naszym zdaniem, na aktywo to powinien by6
utwozony odpis aktualiz$qcy w wysokosci 34 tys. zl. Zdaniem zazqdu InBook s.A., powy2sze
aktyro nie jest zagro2one i nie ma konieczno6ci twozenia odpisu aktualizujqcego.

Naszym zdaniem, z wyjqtkiem zastrze2enia powy2ej, zbadane sprawozdanie finansowe.
we wszystkich istotnych aspektach:

a) pzedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej
Jednostki na dziefi 31.12.2014 r., jak te2 jej wyniku finansowego za rok obrotowy
od 01.01 .2014 r. do 31.12.2014 r.,

b) zostalo sporzqdzone zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq)
rachunkowo6cioraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,

c) jest zgodne z wplywajqcymi na tre56 sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Jednostki.

V' Sprawozdanie z dzialalno6ci Jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowo6ci, a zawarte w nim informacje, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania finansowego,
sq z nim zgodne.

Agata GabryS, nr 11412
naa/visko kluczowego biegfego rewidenta

Kfuczowy biegly rewident pzeprowadzajqcy badanie w imieniu:

AUDIT TAX CONSULTING Sp. z o.o., nr 3816
podmiotu do badania sprawozdai finansoraych, nr na liScie

31-618 Krak6w, os. Zlotego Wieku 89
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CzqSC og6lna

1' Badanie dotyczylo lnBook s.A. z siedzibq w Dqbrowie G6rniczej przy ul. osiedle Robotnicze 6.
Jednostka dziala na podstawie statutu sporzqdzonego w formie aktu notarialnego w dniu
17'06'2008 r' Repertorium A nr 62ogt2oo8 oraz sprostowaniu aktu w dniu 21.07.200g r.
Repertorium A nr 760212008 oraz zmianami: zdnia 14.og.2oog r., Rep. A nr34g5/0g, aneksu
z dnia 16'04'2010 r. Rep. A nr 1569/2010, z dnia 02.12.2010 Rep. A nr s647l2o1o i Rep. A nr
183712011 z dnia 11.05.2011 r.

2' ostatnia zmiana dotyczyla podwy2szenia wartoSci nominalnej akcji serii A, B, C, D i E pzy
jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilosci bez zmian kapitalu akcyjnego spolki.

3' Do Krajowego Rejestru sqdowego spolka, po pzeksztalceniu, zostala wpisana w dniu
05 sierpnia 2008r. pod nr KRS 000031018g.

4. Spolka posiada numer statystyczny REGON 27750165g.

5. Spolka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT: NIP 6292195774 oraztJE Ntp pL 6292195774.

6' Pzewa2aiqcym rodzajem dzialalno6ci Spolki jest dzialalno56 w zakresie spzeda2y detalicznej
ksiq2ek prowadzona w wyspecjarizowanych skrepach pKD 47612.

7 ' Badana Jednostka oSwiadcza, 2e wg stanu na dziei bilansowy wystgpowaly nastgpujqce
powiqzania z innymi jednostkami fiednostkq dominujqcq, znaczqcego inwestora, jej jednostkami
zale2nymi, wsp6lzale2nymi istowazyszonymi oraz jednostkami znajdujqcymi sig wraz
z jednostkq pod wsp6lnq kontrolq, a tak2e wsp6lnikami jednostki wsp6lzale2nej - w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 43 uor):

- Foteria PL Spolka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq z siedzibq w Dqbrowie G6rniczej.

8. W badanym okresie i do dnia wydania opinii organem kierujqcym Jednostkq jest Zatzqd
w skladzie:

- Prezes Zarzqdu Pan Jakub Dgbski,

- Wiceprezes Zazqdu pani paulina Raciborska.

9. Spos6b reprezentowania podmiotu:

-ka2dy czlonek zazqdu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spolki.

10. W badanym okresie i do dnia wydania opinii Spolka nie udzielila nikomu prokury.

11. W badanym okresie i do dnia wydania opinii organem nadzoru jest Rada Nadzorcza w skladzie:
- Czlonek Katarzyna Dgbska,

- Czlonek Maciej Dgbski,

- Czlonek Pzemyslaw Okrajni,

- Czlonek Adam Raciborski,

- Czlonek Edward Szelqg,

- Czlonek Jacek Kowalski.

12. KsiggowoS6 Jednostki prowadzi Dorota Saczyiska - Wlodarczyk od dnia 01.02.200g r. na

podstawie umowy o Swiadczenie uslug rachunkowych.

AUDIT TAX CONSAL:ING Sp. z o.o.
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13. Jednostka zatrudniara srednio w badanym roku w pzericzeniu na perne etaty 7 os6b.

14. Kapital wlasny ksztaltuje sig nastqpujqco:

Wyszczeg6lnienie Stan na dzieri
bilansowy br.

Stan na dziei
bilansowy pr.

Kapitaf (fundusz) \ dasny 778 502.23 867 312,03

Kapital (f undusz) podstawowy
609 783,00 609 783,00

Nale2ne wplaty na kapitaf podstawowy (wielko6d ujemna)

Udziaty (akcje) wlasne (wielko66 ujemna) -8 908.75 -6 345,00

Kapital (fundusz) zapasowy
95 449,34

Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny

Pozostale kapitaty (fundusze) rezerwowe 300 000,00 300 000,00

Zysk (strata) z lat ubieglych -37 370.07

Zysk (strata) netto -85 001,95 -'131 575,31

Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego (w. ujemna)

Kapital podstawowy 609 783,00 zl, dzieli si? na 6 097 830 r6wnych i niepodzietnych akcji, ka2da
o wartosci nominalnej 0,10 zl.

Udzialowiec / Akcjonariusz
Liczba

posiadanych
udzial6w / akcji

Liczba
glos6w

Procentowy
udzial

w kapitale
podstawowym

Procentowy
udzial w

og6lnej liczbie
glos6w

Spolka ABS Investment S.A. 1 440 000.00 1 440 000,00 23.61% 23,610/o

Dgbski Jakub 1 406 500.00 1 406 500,00 23.O7To 23,07%o

lNVESTcon GROUP S A 650 000,00 650 000,00 10,66% 10,66%

Jarosz Slawomir 500 000.00 500 000,00 I20o/o 8,200k

Pozostali akcjonariusze 2 101 330.00 2 10'1 330,00 34.460/o 34,46%

Razem 6 097 830,00 6 097 830,00 100,00% 100,00%

wyzej wymieniona kwota kapitalu podstawowego wykazana zostara:

a) w wysoko6ci okre6lonej w statucie spolki i wpisanej do rejestru pzedsigbiorc6w, zgodnie
z aft. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowosci,

b) zgodnie z ksiqgq akcji prowadzonq wedlug wymagafi art. 341 Ksh,

c) iest w calosci oplacona got6wkq (aportem), zgodnie z art. 306 i 309 Ksh,

d) odpowiada wysokosciokreSlonejw art. 30g Ksh.

w okresie badanym i do dnia wydania opinii ww kapital nie ulegl zmianie.

15' Uchwalq Rady Nadzorczei z dnia 28 stycznia 2015 r. do obowiqzkowego w Swiele art. 64 ustawy
o rachunkowo6ci badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy - zgodnie z art. 66 ustep 4
uor - wybrany zostaf podmiot audytorski Audit Tax Consulting Sp. z o.o. z siedzibq w Krakowie,
os' Zlotego Wieku 89, wpisany pod numerem 3816 na listq podmiot6w uprawnionych do badania
sprawozdafi finansowych prowadzonq przez Krajowq Rade Bieglych Rewident6w.

ll
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16' Niniejsze badanie, zgodnie z umowe nr 532.20141AUD132 z dnia 30.01.2015 r., zawarlq
w wykonaniu uchwaly z punktu B, przeprowadzono w siedzibie Jednostki w okresie od
20.03.2015 r. do 03.04.2015 r.

17 ' Zar6wno podmiot audytorski, jak i pzeprowadzajqcy badanie w jego imieniu ktuczowy biegty
rewident Agata GabryS (nr rej. 11412), biorqcy udziaf w badaniu oswiadczajq, 2e pozostajq
niezale2ni od badanej Jednostki, wrozumieniu art. 56 ust.3 i4 ustawy zdnia0z maja 2009 r.
o bieglych rewidentach i ich samozqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda6
finansowych orazonadzorzepubricznym (Dz. U. nr77,poz.64gz200gr.zp62n.zm.).

18' sprawozdanie finansowe za rok popzedzajqcy bylo zbadane ptzez podmiot audytorski Biuro
Rachunkowe A' GabryS sp. z o'o. i otrzymalo opinig z zastzezeniem. Sprawozdanie to zostalo
zatwierdzone ptzezWZA w dniu 23 kwietnia 2014 r.

Uchwalq nr 812014 W7A z dnia 23 kwietnia 2014 r. strata Spolki w wysoko6 ci 131 575,3j zl
w wysokosci 95 449,34 zl zostala pokryta kapitalem zapasowym. pozostala czq66 straty
w wysoko6ci 36 125,97 zl zostanie pokryta pzysztymizyskami.

19. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok popzedzaiqcy badany zostafo:
- stosownie do art. 69 ust. 1 i 1,,a" ustawy o rachunkowo6ci i podlegajqce przepisom KRS,

zlo2one wraz z innymi dokumentami w Sqdzie Rejonowym Katowice-Wsch6d w Katowicach

- wydzial KRS w dniu 2s.04.2014 r. i automatycznie ogloszone w MS|G,
- stosownie do art. 27 ust.2 ustawy z 15.02.1992 r., zlo2one w Uzgdzie Skarbowym w dniu

25.04.2014 r.

20. Zgodnie z aft- 67 ustawy o rachunkowoSci Jednostka udostgpnila bieglemu prowadzone ksiggi
rachunkowe i dokumenty stanowiqce podstawg ich spozqdzenia oraz udzielila informacji
niezbgdnych do wydania opinii bieglego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym.

Nie wystqpily ograniczenia zakresu badania.

21. Ponadto Kierownik Jednostki, stosownie do art.67 ustawy o rachunkowoi;ci, zlo2yl w dacie
wydania opinii - pisemne o6wiadczenie dotyczqce m.in.:

a) kompletno5ci, prawidlowoSci i zetelno5ci sprawozdania finansowego pzedlo2onego
do badania oraz uzupelniajqcego sprawozdania z dzialalno6ci,

b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiqzart korespondujqcych z dniem

bilansowym,

c) niezaistnienia innych zdazert gospodarczych, wptywajqcych istotnie na informacje ilo6ciowe
i jako6ciowe wyn ikajqce ze sprawozdan ia fi nansowego.
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Sytuacja ekonomiczno - finansowa jednostki w pzedziale 3 lat (2014 _ 20121

1. Analiza bilansu
dane w tys. zl z rachun ;etek zl:

Lp Wyszczeg6lnionio
2014 2013 2012 Zmiana stanu

tys. zf
%

udziafu
tys. zl

%

udzialu
tys. zf

%

udzialu

tys, zl % tys. zl

1
2014t2013 201112012

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12A \ktywa trwals 639,1 47 718,1 59,7 oDdr: ba,E (78,6 E9,1 (22E,71 73,7
Prawnc 309,S 21,7 350 i 29,1 392,1 268 (4o,4 88,6 (72,o 41,1

tl eccrorc .ktywa trytle 213 I 15,0 263,1 21,9 3E6,a 26,2 119,2 81,3 1172,7 56,3
tl {alc2noSci dlugotaminowc

1 )d jednostek powiqzsnych

lv, nrcatycj. dlugoieminowG 90,! 6,3 90,( 7,6 90,( 6,1 100,0 100,o
v jednostkach powiqzanych 90,( 6.3 90,! 7,5 90,0 €1 100,0 100,0

v )lugotcminore rczliczcnia
niedzyokrrsowc 26,i 1,8 14i 1,2 9 o7 11 I 176,1 16,r 265,5

B \ktywa obrotowe 791,1 55,3 4A6,t /10,3 609,( 41,2 305,( 163,1 l8l,t 129,8
:.pasy 161,0 11,3 152,1 12,6 231,a 15,9 9,( 105,9 (73,8 68,6
{.lclnoSci kr6tkoteminowc 28,a 2,O 35,7 3,O 56,0 3,9 17,7) 78,4 (30,01 44,2

1
,lale2noSci od jednostek
,owazanych

Il nw.stycjc k16tkotcminow. 597,€ 4'1,8 293,1 24,4 312,1 21,1 304,4 203,7 286,1 191,3
v jednostkach powiqzanych

lv.f 
Krotkotcminow. rczliczGnir

1,1 o,3 4l 0,3 43 o3 0 107,4 0( 100,7

lkt!rya razem 1 430,€ 100,0 1203,1 100,0 1477.i 100,0 227,t I 18,9 (47,1 96,8

dane w Ws.zlz setek zl:

Lp Wyszczeg6lnicnio
2014 2013 2012 Zmiana stanu

tys. zl
%

udzialu
tys. zl

%

udzialu
tys. zl %

udzialu

tys. zl tys. zl
20't412013 201112012

1 2 3 4 5 6 7 E 9 10 11 12
A (apital (fundusz) vdasny 778,, 64,4 867.i 72,1 I 0oo, e7,7 (88,8 89,E 1221,81 77,9

(apit.l (fundusz) podstawowt, 609,8 42,6 609,t 50,7 609,t 41,3 100,0 100,0

ll l.lcln. wplaty na k.pital
rodstrwowy (wi.lko56 qjcmn.l

tl
Jdzi.ly (ekcic) whsnc (wi.lkoga
ri.mna) (8,e (0,6) (6,3 (0,5) 162 (0,3) 12,6 140,4 (3,8 172,7

IV (.pit.l (tundusz) z.prsowy 95,r 7,9 313,3 21,2 (e5,4 (3r3,91
(.pital (lundusz) z .ktu.li:aoji
vyceny

VI
Jozost.lc k.pitaty (tunduszc)
lzamwc 300,( 21,O 300,( 24,9 300,( 20,3 100,0 100,0

VI ZtEk (str.t.) z l.t ubicglych 137,4 (2,6) (4s,01 (3,3) 137,4) 11,6 76,3
vill It6k (strat.) nctto (E6,0: (5,e) (131,6 (10,e) (169,4 (rr,5) 46,( 64,5 84,4 50,2

tx
)dpisy z zysku n.tto w cilgu
oku obretorego (wielkoSd
ri.mn.l

B
Zobowiizania i rczciwy na
zobowiazania 662,1 45,6 335.t 27,5 477,7 32,3 316,2 194,1 171,4 136,5

lczcrw)' na zobowilzania r1,{ 0,8 4,1 o4 5,0 o,3 7,1 256,2 5t 23O,5
il :obowilzania dlutotaminowc

1 ly'obec jednostek powiqzanych

ltl Zobowilzanir kr6tkotcminowG 630,j 4,1 321,4 26,7 415,( 24,1 309,3 196,2 216,( 151,7
1 Nobec iednostek powiqzanych

IV mi?dzyok..sow. 9,S o,7 10,r 0,8 67,l 3,9 (0r 98,E 147,1 17,4
)asywa razem I 430,€ loo,0 1 203,2 too,o 't 177,i 100,0 227,1 ttE,9 147,1 96,8

. - L{UDII 1'.4-\ C0,\Stil:IIN(, )-p. : o o
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Lp

-
1

-A.

-
1.

;
3.1.l
B.l

1

2

Wyszczeg6lnienie
t, , Zmiana stanu

udzialu | *j,", l''..E| 2014t2013

F
I tys. zl

T-;;E4t201?
2 | 3

DzialalnoS6 podstawowa
l4

987 99,1 4 670,1 96,1 11 226,3 77,5 90,4

Koszt *asny spzedaiy

Wynik na spzedaiy l# I s oza,r

, l'l7s.7l
| 11278,1

l....- E
Pozostala dziafalno56 operacyjna

)ozostale koszty operacyjne

0,1 47 09 3,0 8,0 2.6

1 00 0,0 0t 0, 106,7 42
3

Mynik na dzialalno5ci
rperacyjnej 2,5

5,4 1141 1,7

c lYynik operacyjny (A3+83) (125,5 (133,e (173,2" E,I 93,7 47,1 t2,4

D )zialalnoS6 finansowa

1 Prrychody finansowe slt 112 3t 01 42,t 0,9 48,1 151't,3 8t 120,6
2 (oszly finansowe 157 0,4 6( 01 38,1 0,8 9,t 259,5 /.22,4 4',t 1

3
lYynik na dzialalno6ci

inansowej 36( (26 4i Jdt (1 373,7) Jl t 761,7

E !dazenia nadzwyczajne

1 :yski nadzwyczajne

ikaty nadzwyczajne

lVynik zdazef
tadzwvczainvch

F
lysk (stnta) brutto

C+D3+E3l
(8e,5 (136,6 (168,5 47:l 65,5 79,( 53,1

1 rodatek dochodowy (4s (5,0 0,! 0,! 89,7 (5,4 (486,81

2

)ozostale obowiqzkowe

rmniejszenia rysku
zwiekszenia stratvl

G
)bowiqzkowe obciqien ia-

azem
(45 (s0 0s 0a 89,7 (54 (486,8)

lysk (suatalnetto (FG) (85,0, (131,6 (169,4 46,6 64,6 &,4 50,2

h/.llrD.l1 'i.4._X CO^lsL'l'i )NCi Sp. : o.o



WskaZniki rentownoSci wskarnik
bezpieczhy hiarnik 2014 2013 2012

majqtku (ROA)

wvnik finansowv netto x 100
aktywa og6lem

-5,g4yo -10,93% -11,46%

Rentowno6d netto

wvnik finansowv netto x .100

pzychody og6lem
$8 -1,ggo/o -2,40Yo -3,49%

Rentowno56 kapitalu wlasnego (ROE)

utf nik finansow netto x .100

kapital wfasny x 100
-10,92yo -15,17% -16,940/o

Skorygowana rentownos6 majqtku

aktywa og6lem

-5,83% -10,80% 11,36%

Yp:!-1!3!e!i3:_p::y::gst!sy?!:?t9-99!r19et:i:-",_3,?g.1a,t:

2' Analiza wedrug podstawowych wska2nik6w ekonomiczno - finansowych.

2.1 WskaZniki rentowno6ci.

3.2 Wska2niki plynnoSci finansowej.

3.3 Wska2niki rotacji.

Strona 7 z 12

Wskainiki plynnoSci finansowej wskarnik
hi€mik 2014 2013 2012

Wska2nik plynnosci finansowej I stopnia

1,2 - 2,0 kEho4e 1,24 1,4 1,28

Wskainik plynno5ci finansowej ll stopnia

i0 kbhoS,a 0,98 0,98 0,78

Wska2nik finnoSci finansowej lll stopnia

inwestvcie kr6tkotem inowe
zobowiqzania kr6tkotermin. - zobow. z tyl.dostaw i uslug pow. 12 mc

0,1-o.2 krcho3a 0,94 0,87 0,65

Wska2nik handlowej zdolnoGci rozliczeniowej

nalezno6ci z tvt.dostaw i usluo
zobowiqzania z tyt.dostaw i usfu g

10 lbhoa6 0,10 0,10 0,14

SzybkoS6 obrotu zapas6w (w dniach)

Sredni stan zaoas6w x 365 dni
przychody netto ze spzedazy produkt6w,towar6w i material6w

Splyw nale2no6ci (w dniach)

Sredni stan naleznoSci z h/tulu dostaw i usluo x 36S dni
przychody netto ze sprzedazy produkl6w,towar6w i material6w

Splata zobowiqzari (w dniach)

Sredni stan zobowiazai z tvtulu dostaw i usluo x 365 dni
pzychody netto ze sprzedaZy produkt6w,towar6w i material6\ry

iliDl:r' ?lLX coN,SUI?rNG.\.p : o o
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3.4. Om6wienie pozostalych wskainik6w.
3.4.1. Wska2nikido anatizy poziomej i pionowej bilansu.

3'4'2' w Swietle wartosci wskainik6w przedstawionych w punktach 3.1. - 3.3. wylaniajq signastgpujqce wnioski bieglego:

w ramach analizy strukturalnej bilansu nale2y stwierdzi6, iz gl6wnq pozycjg aktyw6w stanowiq
inwestycje kr6tkoterminowe o warto6ci 597 816,31 zl, co stanowi 41,g%sumy bilansowej.
Do finansowania dzialalno6ci Jednostka wykorzystuje zar6wno kapital wlasny jak i kapitaly obce.
Kapitaty obce kt6re wynoszq 6s2129,2421 i stanowiq 4s,6%sumy biransowej.
lch udzial w sumie bilansowej ulegl zwigkszeniu w por6wnaniu do ubieglego roku o17,7yo
punktu procentowego.

Analiza rachunku zysk6w i strat wskazuje na spadek przychod6w ze spzeda2y orcz spadek
koszt6w dzialalnosci operacyjnej. spadek pzychod6w i koszt6w utzymal sig na podobnym
poziomie.

spofka na dzialalnosci finansowej zanotowala zysk w wysokosci 36 tys. zl.
opisane zmiany wplynely na uksztaltowanie sig straty netto na poziomie (-) g5 tys. zl.
wskazniki rentownosciw badanym roku pzyjgly wartosci ujemne ze wzglqdu na stratg.
Zauwa2y6' mo2na jednak zwigkszenie wska2nik6w w stosunku do roku poprzedniego
spowodowany osiqgnigciem wy2szego wyniku finansowego netto.
Wskazniki plynnoSci I oraz ll stopnia uksztaftowaly sig na poziomie podobnym jak w roku
ubieglym.

Wskazniki rotacii zapas6w i nale2no6ci w roku 2014 pzybierajq warto6ci podobne jak w roku
popzednim.

4. Zdolno66 jednostki do kontynuowania dzialalno5ci
(w niezmienionym istotnie zakresie).

w roku nastgpnym po badanym

Uwzglgdniajqc wska2niki dokonanej analizy ekonomiczno - finansowej oraz wyniki badania
sprawozdania finansowego i zdazef gospodarczych, jakie nastqpily po dniu bilansowym
stwierdza sig' 2e nie istnieje zagro2enie kontynuowaniapzez niq dzialalnosciw roku nastgpnym
po badanym w niezmniejszonym istotnie zakresie.

Odnotowa6 nalezy przy tym fakt, 2e jednostka poinformowala w punkcie 5 ,,Wprowadzenia
do informacji dodatkowej" o swej zdolnoSci do kontynuacji dzialalnoSci w niezmienionym
zakresie.

Wstepna analiza bilansu

Zlota regula bilansowania

aktywa trwale
115,19Vo

Zlota regufa bilansowania ll

aktywa obrotowe

IT TAX CONSULTTNG Sp. r o.o.
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G. Gzg56 szczegolowa

1. Prawidlowo56 stosowanego systemu ksiqgowo6ci.

1. 1. Ksiggowo56 jednostki.

Ksiggowosi funkcjonuje na podstawie przyjgtych pzez Jednostkg zasad zwanych ,,potitykq
Rachunkowosci', zatwierdzonych pzez kierownika jednostki z mocq obowiqzujqcq od dnia
01.06.2001 r.

w opracowaniu tym ujgto wybrane ptzezjednostkg alternatywne rozwiqzania, wynikajqce z art.
10 ustawy o rachunkowo6ci, w tym reguly, metody i procedury dotyczqce:

a) wyceny pzychod6w, rozchod6w i stan6w bilansowych poszczeg6ln ych pozyili aktynru6w
ipasyw6w, r6wnie2 zasad szacowania odpis6w aktualizujqcych utratg wartosci, bqdz jej
przyrost,

b) sposobu wyceniania i amortyzacji Srodk6w trwalych i wartoSci niematerialnych i prawnych,

c) inwentaryzacji aktyw6w i pasyw6w, ze szczeg6lnym akcentem na inwentaryzaqq w formie
tzw. weryfikacji dokument6w.

Nie okreSlono natomiast w ZpR tak wa2nych zagadnieri jak:

a) ustalenie poziomu kwotowej istotno6ci zdarzeh gospodarczych iwynikajqcych ztych zdazeri
operacji ksiggowych, korespondujqcych z obowiqzkiem uznania blgd6w za istotne
i z ewentualnq potrzebq zmian dotychczasowej polityki zakladowej rachunkowosci
stosownie do art. 54 st. 1 ustawy o rachunkowo6ci oraz ust. 3 tegoz artykulu,

b) zasad tworzenia i szacowania rezerw na przyszle zobowiqzania (art. 35 ,,d' ustawy
o rachunkowo6ci) i rezerw na pzyszle koszty, w tym obowiqzkowo na nagrody jubileuszowe
i odprawy emerytatne - art. 39 ust. 2 pkt 2i2,,a" uor.

1.2- W zakresie prawidlowo5ci stosowanego systemu ksiggowo6ci biegly potwierdza, 2e:
a) Jednostka pzestzegala ciqglo6ci stosowanych zasad rachunkowosci, w tym w przedmiocie

prawidlowosci otwarcia ksiqg rachunkowych na 01.01. roku badanego,
b) ksiggi rachunkowe prowadzone sq w siedzibie Jednostki, przy wykorzystaniu systemu

komputerowego Symfonia,

c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostaly zgodnie z podstawowymi zasadami
rachunkowosci, w tym zgodnie zzasadqmemorialu i ostro2nej wyceny,

d) dowody 2r6dlowe stanowiqce podstawg do ujqcia w ksiqgach rachunkowych byty
sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z arl.21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowo6ci,

e) Jednostka przechowuje zbiory na magnetycznych dyskach twardych. Dowody ksiggowe,
ksiggi rachunkowe i sprawozdanie finansowe pzechowyrvane sq w siedzibie Zazqdu
Jednostki, zgodnie z arl.74 ustawy o rachunkowoSci.

1 .3. Ocena prawidlowoSci fun kcjonowan ia kontroli wewngtrznej

W zakresie funkcjonowania kontroli wewnqtznej biegly potwierdza, 2e w badanej jednostce

dzialanie systemu kontroli wewngtznej opiera sig na kontroli funkcjonalnej sprawowanej pzez

1,
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osoby zajmujqce stanowiska kierownicze, na podstawie posiadanych zakresow czynnosci.
Konhola instytucjonalna nie istnieje.

2. Inwentaryzacja aktyw6w i pasyw6w

fnwentaryzacja aktyrv6w i pasyw6w zostala pzeprowadzona do bilansu rocznego zgodnie z art.
26 ustawy o rachunkowo5ci.

Biegly nie uczestniczyl w inwentaryzacii,jednak zastosowal alternatywne metody sprawdzajqce.

Stwierdza sig, 2e ksiggi rachunkowe wraz z dokumentacjq stanowiqcq podstawg do ewidencji
ksiggowej operacji gospodarczych - sq prawidlowe w rozumieniu art.24ustawy o rachunkowosci
i stanowiq podstawg do sporzqdzenia zbadanego sprawozdania finansowego.

3. CHARAKTERYSTYKA GL6WNYCH POZYCJI BILANSU i RZiS.

3.1. Aktywa - wybrane pozycje:

3.1.1. Rzeczowe aktywa tnrale wartosci niemateriarne i prawne
W badanym roku wartoS6 netto zeczowych aktyw6w trwalych i wartoSci niematerialno -
prawnych zmniejszyla sig o 90 tys. zl na skutek dokonanych odpis6w amortpacyjnych.

3.1.2. Inwestycje dlugoterminowe

W spozqdzonym sprawozdaniu finansowym wykazane zostaly dlugoterminowe aktywa
finansowe od jednostki zale2nei Foteria.Pl Sp. z o.o. o wartosci ogolem 90,0 tys. zl.
W sprawozdaniu finansowym Sp6lki Forteria.PL Sp. z o.o. spozqdzonym na dzien 31 grudnia
2014 roku wykazano warto56 kapitalu wlasnego w wysokoSci 56,0 tys. zl. Zdaniem bieglego,
na aktyro to powinien by6 utwozony odpis aktualizujqcy w wysokosci 34 tys. zl. Zdaniem
Zazqdu Inbook S.A., powy2sze aktyro nie sq zagro2one.

3.1.3. Inwestycie w jednostkach zale2nych.

Pozycia ta na lqcznq warto66 379 tys. zl obejmuje posiadane pzez spolkg akcje i udzialy.
Pozycia ta zostala wyceniona na dzieri bilansowy w cenie nabycia, po pomniejszeniu o odpisy
aktualizujqce.

3.2. Pasywa - wybrane pozycje:

3.2.1.Utworzone przez jednostkg rezen ry obejmujq:
- rezerwe na podatek odroczony

- rczery pozostale

7 tys. zl

5 tys. zl

3.2-2.Zobowiqzania kr6tkoterminowe w wysoko6ci 631 tys. zl dolyczqpzede wszystkim:
- zobowiqzai z tytulu dostaw i uslug 292tys. zl

- zobowiqzah podatkowych

- zobowiqzai innych

36 tys. zl

302tys. zl
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3.3. Rachunek zysk6w i strat _ wybrane pozycje:
Jednostka spozqdza rachunek zysk6w i strat w uktadziepor6wnawczym.

Pzychody z dzialalnosci podstawowej zostaly we wszystkich istotnych aspektach prawidlowo
zaliczone do badanego roku.

Koszy dzialalnosci odzwierciedlajq we wszystkich istotnych aspektach zeczywisty przebieg
przeprowadzonych operacji gospodarczych.

Pzychody finansowe odnoszq sig pzede wszystkim do zysku ze zbycia inwestycji, odsetek
od f okat oraz aktualizaqi.

Na koszty finansowe skladajq sig gl6wnie odsetki oraz odpisy aktualizujqce inwestycje.

4. Badanie pozostarych czgsci skradowych sprawozdania fi nansowego.

4.1.Rachunek przeplyw6w pienig2nych za rok obrotowy.

Rachunek pzeplyw6w pienig2nych spozqdzony zgodnie z aft. 4gb ustawy o rachunkowosci
w spos6b wiarygodny, powiqzany z bilansem i rachunkiem zysk6w i strat otaz z ksiggami
rachunkowymi.

4.2.Zestawienie zmian w kapitale wlasnym w roku obrotowym.
Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujgla pozycje ksztaftujqce zmniejszenie kapitalu wtasnego
o 88 809,80 zl, zgodnie z bilansem oraz ksiggami rachunkowymi.

4.3. Informacja dodatkowa.

fnformacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaSnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbgdny zakres danych liczbowych
i slownych, zgodnych zzarqcznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowosci.

Pzedstawione informacje sq we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z bilansem, rachunkiem
zysk6w i strat i ksiggami rachunkowymi.

4.4. Sprawozdanie Zarzqdu z dzialalno5ci jednostki.

Sprawozdanie z dzialalno6ci za rok obrotowy spelnia wymogi okre5lone w art. 49 ust. 2 ustawy
zdnia 29 wze6nia 1994r. o rachunkowo6ci, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte sa
zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego i ksiggami rachunkowymi.

4.5. Naruszenie przepis6w prawa.

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok
obrotowy - nie ujawniono istotnego naruszenia pzez jednostkg obowiqzujqcych przepis6w
prawa wplywajqcych na sprawozdanie finansowe.

4.6.Zdarzenia po dacie bilansu.

Biegly stwierdza, 2e miqdzy dniem bilansowym 91.12.2014 r., a datq zakoiczenia badania nie
wystqpily istotne zdazenia gospodarcze, majqce wpfyw na roczne sprawozdanie finansowe
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izysk bilansory, ptzy czym uwzglgdnia sig w tym zakresie
Kierownika Jednostki w dniu wydania opinii.

oSwiadczenie zlo2one przez

5. Podsumowanie.

Podsumowanie wynik6w badania zawarte jest w opinii bieglego rewidenta, stanowiqcej odrqbny
dokument, wymagany pzez ustawg o rachunkowo6ci.

Niniejszy raport zawiera 12 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem bieglego
rewidenta' Nale2y go czyta6 lqcznie ze sprawozdaniem finansowym i Sprawozda niem zazadu
z dzialalno6ci badanej Spolki za 2014 r.

I nteg raln q czg56 raportu sta nowiq zalqczniki:

1 . Wprowadzenie do sprawo zdaniafinansowego za rokobrotowy.
2. Bifans sporzqdzony na 31.12.2014 r.

3. Rachunek zysk6w i strat za okres od 0,1.01.2014 r. do 31 .12.2o14 r.

4. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rokobrotowy.
5. Rachunek pzeplyw6w pienig2nych za rokobrotowy.
6. Dodatkowe informacje i obja6nienia za rokobrotowy.
7 ' sprawozdaniezazqdu z dzialalnosci Jednostki w roku obrotowym.

Agata GabryS, nr 11412
lmiq i kluczowego rewidenta

Kluczowy biegty rewident pzeprowadzajqcy badanie vi imieniu:

AUDIT TAX CONSULTTNG Sp. z o.o., nr 3816
Nazwa podmiotu uprawnionego

03 kwietnia 2015 r

Data raportu

31-618 Krak6w, os. Zlotego Wieku g9

podmiotu uprawnionego do badania sprawo.Grl finansofich'

AUDIT T]AX CONS Sp. z o.o,


