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AUDII 72rX CONSULTING Sp z o.o.

OPINIA NIEZALEZNESO BIEGTEGO REWDENTA

dla Akcjonariusz3r, Rady Nadzorczei i Zaa4du INBOOK S.A.

Pzeprowadzili5my badanie zalqczonego sprawozdania finansowego Jednostki INBOOK S./t.
z siedzibq w Dqbrowie G6rniczej (42-5201, Osiedle Robotnicze 6, na kt6re sklada sie:

. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

. bilans sporzqdzony na dzief 31.12.2016 r. kt6ry po stronie aktyw6w i pasyrv6w zamyka siig

sumq: 1#8221,67 zl;

o rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2016 r. wykazujqcy zysrk

netto w wysokoSci: 32471,722t;

r zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wbsnym za rok obnrtowy od 01.01.2016 r.

do 31.12.2016 r. wykazujqce uzrost kapri16ftJ wlasnego o kwotg: 16l71,l2zl,;

. rachunek pzeptyw6w pienig2nych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2A16r.
wykazujqcy zmniejszenie stanu Srodkriw pienig2nych o kwotq: 36761,5221;:,

. dodatkowe informacje iobjaSnienia.

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny zp prawidlowo6c ksiqg rachunkowych, sporzqdzeni,e

i rzetelnq prezentacjg tego sprawozdania finansowego oraz sporzqdzenie sprawozdania z dzialalno6r;i

zgodnie z ustawq z dnia 29 wze6nia '1994 r. <r rachunkowo6ci (,,ustawa o rachunkowosci"), wydanymi

na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Kierownik

Jednostki jest r6wnie2 odpowiedzialny za kontrolq wewngtrznq, kt6rq uztale za niezbgdnq, aby

spozqdzane sprawozdania finansowe byly wrlne od nieprawidlowo6ci powsltalych wskutek celowyclh

dzialaf lub blgd6w.

Zgodnie z ustawq o rachunkowo6ci, Kierownili Jednostki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Jednostlii

sq zobowiqzani do zapewnienia, aby spravrozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalno6ci

spetnialy wymagania przewidziane w ustawie tr rachunkorvo6ci.

Naszym zadaniem byfic wyrazenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasncr,

przedstawia sytuacjg majqtkowq i finansowq, iak te2 wynik finansowy Jednor;tki, zgodnie z majqcynri

zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowoSci iprzyjglymizasadami(polilykq) rachunkowo6ci.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowirdzili5my stosownie do postianowiefr:

1) rozdzialu 7 ustawy o rachunkowo6ci,

2) krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych przez Krajowq Ra<lg Bieg*ych Rewident6w

w Polsce.

AUDIT Til( CIPNSULTING Sp. z o.o.
Zarcjestrowano w Sqdzie Rejonowym dla Krdkowa-Srhdmieicia w Krakowie, Xt Wydziol'Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr 000M35444, Kapitol zaklodowy: 2M 000,00 PLN

Zarzqd w sklodzie: Mttgonato Debska - Prezes Zanqdu
Maqiej Dgbski - Czlonek Zorzqdu

N I P: 67&3749&12, R EGAN : n2674936

Biura, w Krakawie
3O-535 Krakdw
Ul. Rekdwkd 17

e - ma i I : b i uro @ a ud ittox. o I
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Regulacje te naktadajq na nas obornyiqzek postgpowania zgodrrego z zasadami etyt(i
oraz zaplanowania ipzeprowadzenia badarlria w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnog6,
2e sprawozdanie finansowe i ksiqgi rachunkqwe stanowiqce podstawg jego sporzqdzenia sq wolne
od istotnych nieprawidlowoSci.

Badanie polega na pzeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych rrv sprawozdaniu finansowym. Wyb6r procedur badania
zale2y od naszego osqdu, w tym od openy r6yka wystqpienia istotnych nieprawidlowoici
w sprawozdaniu finansowym na skutek celorvych dzialari lub btgd6w. przeprowadzajqc oceng tego
ryzyka bierzemy pod uwagg kontrolg werryngtrznq wiqzan4 ze sporzqdzeniem oraz rzetelnq
prezentacjq sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych rJo okolicznosci procedur
badania, nie zas w celu wyrazenia opinii rna temat skutecznosci dzialania kontroli wewngtrznej
w Jednostce. Badanie obejmuje r6wnie2 oc€rnq odpowiednioSci stosowane.i polityki rachunkowo6ci,
zasadno6ci szacunk6w dokonanych pzez Kierownika Jednostki oraz ocenq og6lnej prezentacji

sprawozdan ia fi nansowego.

Wyrazamy przekonanie,2e przy uwzglqdnieniqr niepewno6ci, o kt6rej mowa ni2ej, uzyskane przez nas
dowody badania stianowiq wystarczajqcq i odppwiedniq podstawq do wyraZeniapveznas opinii.

Nasza opinia z badania sprawozdania finarnsowego nie obejmuje sprawozdania z dzialalno6ci.

Jednak2e naszym obowiqzkiem bylo, w aryiqzku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania

finansowego, zapoznanie sig z heSciq sprawozdania z dzialatno6ci i wskazanie czy informacje w nim
zawarte uwzglgdniajq postanowienia art. ,19 ustawy o rachunkowoSci i czy sq one zgodne
z informacjami zawar$mi w zalqczonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiqzkiem by{o tak2e

zlo2enie o5wiadczenia, czy w Swietle naszej wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas

badania sprawozdania finansowego stwiqrdzilismy w sprawozdaniu z dziafalnoSci istotne

znieksztalcenia.

Biegfy aurac.a uwage, 2e w sporzqdzo4ym sprawozdaniu finansowym wykazane zostaty

dfugoterminowe aktywa finansowe, udzialy jedrlrostki zale2nej Foteria.PL Sp. z: o.o., o wartoici og6lem

90,0 tys. zl, podczas gdy warto66 kapitatu wlargnego Spolkizale2nej na dzieri 31.12.2016 r. wynosila

56,0 tys. A. W zvtipku z powy2szym, naszyril zdaniem, na aktyrro to powiniien by6 utwozony odpis

aktualizujqcy w wysoko6ci 34 tys. zt. Zdani'em Tazqdu InBook S.A., porry2sze aktywo nie jest

zagrozone i nie ma koniecznoScitworzenia odpisu aktualizujqcego.

Naszym zdaniem, z wyjqtkiem zastrze2enia co do skutk6w ewentualnych korekt, kt6re moglyby

okazat sig konieczne, gdyby6my mogli zweryfikowa6 stan ilo5ciowy produkt6w gotowych, zbadane

sprawozdanie fi nansowe:

a) przekazuje rzetelny i jasny obraz syllUacji majqtkowej ifinansowei Jednostki na dzieri

31.12.2016 r., jak te2 jej wynik finansow)f za rok obrotowy odA1.01.2016r. do 31.12.2016r.,

zgodnie z majqcymi zastosowanie przepipami ustawy o rachunkowo6ci i przyjqtymi zasadami

(politykq) rachunkowoSci,

AUDIT TltX CONSUUflING Sp.zo.o. /a
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b)

c)

zostafo sporzqdzone, na podstawie prEwiqNowo prowadzonych ksiqg rachunkowych, oraz
jest zgodne co do formy i tre6ci z obowiq;4ujqcymi Jednostkg przepisami prawa i postanowieniarni

statutu Jednostki.

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowo60i, stwierdzamy, 2e informacje zawarte wsprawozdaniu
z dzialalno6ci uwzglgdniajq postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowoSci ir;q zgodne z informacjanni
zawarhlmi w zal4czonym sprawozdaniu finarpsorym. Ponadto, w Swiefle wiedzy o Jednostce i jraj

otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawcgdania finansowego, oSwiadczamy, i2nie stwierdzilismry

istotnych znieksztalceh w sprawozdaniu z dzia*alno6ci.

Agata GabryS, nr 11412
lmie i nazwisko K[Jczo\iiego Rewidenta

Kluczowy Biegly Rewident przeprowadzajqcy Dadanie w imieniu:

AUDIT TAX CONSULTING Sp. z o.o., nr 3810
Nazwa podmiotu uprawnion@ffi-

30-535 Krak6w, ul. Rqkawka {7
Siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdari

Krak6w, dnia 05 kwietnia 2017 r.
D'ata opfiii--

AWIT TAX CANSULJIING Sp. z o.o.
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A. Czq56 og6lna

1' Badanie dotyczyto lnBook s.A. z sie$zibq w Dqbrowie G6rniczej przy ul. osiedle
Jednostka dziala na podstawie statutu spozqdzonego w fonnie aktu notariepuuutawte sraluru spozqozonego w folTnie aktu notari
17.06.2008 r., Repertorium A nr o{oonoog oraz sprostowaniu aktu w dniu .07.2008 r..

w dniu

Repertorium A nr 760212008 ostatrlrie zmiany miaty miejsce w dniu 05.0g.201 r. Rep. A
1712n015 orazwdniu 15.06.2015 r. Rep. Anr2364t2O1S.

2. ostatnia zmiana dotyczyla podwy2s4enia kapitalu zakladowego sp6lki o kwotq
w ramach kapitalu docelowego.

Do Krajowego Rejestru sqdowego sp6lka, po przeksztafceniu, zosta*a
05 sierpnia 2008 r. pod nr KRS: 0{X}0t{0i88.

Spolka posiada n umer statystyczny SEGON: 227501 65g.

Spolka jest zarejestrowanym pqdatnikiem VAT: Ntp: 62g2igil774 oraz

3.

4.

5.

000,00 zl

NIP UE:

detalicznej

sle w|.az
rozumieniu

5 os6b,

r6wnych

PL6292195774.

6. Przewa2ajqcym rodzajem dzialalnoiqi sp6fkijest dziatalnosC w zakresie
prowadzona pzez domy sprzeda2y qysylkowej lub internet pKD 4T.g1Z.

7. Badana Jednostka oswiadcza, 2e wg stanu na dziefr bilansowy wystqpowafy
powiqzania z innymijednostkami fiedrlostkq dominujqcq, znoczec€go inwestora, jej
zale2nymi, wsp6lzale2nymi i stowaf,zyszonymi oraz jednostkami
z jednostkq pod wsp6lnq kontrolq, a tFkze wsp6lnikamijednostki wspolzale2nej -
art. 3 ust. 1 pkt 43 uor):

o Foteria PL sp6lkaz ograniczqnq odpowiedzialnosciq z siedzibq w Dqbrowie

8. W badanym okresie od 01.01.2016 r. db 31.12.2016 r. oraz do dnia zakoficzenia
pracowal w skNadzie:

. PrezesZarzqdu Pan Jakub Dgbski,
Do dnia zakofrczenia badania w/w sklad Zanqdu nie ulegl zmianie.

9. Spos6breprezentowaniapodmiotu:

t ka2dy Gzlonek Zarz4du ma prawo do samodzielnej reprezentacjisp6lki.

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

1 1 . W badanym okresie od 01 .01 .2016 r. do 31 .12.2016 r. oraz do dnia zakoficzenia
Nadzorcza pracowala w skiadzie:

r Katianyna Dgbska
. Jacek Kowalski
o Michal\Mgzik
. Michal Damek
. Dorota Saczyriska Wfodarc4rk

12. Ksiggowo6d Jednostki prowadzi Dofota Saczyriska - Wlodarczyk od dnia 01
na podstawie umowy o Swiadczenie uslug rachunkowych.

13. Jednostka zatrudniala w badanym fioku Srednio 3 os6b, a w roku
w przeliczeniu na pelne etaty.

14. Kapital podstawowy w wysoko6ci 679 783,00 zt, dzieli sie na 6797
i niepodzielnych akqji, ka2da o warto6ci nominalnej 0,10 zL

/'
IUDff TnX COffSUI;IING Sp. z on.
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Akcjonariusz
Liczba

posiadanych
akcji

Liczba
glos6w

Procentowy
udzial w kapitale
podstarcqym

I

lir

?centowy
udzial

u og6lnej
bie afosdw

ABS Investnent S.A. 2027 027,A0 2027 A27.OO 29,82% 29,8201o

Jakub Dqbski 1 406 500,00 1 zt06 500.00 20,69Yo 20,690/o

Beskidzkie Biuro Consuttingowe S-A 349 000,00 349 000.oo 5,13o/o 5,130/o

Pozostali 3 015 303,00 3 015 303,00 44,%o/o 44,36Yo

Razem 6 797 830,00 6 797 830.00 100,@% 00,0090

W badanym roku obrotowym nastqpity Emiany struktury wNasno6ciw kapitale podstiaw

15. Uchwafq Nr 0212016 Rady Nadzorczqj z dnia 02 grudnia 201G r. dp obowiqzkowel
art' 64 ustawy o rachunkowo6ci badania sprawozdania finansowego,za rok obrotowy
art- 66 ustep 4 uor - wybrany zostal podmiot audytorskiAudit Tax Consutting Sp. z o.,
w Krakowie, ul. Rgkawka 17 wpisany pod numerem 3816 na liste prodmiot6w uprar
badania sprawozdan finansowych prowadzonq przezKr4owqRadg tliegpych Rewide

16. Niniejsze badanie, zgodnie z umowq nr 523.2016tA1JDt23 z dnia 04.01.2o't7
w wykonaniu uchwaly z punktu 15, pzeprowadzono w siedzibie Jednostki w
20-43'2017 r. do 05.04.2017 r. z przerwami orazpoza siedzibq Jednostki do dnia wyc

17. zarowno podmiot audytorski, jak i przeprowadzalacy badanie w je{lo imieniu Kluc
Rewident Agata Gabry6 (nr rej. 11412), biorqcy udzial w badaniu oswiadczajq, z
niezale2ni od badanej Jednostki, w rozumieniu art" 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 n
o bieglych rewidentach i ich samozqdzie, podmiotach uprawnionyr;h do badania r

finansowych oraz o nadzoze publicznym.

18. Sprawozdanie finansowe za rok popzedzajqcy byfo zbadane przez podmiot audytors
Consufting Sp. z o.o. iotrzymalo opinip zzastrzeaeniem. Sprawozdanie to zostalo zr

przez WZAw dniu 1 0.05.201 6 r. uchwflla nr 7 t201 6.

I 9. UchwaNq nr 8/2016 WZA z dnia 1 0.05.2016 r. strata Jednostki za 2015 r. w wysokoSr
zl zostanie pokryta pnysztymi zyskami,

!0. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe zarck poprzedzajqcy rok badany zqstab:
stosownie do art. 69 ust. 1 i 1,,a" ustawy o rachunkowoSci i podlegajqce pnel
zlo2one wraz z innymi dokumentaini w Sqdzie Rejonowym Katolvice-Wschod w
-Wydzial KRS w dniu 07.06.2016 r. i automatycznie ogNoszone w MSiG,

stosownie do art. 27 ust. 2 ustawv z 15.02.1992 r., zlo2one w Uzgdzie Skarbol
13.05.2016 r.

1. zbadane sprawozdanie finansowe za bie2qcy rok obrotowy, podpisane zgodnie z ar
ustawy o rachunkowo6ci przez Kierownika Jednostki oraz przez osobe sporzqdzajq
z aft. 45 ustavvy o rachunkowo$ci, sklafla sig z:

a) wprowadzenia do sprawozdania finqnsowego,

b) bilansu na dzieri 31.12.2016 r. z sumq bilansowq w wysokoici: ,| 5i58 221,6T zl,
c) rachunku zysk6w i strat wykazujqcego za rok obrotowy zysk netto w wysoko5ci: 32

d) zestawienia zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy,

e) rachunku przeplry6w pienigznych za rok obrotowy,

f) dodatkowych informacji i obja6niei,

orazdolqczonego sprawozdaniaZarz4du z dzie*alno.6ci Jednostkiw roku obrotowp.

iUDIT ?'AX C0NSLIItiliiG Sp. z o.o.
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22. zgadnie z aft.67 ustawy o rachunkqwosci Jednostka udostqpnlla biegtemu
rachunkowe i dokumeng stanowiqpe podstawq ich spozqdzenia oraz
niezbqdnych do wydania opinii biegego rewidenta o badanym sprawozdaniu

Nie wystqpily ograniczenia zakresu badania.

23. Ponadto Kier<rwnik Jednostki, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowosci, w dacie
wydania opinii- pisemne oSwiadczenie dotyczqce m.in.:

a) kompletnosci, prawidlowo6ci i rzetelnosci sprawozdania finansowego
do badania oraz uzupelniajqcego sprawozdania z dzialalnoSci,

b) ujawnienia w informacji dodatkpwej wszelkich zobowiqzafr
bilansowym,

c) niezaistnienia innych zdarze{ goqpodarczych, wplywajqcych istotnie na
i jako6ciowe wyn ikajqce ze sprawqzda n ia fi nansowego.

24. Niniejszy raport zostial opracowany przez
dokumentacji roboczej, wymaganej przez art. 65 ust. 6 ustawy o
z urrtzglgdnieniem:

a) stosownych pr6b badawczych w zakresie wiarygodnosci i zgodnosci, w
dominujqcych kwotowo,

b) poziomu istotnosci ustalonego przez bieglego dla sprawozdania finansowego,
c) zawodowego osqdu biegtego c0 do zgodno6ci zdarzei.r gospodarczych ;

ksiggowymi,
d) stanu rozrachunk6w z tytul6w publicznoprawnych i ich zgodnosci z danymi

pzez badanq Jednostkg, kt6re stqnowily podstawq do ich ujgcia w ksiggach

biegfego rewidenta na

operacjami

,{UDII TdX CONSUIJTING Sp z oo. /r
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B. Analiza ekonomiczno - finansowa.

Analizq ekonomiczno - finansowq Jednostki przeprowadzon,o na
osiqgniqtych w latach 2014-2016.

1. Analiza bilansu

Aktywa, dane w tys. zl z rachunkowym zaokrqgleniem setek zl:

5 213

wynik5w

Lp

2016 2015 2011 nlana stanu
Utlyszczeg6lnienie

tys. z|
Yn

udziafu
tys. zt

.h

udziafu
tys. zl

Ya

udzirrlu

tys. zl tys. zl %

201Gn015 2046n0t4
I 2 3 4 5 6 7 I 9 't1 12

A" [Ayffi|rfd6 t 007.: 64,6 *2,t 35,5 639,{ 44tl 464"1 l8 ,7 367,t {57,5

l. fVartagci niomatrrialna i prawno 229,1 14,7 269.{ 18,1 309,9 21,!i (40,4, 8l (80,81 73,9

il. a:crtorc rKylrn tnxilt 126,t R.l 168,: 11,3 21 3.9 14,9 (41,51 7l (87,2, 5S,2

ilt. lal€anoSai dfrrgiptcrmiwo 550,r aR" 550,( 550.(

lv. nwc$yqr dbgotrminouo 90,c qq 90.( 6,1 90,( o.J 10 0 100,0

V.
*ugo{crminow bdia?nie
triadzvokFsow6

11 ! 0,7 ,14 f 1.0 25,7 1,8 (3,3 (14,2 44,7

B, Ucywr obt€torrve g2,l S'8 933,8 62,9 791,1 55,0 {3et,8l 58 {249,r1 c8,5

l. hpasy z to\1 13,9 144,1 9,7 161 72,1 {Er 13/.,2

ll. {abtrosei lmid(otcrminou,r 21 ( 1,4 37.: 2,5 28,t 1,9 (16,31 56 (6,e 75,2

il. nwBstycjc krd{kotominowc 301,f 19,4 750.1 50.5 5S7,t 41,!' (.448,91 $ (2e6,0 50,5

tv.
(r6tkotominow rcdic:snie
n/6

ar o,2 1,t 0,1 4.t 0,3 161 5 (1,3 68,9

c. aabtrr Y.drty n. k pital
fundwloodstew

D. ldzi.ly tekajsl u,tasn. 8,! 0'8 8,S 0,6 8,! 0,6 {01 ltxt,0

{l(yrva razem 1 558,' 100,0 { 485,: ,|00,0 1 439,1 100,0 72,2 l0i I {8,7 108,2

Pasywa, dane w tys. zl z rachunkowym zaokrqgleniem setek zl:

Lp

2016 2015 2014 Zl iana stanu
Wyszczeg6lnienie

tys. zl
%

udziatu
tys. zl

%

udzialu
tys. zl

%

udzlalu

h,s. zl ./, tys. zt %

2016nO15 20{6nO11

I 2 3 1 5 5 7 8 s tl 1l 12

A. (rpltd {tu,rd&er) r'ylcny 927,t 59,5 9r0,G 61,3 787,t 51,7 16,8 ,t01
14J,.,1 1.t7fi

L ftpit3l (fundusz) podst wowy 679,t 43,6 679.t 45,8 509,r 424 100 70,{ 111,5

lt. Gpital fiundw) zsprsowy 117,4 133,1 9,0 (1s,71 88, 117

ilI. \rPml lwnqw, t lKuanxcjl
reCw

lv.
t@strlc kaptt llf (fundusc)

300,( 300,( 20.2 300.( 20,8 100 100,0

V. lysk (stntr' z lat ubicglych (2O2,2" (1 3,0) (137.2 (e,2) (37,4 (2,6) {65,0 147 (164,s' 541.2

vl. lysk {stret } netto 32,4 z,l (6s,0 (4,4) (85,0 (5,s) 97,! (50 117,l (38,2)

VIL
).lpiay z zlBku ns,tto w eiagu
oku obrotou,cgo {wiclko56
tiaff6!l

B.
lobdhanla I Hcrwyne
obowlenh 630,! 40,5 974,1 38,7 652,1 45,3 56,1 t09 (21,31 96,7

t. l@rwtr na zobowiqanie adt 2,O 23,( {E 1't,5 0,8 7,e 1?2 19,C 265,2

il, dfugotamlnorc 215,t 13,7 213 215,2

ilt. :obowlanle kr6tkolcminorc sE2,( 24.5 514.i 36,6 630,7 43,8 (162,2 70, (2/18,6 60,6

lv, lotlcEsnia nigdzlEkrcoF ET 0,3 0,5 9.( 0,7 (2,5 67, (4,e 50,5

,asywa razem I 558,: {00,0 l.{85,: ilxt,0 I /E39,{ {00,0 72,1 104 1{8,i 108,2

.{UDI?'?AX CO]\T,SLILTI.I\YC Sp z o.o
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W ramach analizy struJ<turalnej bilansu nale2y zauwa2yt, i2 gf6wnq pozy,cjg aktyw6w stafowiq
aktywa trwafe o wartosci 1007,3 tys. zl, co stianowi 6q,6"/o sJmy uitansovre.l.
w grupie majqtku obrotowego odnotowano spadek o 391,g tys. zl, kt6ry obijmuje gf6wniB:- wystqpil spadek stanu Srodk6w pienig2nych na 91.12.2016r. o 36,8 tys.zl wstosunku

do roku popnedniego,
- wystqpil spadek inwestycji krotkoterminovuych na dzief 91.12.2016 r. o +{s,s tys. zt.

w wyniku sprzeda2y akcji,
- udzial zapas6w ksztaftowal siE na przestrzeni analizowanych okrres6w na poziorhie od 9.7 %

do 13,9 % - w odniesieniu do roku poprzedniego wystqpif uzrost zapasow o 72,1 tys. zl.

Nastqpil wzrost nale2noSci dlugoterminowych o 100 o/o w stosunku do roku ubiegbgp, kt6ry jest
rezultatem spzedazy akcjiw roku 2016.

Do finansowania dzialalno6ci Jednostka wykorzystuje gf6wnie kapitaly urlasne,
tys. zl i stanowiq 59,5 7o sumy bilansowej.

kt6re wyfroszq 927,a

lch udzial w sumie bitansowej ulegl zmniejszeniu w por6wnaniu do
procentowego.

nrku ubieglego Q 1,8 punktu

Najwigkszq pozycjg pasyw6w stanowi kaprital podstawowy o wartosci 67g,8 tys. zN, co stahowi 43,6 o/o

sumy bilansowej.
zofuwiqzania uarosly o 56,1 tys. zl w stosunku do roku 201s na co sklada sie:

- wzrost zobowiqzafr dlugoterminowych o 213,2 tys. zN

- spadek zobowiqzari kr6tkoterminowych o 162,2tys. zl

2. Rachunek zysk6w i strat (w tys. zl) z rachunkowym zaokrqglenieln do setek zl;

Ll Wyszczeg6{nienie

20{6 rok 2015 rok 2014 nol niana stanu

tys. zt
.a

udzialu
tys, zl

%

udziafu
tys,zl

%

udzi:rlu

tys. zl tys. d %

2016t2015 m16/2011
1 2 3 1 J 6 7 8 I { 11 12

A. )zialalnqic podstawowa

L
.fizyEn(xry ne[Io ze
;nnedaiv 4 350,! s6,9 3 836,t 98,3 1222,4 98,7 5t3,! Iti 4 128,1 t03,0

2. (oszt rrhsny sprzeddy 4 411,5 99',1 3 g/ttt,: 99,9 4 350,: 99,€i 5l}{,3 l1 I 94i 102,2

3. ilynik na spnedaiy (s40 {r03,61 (r21,9 oa 90 33,! 73,5

B tozostala dzialalnoSd operacyjna

L
,ozostaF przychorly

'oeracvine
12,1 0,3 2A 0,{ 3,t 0,1 9,, 471 8,: 317,4

2. tozostafe koszty operacyjne 1,1 0,0 2,1 0,1 1 0,0 (0,6 71 0,'1 110,7

3.
lUynik na dzialalnoScl
rperacyinei

t0,l 0,1 2,, 10,t 202 ,2 I,l 425,3

c. tltynik operacgny (A3+83) (8s,51 (t03,t, fl25,51 t9,t 8t 4t,( 66,6

D lzlalalnos6 finanswa

1. ,rrychody finansowe 126,( 2,8 62,! 1,6 5{,{ 1,2 63,' 201 71,4 2,4,0

2. (oszty finansow€ 23,i 0,5 z,! 0,1 t5,: 014 20,1 93t 7,7 trf8,9

3.
lrynik na &ialalno$ci
Inansowei 102,i 60,r 36,t 42,i 16t 66,7 285,1

E. lysk (sbata) brutto (C+D3) t9,i (42,6 (89,51 6{,1 (4 t08,1 (2{,4}

F.
f Dowlizxorve obcaqlenH.
?zem

(13,3, 22,1 (4,5: (35,7 {59 (8,8 257,1

G, lysk {strata} netto (E-F) 32,a (65,0. (85,01 97,1 (50, 117,1 (38,2)

AUDITli{X C0ArSLrlTlVG 5p.: o.a /,
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Anafiza rachunku zysk6w i strat wskazuje na wzrost przychod6w ze sprzedazy o 13,4 o/o, orezwzrost
kosztow dzialalnoSci operacyjnej o 12,8 o/a.

Przychody wzrastaly jednak szybciej ni2 koszty, co w konsekwencji spowodowalo zwiqkszenie
wyniku ze sprzeda|'y o 9,5 tys. zf w porownaniu z rokiem popzednim i o 33,9 tys. z{ w por6wnaniu
z rokiem zapneszlym.
Pozostale pzychody operacyjne arrrigkszvty siE o 9,4 tys. zl.
W segmencie dzialalno6ci finansowej Jednostka uzyskafa zysk w wysoko6ci 102,7 tys. zl.
Powy2sze zmiany wplyngly na uksztaltowanie sie wyniku finansowego nr*to na poziomie 32,5 tys. zl,
wyzszego od wyniku roku poprzedniego w kt6rym poniesiono stratg w wysoko5ci65,0 tyS. zl.

3. Analiza wskainikowa

3.1. Wskainiki rentownoSci.

Wszystkie wskaZniki rentownoSci w badanym roku przyjgty wartoSci dodatnie, co jest wynikiem
osiqgnigcia dodatniego wyniku netto.
Wskaznik rentowno5ci majqtku pokazuie, 2e majqtek pracujqcy w sp6lce wygenErowal zysk
w badanym okresie.
Wska2nik rentowno6ci netto sprzeda2y liczony do przychod6w og6tlem pozostal na wy2szym
poziomie do roku poprzedniego. Wskalnik rentowno6ci kapitalu wlasnego uzr6sl i sygnalizuje
o wielko6ci zysku netto przypadajqcego na jednostkg kapitafu zainwestorrrranego.

Por6wnanie powy2szych wska2nikow z warto6ciami po2qdanym nie wskazuje na wystqpowanie
wJednostce istotnych zakf6cefr w terminowym regulowaniu wymaga,lnych zobowilzari. Nale2y
jednak zauwa2y6, ich spadek w odniesieniu do roku popzedniego.

Wekainiki rentownoSci c*.&tik
b€Oleay mis-* 2016 2015 2471

Rentorvnq66 majqtku (ROA)

wvnik finansowv netto x 100
aktwrra ooolem

$€ proent 2'O8o/o 4,10olo 4,94o/o

Rentownq56 netto

wvnik finansowv netto x 100
orzvchodv ooolem

3{ prent 0,72% -1,680/o -1,98%

Rentowno5d kapitatu wlasnego (ROE)

wvnik finansowv neJto x 100
kapital wtasnv x {00

lt6 p|@d 3,50% -7,21o/a -r0,92%

3.2. Wskainiki plynno6ci finansowej.

Wskainiki ptynno6ci finansowej shtnlk
b€r0iimy mimik 2016 2015 2014

Wskainik plynneici finansorej I stopnia

aktwa obrotowe - naleinosci z M,dostaw iusfuo pow\/iell2,nne
,lh'siaTania kr6ikatem - r6h6w kfr;fkntcm mwvici { t mn

1,2 -2,O kolsoga 1,31 1,69 1,24

Wska2nik plynne5ci finansowej ll stopnia

va uur9( - &gdsv - nt.tct lt.(tuN kvt trtu . t tdt€4.2 tvL uust.t uy.ww. I

zobowiazania krotkotmin. - zobow. z tvt. dostil i uguq Dow. "12 mc

1.0 kbfD066 0,78 1,43 0,98

Wskainik Synno3ci finansourej lll stopnia

zohowiazania kr6tkofemin - zobow z t\/t dosttw i

0,t{,2 lffiroS* 0,73 {,36 0'S

iUDIT TAX CO SULTING Sp. z o.o. /r
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3.3. Wskain iki rotacji.

Wskainiki rotacji {obrotowo56} slqt|it mlmill 2016 20t5 2014

Srybko66 obrotu zapas6w {w dniach)

Sredni stan zaoas6w x 365 dni
przychody !e!o ze spzedaiy produkt6w, towarow i matedal6w

Ek8&lk
mrlriqct w dnhch t5 t5 7

Splyw naleino$ci (w dniach)

orzyctlodv nelto za snedszv Drodukt6w loMaiw i roferi,

Blefiik
mdrj4cy sdni&h z 3 I

Splata zobowiq3af {w dniach)

Sredni stan zobowiazaf z tvtufu dostaw i usluo x 365 dni
przychody netto ze sprzedazy produkt6w. towar6w i material6w

sl6tuik
mdqiqct wdni*h 28 29 13

Zarowno wska2nik splywu nale2no6ci w dniach jak i wskaznik sptaty :zobowiqzafi obr6t w dniach,
ufegty skr6ceniu o 1 dzier\ w por6wnaniu do roku poprzedniego.
Por6wnanie szybkoSci obrotu nale2no$ciami w dniach z rotaQq zobowiqzari w dniach wskazuje
na zachowanie optymalnej r6wnowagi dni rotacji, w odniesieniu do stanu nale2no6ci izobowiqafi.
Z analizy wska2nika rotacji zapas5w w dniach wynika, 2e w 2A16 r. przercigtny czas trwania jednego
cyklu obrotowego zapas6w utrzymywaf sig na takim samym poziomie jak w roku poprzednim
(15 dni).

4. Zdolno66 Jednostki do kontynuowania dzialalno6ci w roku nastepnym po badanym
(w niezmienionym istotnie zakresie).

Uwzglgdniajqc wska2niki dokonanej analizy ekonomiczno - finansowej oraz wyniki badania
sprawozdania finansowego i zdarzefi gospodarczych, jakie nastqpily po dniu bilansowyrn stwierdza
sig, 2e nie istnieje zagroZenie kontynuowania przez Jednostkq dzialalnoSci w roku nastgpnym po
badanym w niezmniejszonym istotnie zakresie.

Odnotowad naleZy przy tym fakt, 2e Jednostka poinformowala we Wprowadzeniu do sprawozdania
finansowego o swej zdolno6ci do kontynuacji dziafalno6ciw niezmienionym zakresie.

C. Czg5c szczeg6lowa

1. PrawidlowoS6 stosowanego systemu ksiggowoSci.

1.1. Ksiggowo56 Jednostki.

Ksiggowo$6 funkcjonuje na podstawie pzyjgtych przez Jednostkg zasad anranych ,Politykq
Rachunkowo5ci", zatwierdzonych przez Kierownika Jednostki z mccE obowiqzujqcq od dnia
01.06.2001 r.

Wopracowaniu tym ujgto wybrane paez Jednostkg alternatywne rozwiz4zania, wynikajqce z art. 10
ustawy o rachunkowo6ci, w tym reguly, metody i procedury dotyczqce:
a) wyceny przychod6w, rozchod6w i stan6w bilansowych poszczeg6lnych pozycji aktyw6w

ipasyw6w, rownie2 zasad szacowania odpis6w aktualizujqcych utratq wartoSci, bqdZ jej
przyrost,

b) sposobu wyceniania i amortyzacji 6rodk6w trwalych i warto6ci niematerialnych i prawnych,

c) inwentaryzacji aktyw6w i pasyw6w, ze szczeg6lnym akcentem na inwentargaqe w formie tanr.

weryfikacji dokument6w.

Nie okreSlono natomiast w ZPR tak wa2nych zagadnief jak:

a) ustalenie poziomu kwotowej istotno$ci zdarzefi gospodarczych i wynikajqcych z tych zdarzefi
operacji ksiggowych, korespondujqcych z obowiezkiem uznania blgd6w za istotne

AUDII ZLX CONSULTING Sp. z o.o.



Rapoft z badania spnwozdania ftnansowego Ia 2016 r. lnBook S.A. Strona 9 z 13

iz ewentualnq potrzebq zmian dotyQhczasowej politS<i zakladowej rachunkowoSci - stosownie
do art. 54 st. 1 ustawy o rachunkowoFci oraz ust. 3 tego2 artykufu,

b) zasad tworzenia i szacowania rezerw na przyszle zobowi4zania (art 35 *d" ustawy
o rachunkowo6ci) i rezeM na pzyqzle koszty, w tym obowiqzkowo na nagrody jubileuszowe
i odprawy emerytalne - art. 3g ust. 2 pkt 2 i 2,,a', uor.

1-2- W zakresie prawidlowo6ci stosow4nego systemu ksiqgowo6ci biegly potwierdza, ie:
a) Jednos&a przestrzegala ciqg{oSci qtosowanych zasad rachunkowo$ci, w tyrn w pzedmiocie

prawidlowo$ciotwarcia ksiqg rachunllowych na 01.01. roku badanegp,
b) ksiqgi rachunkowe prowadzone sf, w siedzibie Jednostki, przy wfi<orzystaniu systemu

komputerowego Symfonia,
c) operacje gospodarcze zaewidencjgnowane zosta{y zgodnie z podstawowynri zasadami

rachunkowo6ci, w tym zgodnie z zased4 memoriaNu i ostro2nej wyce ny,
d) dowody fr6dlowe stanowiqce podstqwe do ujgcia w ksiggach rachunkowych byfy sprawdzone

izakwalifikowane zgodnie zart.21 ugt. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowt*ci,
e) Jednostka pzechowuje zbiory na msgnetycznych dyskach twardych. Dowody ksiggowe, ksiggi

rachunkowe i sprawozdanie finanspwe pzechowywane sq w si,edzibie Zarzqdu Jednostki,
zgodnie z aft.74 ustawy o rachunkowoSci.

I .3. Ocena prawidlowoSci fu n kcj on owa{r ia kontroli wewn gtrzn ej

W zakresie funkcjonowania kontroli wqwngtrznej biegly potwierdza, 2e w badanej Jednostce
dzialanie systemu kontroli wewngtrznej opiera sig na kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez osoby
zajmujqce stanowiska kierownicze, na podstawie posiadanych zakres6w czynno6ci. Kontrola
instytucjonalna n ie istnieje.

2. Inwentaryzacja aktyw6w i pasyw6w

lnwentraryzacja aktyw6w i pasyw6w zostala pzeprowadzona do bilansu rocznego zgodnie
z art. 26 ustawy o rachunkowo6ci.

Stwierdza sig, 2e ksiggi rachunkowe wraz z dokumentacjq stanowi4cq podstawg do ewidencji
ksiqgowej operacji gospodarczych - sq prawidlowe w rozumieniu art.24 ustawy o rachunkowoici
i stanowiq podstawg do sporzqdzenia *badanego sprawozdania finansowego.
Biegly rewident obserwowal inwentaryzacjg z natury na dzieri bilansowy 31.12.2016 r.
i potwierdza prawidlowo6c i zetelnof6 ich przeprowadzenia. R62nice inwentaryzacyjne zostaly
prawidlowo rozliczone iwprowadzonq do ksiqg rachunkowych w roku badanym,

3.AKTYWA

Aktywa zbadanego bilansu przedstawiajq Eig nastqpujqco:

3.l.Aktywa trwale

Stanowiq one 64,6 % aktyw6w ogolem.

3.{.{, Warto6ci niematerialne i pmwne w r4rysoko6ci

Stanowiq one 14,7 % bilansowej sumy aktyw6w.

{ 007,3 tys. zl

229,1 tys. zN

. WartoSciniematerialne iprawne stanor,giq gl6wnie licencje na programy komputerowe.

. Zaliczki na warto6ci niematerialne i prayyne - nie wystgpuiq.

3.1.2. Rzeczowe aktywa tnrale w wysoko$pi

Stanowiq one 8,1 % bilansowejsumy aktpy6w.

Rzeczowe aktywa trwale spelniajq:

126,7 tys. zl

IUDIT TAX CONSULTING Sp z o.a /-
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. kryteria ustawy o rachunkowoici (art. ?B ustawy o rachunkowosci),

. wykazano w nich wylqcznie kontroloqrpne przez jednostkg, zasoby nrajqfl<owe,

. byty prawidlowo amortyzowane bilangpwo i podatkowo,
o utrata zdolnoScido pzynoszenia kor{ysci ekonomicznych nie wFtqpiNa,
r inwentaryzacja zostala pzeprowadzqpa zgodnie z art. 26 ustawy o rirchunkowosci.

3.1.3. Naleino6ci dfugoterminowe F5{1,0 tys. zl

Stanowiq one 35 o/o bilansowejsumy aktylriv6w.

Nale2n osci dugoterm in owe speln iajq wyrq agan ia ustarrvy o rach unkowo6ci.

3.1.4. Inwestycie dlugoterminowe g0,0 tys. zt

Stanowiq one 5,8 % bilansowej sumy aktypv6w.

BiegV 4ilraca uwage, 2e w sporzqpzonym sprawozdaniu finansowym wykazane zostaty
dlugoterminowe aktywa finansowe, udziqly Jednostki zalefunej Foteria.Pl Sp. z o.o., o warto$ci
og6lem 90,0 $s. zl, podczas gdy warto6fl kapitatu wlasnego Spffii zaletnel na dzief 31.12.2016 r.
wynosila 56,0 tys. zt. W zuiqzku z pofivy2szym, naszym zdaniem, rra aktywo to powinien by6
utworzony odpis aktualizujqcy w wysokdSci 34 tys. zl. Zdaniem Zarn4du InBook S.A., powy2sze
aktywo nie jest zagro2one i nie ma koniec4noSci twozenia odpisu aktualizujqcego.

3.1,5. Dlugoterminowe rozliczenia miqdz$okresowe 11,8 tys. zl
Stanowiq one 0,7 % bilansowej sumy aktyp6w.

Sq to gtl6wnie aktywa z tytulu odroczonEgo podatku dochodowego, naliczone od ujemnych ro2nic
pzej6ciowych.

3.2. Aktywa obrotowe wykazane w bila4pie t{2,0 tys. zl

Stanowiq M,8To aktyw6w og6lem.

3.2.l,Zapasy 2l6,2tys.zl

Stanowiq one 13,9 % bilansowej sumy akfyw6w.

Zapasy zostaly zinwentaryzowane drogq spis6w z natury. Wyniki rozliczenia inwentaryzacji ujqte
zostaly w ksiqgach rachunkowych w badalpym roku.

3.2.2, Naleino6ci kr6tkoterminowe 2{,0 tys. zl

Stanowiq 1,4 % aktyw6w.

Nafe2no6ciwyceniono w kwocie wymaga4pj zaplaty, z zachowaniem ostro2no6ci (art. 28. ust. 1 pkt 7
i art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowo6di.

3.2.3. Inwestycje kr5tkoterminowe

Stanowiq 19,4 o/o aktyw6w.

30{,8 tys. zl

Srodki pienig2ne w kasie zostaly zinwerftarpowane, a stany 6rodk6w pieniq2nych na rachunkach
i lokatach bankowych potwierdzone na dziBri bilansowy przez banki obslugujqce jednostkg.

Kr6tkoterminowe aktyra finansowe w po4pstalych jednostkach obejmujq akcje i obligacje wycenione
zgodnie z rozdziaNem 3 rozporzqdzenia Min. Fin. z 12.12.20A1r. o instrumentach finansowych,
tj. w warto6ci godziwej.

3.2.4. Kr6tkoterm i nowe rozliczen ia miqdzfi okresowe

Stanowiq 0,02 o/o aktyw6w.

3,0 tys. zl

Jednostka wiarygodnie aktlnrowala kqFzty w wysoko5ci przypadajqcej na nastgpne okresy
sprawozdawcze, zgodnie z przyjgtymizassdami(art. 39 ustawy o rachunkowo6ci).

3.3. Udzialy (akcje) wlasne 8,9 tys. zl

AttDIl'IiX CONSULTING Sp z o.o. /.
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Akcje wlasne podlegajqce zbyciu bqd2 urmozeniu.

3.4.Og6lem aktywa bilansu wynosze I SSg,2 tys. zl
z podkre6leniem, 2e pzy wycenie bilansqwej poszczegolnych sk{adnik6w Jednostka zastosowafa sig
do nadrzgdnych zasad rachunkowo6ci, wynikajqcych z ustawy o rachunkowoSci oraz zasad
okreSlonych w przyjgtej polityce rachunkowosci. Nie stwierdzono sald nierealnych i pzedawnionych.

4. PASYT'VA

4.{.Kapital (fundusz} wlasny g27,4tys.zl

Stanowi 59,5 % pasyw6w bilansu, w ffi mieszczq sig:

4.1.1. Kapital (fundusz) podstawowy 679,g tys. zl
wykazany zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym okre3lonym w art. 136 ustiawy o rachunkowoSci,
a jego wysoko66 spelnia wymagania kodeksu sp6tek handlowych.

4.l.2,l(api1grl (fundusz) zapasowy l1t,4tys.zl
Kapital zapasowy zostal zmniejszony W roku obrotowym a 15,7 Vs. zl, tj. koszty ariqzane
z dopuszczeniem do sprzedaZy akcji serii F.

4.1.3. Pozostale kapitaly (fundusze) rezersvowe 300,0 tys. zt

Jest to kapitaf utworzony na wykup akcji Wtasnych

4.1.4. Strata z lat ubieglych (Z0Z,2l tys. zl

Straty z lat ubieglych kt6re, zgodnie z uchwalq Zgromadzenia Akcjonariurzy pokryte bgdq przysztymi
zyskami.

4.1.5. Wynik finansowy netto roku obrotqvnego - zysk 32,5 tys. zl

ustalony zostal na podstawie zdarzefi gogpodarczych, ujgtych w rzeteln,ych ksiggach rachunkowych
ijest kwotowo zgodny z wynikiem finansol4rym figurujqcym w rachunku zysk6w i strat.

4.2. Zobowiqzania i rezerury na zobowiq?ania 630,9 tys. zt

Stanowiq one 40,5 % bilansowej sumy pa$yw6w.

4.2.1. Rezerwy na zobowiqzania 30,6 tye. zl

Stanowiq 2 % pasyr6w.

Rezenra na odroczony podatek dochpdowy zostata ustalona zgorJnie z wymogami ustawy
o rachunkowo$ci na dodatnie przej6ciowe r62nice z tytulu naliczony:h odsetek od nale2no6ci,
wyceny inwestycjiwwarto$cigodzhrejorqp dodatnich r62nic kursowych od zobowigafi.
Rezerwy na badanie oraz koszt odsetek, Sotyczq prawidlowo ustalonych przyszlych zobowiqzafi.

4.2.2.Zobowiqzania dlugoterminowe - na flziefi bilansowy w kwocie 213,2tys.zt

Stanowiq one 13,7 % bilansowej sumy pagyw6w.

Termin zobowiqzania przypada splacie do 3 lat.

4.2.3.Zobowiqzania kr6tkoterminowe 382,0 tys. zl

Stanowiq 24,5 o/o bilansowej sumy pasyw{w.

Zobowiqzania wyceniono w kwocie wymgganej zaplaty, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 7 ustawy o
rachunkowo6ci.

4.2.4.Rozliczenia migdzyokresowe 5,0 tys. zl

Stanowiq one 0,3 % bilansowej sumy pasyw6w i dotyczq rozliczanej w cziasie dotacji

AUDITTdXCONSULTING Sp z o.o.



S.RACHUNEI(ZYSI<6W I STRAT -urybr+ne pozycie.

Jednostka sporz4dza rachunek zysk6w i fltrat w ukiradzie por6wnawczym.

Przychody z dziaNalno6ci podstawowej zostaly we wszystkich istotnych aspektach prawidlowo
zaliczone do badanego roku.

Koszty dzialalnoSci odzwierciedlajq wg wszystkich istotnych aspektach rzeczywisty pzebieg
pzeprowadzonych operacji gospodarczygfr.

Pozostafie koszty operacyjne zostaly wiprVgodnie i memorialowo udokumentowane, jako koszty
po6rednio an'tiqzane z podstawowq dzial$lno6ciq badanej Jednostki. Przychody i koszty finansowe
wykazane w rachunku zysk6w i strat zostflNy udokumentowane wiarygodnie i memorialowo.

Nale2y ztrvr6ci6 uwage na wypracowany fysk z tytulu spzeda2y aktyw6,w finansowych w wysoko5ci
1232A0,A0 zl.

6. Pozostale zagadnienia.

6.{.Rachunek przeplyw6w pienig2nych z7 rok obrotowy,

Rachunek przeptyw6w pienigZnych sporzf,dzony zostal metodq po6redniq, zgodnie z art. 48b ustawy
o rachunkowo6ci w spos6b wiarygodny, powiqzany z bilansem i rachunkiem zysk6w i strat oraz
ksiggami rachunkowymi i wykazuje bilpnsowe zmniejszenie Srodkirw pienigznych na koniec
badanego okresu w kwocie (36 761,52) zlf

6.2.Zestawienie zmian w kapitale wlasnyfir w roku obrotowym.

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujqla pozycje ksztaltujqce uzrost kapitalu wlasnego o 18771,72
zl, zgodnie z bilansem i ksiqgami fBchunkowymi oraz postanowieniami art. 48a ustawy
o rachunkowo6ci.

6.3. Infonnacja dodatkowa.

Informacja dodatkowa obejmuje wprowfdzenie do sprawozdania finansorrtrego oraz dodatkowe
informacje i objaSnienia. Informacja dQdatkowa zawiera niezbgdny ,zakres danych liczbowych
is{ownych. Informacjq dodatkowq sporzqflzono w pelnej zgodnoSci z bilansem, rachunkiem zysk6w
istrat i ksiqgami rachunkowymi. Zakres tematyczny jest zgodny z za*qcznikiem nr 1 do ustawy
o rachunkowo6ci.

6.4. Sprawozdanie Zarz4du z dzialalno5ci

Sprawozdanie z dziafralno6ci za rok spelnia wymogi okre6lone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia
29 wrze5nia 1994 r. o rachunkowo$ci. informaQe i liczbowe dane w nim zawarte sq zgodne
z danymi zbadanego sprawozdania fin i ksiggami rachunkowymi. Ponadto oSwiadczamy,
2e nie stwierdzili6my istotnych zn i w sprawozdaniu z dzialalno6ci.

4.3. Ogolem pasywa bilansu I Silg,2tys. zf

Wszystkie pozycje pasyw6w zostaly wfiikazane w sprawozdaniu finansowym z uuzglgdnieniem
nadzgdnych zasad rachunkowo6ci oraz fuodnie zp4qtqprzez Jednostkg polffiq rachunkowoSci.
Nie stwierdzono sald nierealnych i przed{rpnionych.

6.5. Naruszenie przepis6w prawa.

W wyniku zastosowanych procedur w ramf,ch badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy -
nie ujawniono istotnego naruszenia przez llednostke obowiqzujqcych przepis6w prawa wplywajqcych
na sprawozdanie finansowe.
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6.6. Dodatkowe zagadnienia.

umowa o badanie nie pzewidywa{a sprarydzenia dodatkolvych zagadnieri.

6.7.Zdazenia po dacie bilansu.

Biegily rewident stwierdza, Ze migdzy dniem bilansowym 31.12.2A16 r., a datq zakoficzenia badania
nie wystqpily istotne zdarzenia gospodalcze, majqce wplyw na roczne sprawozdanie finansowe
iwynik bilansowy, przy czym uwzglgdnia gig w tym zakresie oiwiadczenie zfo2one przez Kierownika
Jednostkiw dniu A5.O4,2A17 r.

6.8, Transakcje z jednostkami powiqzanymi.

Nie wystgpujq.

7. Podsumowanie.

Podsumowanie wynik6w badania zawa(F jest w opinii biegfego rewitlenta, stanowiqcej odrgbny
dokument, wymagany przez ustawg o racflunkowo5ci.

Raport zawiera 13 stron kolejno numerowpnych i opatrzonych podpisem bieglego rewidenta. Nale2y
go czyta6 Qcznie ze sprawozdaniem finansowym i Sprawozdaniem Zanz4du z dzialalnoSci badanej
Spolkiza29l6r.

Agata GabryS, nr 11412
i nazwisko Kluczowego Bieglego Rewidenta w rejestrz-e, podpis

Kluczowy Biegly Rewident pzeprowadzajflcy badanie w imieniu:

AUDIT TAX CONSULTING Sp. z o.o., nr 9816
Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozflari finansorivyctr, nr na li5de

30-535 Krak6w, ul. Rgkawka 17

- 

t

Siedziba podmiotu upnawnionego do badania sprawdEdad finansor,nyctr

Krak6w, dnia 05 kwietnia 2017 r.
Data raportu

AUDI?' T X CONSUIJTING Sp. z o,o,


