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Część ogólna raportu 

I. Informacje wstępne 
 

1. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2017 roku, 
zawartej pomiędzy Morizon S.A. (dalej „Spółka”) a firmą Misters Audytor Adviser  
sp. z o.o. mieszczącą się w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5. Powyższą umowę zawarto na 
podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 1/12/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru 
biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 

2. Misters Audytor Adviser sp. z o.o. jest wpisana na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704. 

3. Przedmiotem przeprowadzonego badania było sprawozdanie finansowe obejmujące: 

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 560 tys. złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów  
pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych); 

2) sprawozdanie z zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od  
1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto oraz całkowite dochody 
ogółem w kwocie 989 tys. złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 

3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do  
31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 848 tys. złotych 
(słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych); 

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 
5 755 tys. złotych (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 

5) informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego 

oraz księgi rachunkowe i dokumentację finansowo-księgową za okres o od 1 stycznia 2016 roku 
do 31 grudnia 2016 roku, na podstawie których sprawozdanie to sporządzono.  

Do sprawozdania finansowego załączono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2016. 

4. W ramach przeprowadzonego badania dokonano oceny ksiąg rachunkowych, w aspekcie 
przestrzegania przepisów prawnych oraz prawidłowego stosowania zasad rachunkowości. 

5. Zarząd Spółki złożył w dniu 27 kwietnia 2017 roku oświadczenie o kompletności, rzetelności 
i zgodności z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości sprawozdania finansowego 
przedłożonego do badania oraz o niezaistnieniu do dnia zakończenia badania zdarzeń, 
wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym 
za rok badany. 

6. W trakcie badania nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania, a jednostka udostępniła wskazane 
przez biegłego rewidenta dane, informacje, wyjaśnienia i oświadczenia, niezbędne dla potrzeb 
weryfikacji przedłożonego sprawozdania finansowego. 

7. Misters Audytor Adviser sp. z o.o. jest niezależna od badanej Spółki, a zakres planowanych 
i wykonanych prac nie został w żaden sposób ograniczony. Szczegółowość przeprowadzonego 
badania sprawozdania finansowego wynika ze sporządzonej i przechowywanej w siedzibie 
badającego dokumentacji rewizyjnej z badania. 

8. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadził kluczowy biegły rewident Małgorzata 
Kryszkiewicz nr ew. 11554. Badanie wykonano w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, przy 
ul. Rakowieckiej 36, lok. 341 w okresie od 27 lutego 2017 roku do 6 marca 2017 roku, a także  
w siedzibie Misters Audytor Adviser sp. z o.o. do 27 kwietnia 2017 roku. Biegły rewident oraz 
zespół badający są niezależni od Spółki w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy o biegłych 
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rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 z późn. zm.).  

9. Nierozłączną częścią niniejszego raportu jest sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 
kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku. 

II. Podstawowe informacje o działalności Spółki  
 
1. Morizon S.A. prowadzi swoją działalność w oparciu o statut Spółki oraz ustawę z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.). Siedziba Spółki mieści 
się w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 36, lok. 341. 

2. Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 grudnia 2010 roku, Spółka została wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000372685. Spółka powstała w wyniku przekształcenia 
poprzednika prawnego Morizon Sp. z o.o. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 2 września 2010 roku. Ostatniego wpisu w rejestrze dokonano w dniu  
2 września 2016 roku. 

3. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP  9570986959 oraz numer identyfikacyjny  
w systemie REGON 220543196. 

4. W badanym okresie, przedmiot działalności Spółki był zgodny z ujawnionym w KRS i obejmował 
głównie:  

- 63, 12, Z, działalność portali internetowych. 
 

5. Kapitał podstawowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 3 911 685,90 
złotych i dzielił się na 39 116 859 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku akcje Spółki były objęte w sposób następujący: 

Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale podstawowym oraz 
głosach (%) 

Fundusze ALTUS TFI S.A. 8 723 403 22,30% 
Jarosław Święcicki 7 800 920 19,94% 
Tomasz Święcicki 7 042 836 18,00% 
Wondelay Investments Ltd 3 453 607 8,83% 
Alterium Holding Sp. z o.o. 3 380 142 8,64% 
Sui Generis Investments Ltd 2 709 593 6,93% 
Dariusz Piszczatowski 1 593 200 4,07% 
Pozostali 4 413 158 11,29% 
 39 116 859 100,00% 

 
Na dzień bilansowy wartość kapitału własnego wynosiła 30 353 tysięcy złotych. 

6. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

7. W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili:  

Imię i Nazwisko  Funkcja 
Jarosław Święcicki Prezes Zarządu 
Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu 

 
W roku 2016 oraz do dnia zakończenia badania skład Zarządu nie uległ zmianie. 
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Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco: 

Imię i Nazwisko 
Dariusz Piszczatowski 
Tomasz Święcicki 
Piotr Boliński 
Ryszard Czerwonka 
Maciej Bogucki 
Rafał Stroiński 

 
Po dniu bilansowym doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i na dzień wydania 
niniejszego raportu w jej skład wchodzili: 

Imię i Nazwisko 
Dariusz Piszczatowski 
Tomasz Święcicki 
Piotr Boliński 
Ryszard Czerwonka 
Maciej Bogucki 
Michał Pyzik 

 

8. Badana Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej MORIZON S.A. 

III. Pozostałe informacje 

1. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 zostało zbadane przez podmiot uprawniony Misters 
Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy  ul. Wiśniowej 40 lok. 5, wpisany na listę 
KRBR pod nr 3704. Sprawozdanie Spółki uzyskało opinię bez zastrzeżeń. 

2. Działalność Spółki w 2015 roku zamknęła się zyskiem netto w kwocie 940 tysięcy złotych. 

3. W dniu 28 czerwca 2016 roku Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 4 
zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz uchwałą nr 7 zdecydowało o przeznaczeniu 
w całości zysku netto na pokrycie straty z lat ubiegłych. 

4. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 zostało złożone w Sądzie Rejonowym 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 lipca 2016 roku. 

5. Bilans zamknięcia za rok obrotowy 2015 został wprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia 
roku 2016.  

6. Celem badania sprawozdania finansowego za 2016 rok było wyrażenie pisemnej opinii wraz  
z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową  
i finansową oraz wynik finansowy badanej Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 
ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. 

7. Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez wszystkich członków Zarządu Spółki. Oznacza 
to, że Zarząd przyjął odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia przedłożonego do badania 
sprawozdania finansowego. 
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Część analityczna raportu  

I. Analiza finansowa Spółki 
 
Ogólna analiza sprawozdania finansowego 
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) 
 
 

AKTYWA 31.12.2016 
% sumy 

bilansowej 
31.12.2015 

% sumy 
bilansowej 

31.12.2014 
(przekształcone*) 

% sumy 
bilansowej 

           
 Aktywa trwałe         

  Wartości niematerialne 368 1  95   259 1 
  Rzeczowe aktywa trwałe 35   65   36  
  Prace rozwojowe w toku wytwarzania 300 1  463 2  322 2 
  Długoterminowe aktywa finansowe - udziały i akcje 29 844 95  22 999 88  22 999 90 
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 52   53   16  
   30 599 97  23 675 90  23 632 93 
           

 Aktywa obrotowe         
  Zapasy 1        
  Należności krótkoterminowe 379 1  1 097 4  1 031 4 
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 172 1  1 020 4  415 2 
  Inne aktywa 409 1  452 2  348 1 
   961 3  2 569 10  1 794 7 
           

SUMA AKTYWÓW 31 560 100  26 244 100  25 426 100 
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PASYWA 31.12.2016 
% sumy 

bilansowej 
31.12.2015 

% sumy 
bilansowej 

31.12.2014 
(przekształcone*) 

% sumy 
bilansowej 

           
 Kapitał własny         
  Kapitał podstawowy 3 912 12  3 574 14  3 574 14 
  Kapitał zapasowy 30 555 97  26 127 100  26 127 103 
  Zyski zatrzymane -4 114 -13  -5 103 -20  -6 043 -24 
        zysk/strata z lat ubiegłych -5 103 -16  -6 043 -23  -6 890 -27 
        zysk/strata netto 989 3  940 3  847 3 
   30 353 96  24 598 94  23 658 93 
 Zobowiązania długoterminowe         
  Zobowiązania finansowe 30   43     
   30   43     
 Zobowiązania krótkoterminowe        
  Zobowiązania finansowe 850 3  1 212 5  745 3 
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 288 1  270 1  396 2 
  Inne zobowiązania  24   90   494 2 
  Rezerwy na zobowiązania    16   30  
  Inne pasywa 15   15   103  
   1 177 4  1 603 6  1 768 7 
           

SUMA PASYWÓW 31 560 100  26 244 100  25 426 100 
*) zmiana zasad prezentacji pożyczek otrzymanych od jednostki zależnej o wartości na dzień 31 grudnia 2014 roku – 745 tys. zł, tj. przeniesienie z innych zobowiązań do 
krótkoterminowych zobowiązań finansowych.  
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Sprawozdanie z zysków i strat oraz całkowitych dochodów (w tys. zł)  
 

   01.01.2016-
31.12.2016 

przyrost 
2016/2015 

01.01.2015-
31.12.2015 

(przekształcone**) 

przyrost 
2015/2014 

01.01.2014-
31.12.2014 

 
          

 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 5565 -2%  5704 40%  4079 
          

 Koszty działalności operacyjnej        
  Amortyzacja 111 -45%  201 -4%  210 
  Zużycie materiałów i energii 31 -35%  48 37%  35 
  Usługi obce 3 572 -10%  3 979 125%  1 769 
  Podatki i opłaty 46 1050%  4 -87%  30 
  Wynagrodzenia 160 -55%  358 -21%  455 
  Świadczenia na rzecz pracowników 44 -41%  75 -36%  118 
  Pozostałe 290 136%  123 78%  69 
   4 254 -11%  4 788 78%  2 686 
          

 Zysk/Strata ze sprzedaży 1 311 43%  916 -34%  1 393 
          

 Pozostałe przychody operacyjne 8 -94%  140 -79%  653 
 Pozostałe koszty operacyjne 70 -17%  84 -90%  803 

          
 Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1 249 28%  972 -22%  1 243 

          
 Przychody finansowe 2 0%  2 -60%  5 
 Koszty finansowe 68 -4%  71 -80%  357 
         
 Zysk/Strata brutto 1 183 31%  903 1%  891 
         
 Podatek dochodowy 194 624%  -37 -184%  44 

          
 Zysk netto  989 5%  940 11%  847 

 

**) z przychodów ze sprzedaży i kosztów usług obcych wyeliminowano wartość transakcji barterowych dotyczących podobnych usług marketingowych w wysokości 526 tys. zł 
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Wybrane wskaźniki finansowe 
(bez uwzględnienia wpływu inflacji) 

 
   2016 2015 2014 

A EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI     
      
 Rentowność podstawowej działalności     
 wynik na sprzedaży x 100%  23,5% 14,6% 34,2% 
      przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów   
 Rentowność majątku (ROA)     
 wynik finansowy netto x 100%  3,4% 3,6% x 
 średni stan aktywów     
 Rentowność kapitału własnego (ROE)     
 wynik finansowy netto x 100%  3,6% 3,9% x 
 średni stan kapitału własnego     
 Rentowność netto sprzedaży     
 wynik finansowy netto x 100%  17,8% 15,0% 20,8% 
     przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów   
 Rentowność brutto sprzedaży     
 wynik finansowy brutto x 100%  21,3% 14,4% 21,8% 
     przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów   
 Szybkość obrotu należności     
 średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 360 dni dni 37 58 x 
    przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów   
 Szybkość obrotu zobowiązań     
 średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 360 dni dni 24 22 x 
     koszty operac.-zmiana stanu prod.-koszt wytw. na wł.pot.   
      

B FINANSOWANIE     
      
 Wskaźnik zadłużenia      
 zobowiązania ogółem x 100%  3,8% 6,3% 7,0% 
 aktywa     
 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego     
 zobowiązania ogółem x 100%  4,0% 6,7% 7,5% 
 kapitał własny     
 Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym   

 kapitał własny x 100%  99,2% 103,9% 100,1% 
 aktywa trwałe     
 Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym    

 (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) x 100% 99,3% 104,1% 100,1% 
 aktywa trwałe     
 Płynność I     
 aktywa obrotowe  0,82 1,60 1,01 
 zobowiązania krótkoterminowe     
 Płynność III     
 środki pieniężne  0,15 0,64 0,23 
 zobowiązania krótkoterminowe     
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Kluczowe wskaźniki charakteryzujące wynik finansowy oraz sytuację majątkową Spółki 
 
Wskaźniki rentowności 

Wskaźniki rentowności w badanym okresie posiadały wartości dodatnie. Wskaźnik rentowności 
działalności podstawowej osiągnął w 2016 roku poziom 23,5% i był o 8,9 punktu procentowego wyższy 
niż w roku 2015. Wskaźnik rentowności majątku (ROA) uległ w roku 2016 obniżeniu o 0,2 punktu 
procentowego do poziomu 3,4%. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) zmniejszył się o 0,3 
punktu procentowego i osiągnął 3,6%. 

Wskaźniki rotacji 

Wskaźnik szybkości obrotu należności określa w jakim okresie Spółka kredytuje swoich odbiorców.  

Wskaźnik szybkości obrotu należności w badanym roku wyniósł 37 dni. W porównaniu z rokiem 2015 
średni okres spływu należności uległ skróceniu o 21 dni. 

Wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań informuje, po ilu dniach przeciętnie podmiot reguluje swoje 
zobowiązania z tytułu dostaw. Okres ten w porównaniu do roku 2015 wydłużył się o 2 dni i w roku 2016 
wyniósł 24 dni. 

Stopa zadłużenia  

Wskaźniki finansowania działalności służą do oceny stopnia zadłużenia i możliwości jego obsługi przez 
Spółkę. Wskaźnik zadłużenia zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 2,5 punktu 
procentowego i wyniósł w 2016 roku 3,8%. 

Wskaźniki płynności  

Wskaźniki płynności służą do oceny zdolności jednostki do terminowego regulowania bieżących 
zobowiązań. Wskaźniki poniżej poziomu uznanego za normę wskazują na ryzyko utraty zdolności do 
terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku, gdy wskaźniki są zbyt wysokie, może to 
świadczyć o zamrożeniu środków obrotowych, co obniża możliwą do uzyskania zyskowność kapitałów. 

Wskaźniki płynności I i III w 2016 roku kształtowały się na poziomie 0,82 i 0,15 i były niższe niż  
w roku poprzednim. 

 

Powyższe wskaźniki nie wskazują na występowanie czynników, które miałyby istotny negatywny 
wpływ na zdolność Spółki do kontynuowania działalności w niezmienionym istotnie zakresie,  
w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

Część szczegółowa raportu 

I. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości i powiązanego z nim systemu kontroli 
wewnętrznej 

System księgowości 

Zgodnie z wymaganiami art. 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1047, z późn. zm.), Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) 
rachunkowości. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z zasadami wynikającymi  
z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej. 

Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Spółki, za pomocą systemu Sage Symfonia Finanse 
i Księgowość. 
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Dokumentacja informatycznego systemu przetwarzania danych spełnia wymogi ustawy 
o rachunkowości. 

Dokonano wyrywkowego sprawdzenia prawidłowości działania systemu księgowości i powiązanego  
z nim systemu kontroli wewnętrznej. Ocenie podlegały w szczególności: 

- prawidłowość dokumentowania operacji gospodarczych, 
- prawidłowość prowadzonych za pomocą komputera ksiąg rachunkowych, 
- zasadność i ciągłość stosowanych zasad rachunkowości, 
- powiązanie danych wynikających z ksiąg ze sprawozdaniem finansowym, 
- ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, 
- przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji, 
- sprawność działania kontroli wewnętrznej. 

W wyniku tych ocen, w połączeniu z rezultatami badania wiarygodności poszczególnych pozycji 
sprawozdania finansowego, stwierdzono, że system księgowości i działający w powiązaniu z nim 
system kontroli wewnętrznej można uznać za prawidłowy, spełniający wymogi art. 24 ustawy  
o rachunkowości. Celem badania nie było wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania 
tych systemów. 

Kontrola wewnętrzna 

Badanie systemu kontroli wewnętrznej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wiąże się ona 
ze sprawozdaniem finansowym. Nie miało ono na celu ujawnienia wszystkich ewentualnych 
nieprawidłowości tego systemu. 

Inwentaryzacja 

Inwentaryzacje aktywów i pasywów, przeprowadzoną w zakresie, terminach i z częstotliwością 
przewidzianą w ustawie o rachunkowości można uznać za poprawną, a stwierdzone różnice rozliczono 
w księgach rachunkowych badanego okresu. 

II. Informacje o niektórych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego 
 
Długoterminowe aktywa finansowe obejmując udziały jednostek powiązanych są najistotniejszą 
pozycją aktywów, stanowią 95% sumy bilansowej. W roku 2016 ich wartość wyniosła 29 845 tysięcy 
złotych. Największą pozycją są udziały w spółce Melog.com Sp. z o.o. W 2016 zanotowano wzrost 
wartości tej pozycji o 6 844 tysięcy złotych spowodowany nabyciem udziałów w spółce FinPack  
Sp. z o.o. Zarząd Spółki po przeprowadzeniu testów na utratę wartości dla istotnych pozycji posiadanych 
udziałów, stwierdził, że nie nastąpiła utrata ich wartości wymagająca dokonania korekty poniżej wartości 
wykazanej w bilansie, o czym poinformował w nocie nr 3 do sprawozdania finansowego. Prognozowane 
wielkości, stanowiące podstawę przeprowadzonych testów, zależą od powodzenia realizacji przyszłych 
przedsięwzięć, a osiągnięte w rzeczywistości wyniki mogą różnić się od wartości ustalonej na podstawie 
prognoz. 

Kapitał własny – w roku obrotowym kapitał własny wyniósł 30 353 tysięcy złotych, najistotniejszą 
pozycją jest kapitał zapasowy w wysokości 30 555 tysięcy złotych, co stanowi 97% sumy bilansowej. 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi – wyniosły 5 565 tysięcy złotych i były niższe o 2% 
w stosunku do roku poprzedniego. 

III. Zdarzenia po dacie bilansu 

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu nie wystąpiły po dacie bilansu istotne zdarzenia dotyczące okresu 
od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które nie zostałyby uwzględnione w sprawozdaniu 
finansowym za ten rok. 
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IV. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego 

Noty objaśniające do sprawozdania finansowego prawidłowo opisują poszczególne pozycje 
sprawozdania finansowego oraz ujawniają propozycję podziału zysku netto wypracowanego  
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 

V. Sprawozdanie z działalności Spółki  

Do sprawozdania finansowego Zarząd dołączył Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od  
1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Zawarte w nim informacje, uwzględniają postanowienia  
art. 49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu 
finansowym. 

VI. Prezentacja 

Spółka dokonała prawidłowej prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz 
przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie finansowe wraz z notami 
wyjaśniającymi zawiera wszystkie pozycje, których ujawnienie wynika z obowiązku prezentacji 
sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF. 

VII. Zgodność z przepisami prawa 

Biegły rewident otrzymał od Zarządu Spółki pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, 
iż Spółka przestrzegała przepisów prawa. 

Misters Audytor Adviser sp. z o.o. oraz poniżej podpisany biegły rewident potwierdzają, iż są 
uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz spełniają warunki określone w art. 56 ustawy  
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz nadzorze publicznym, do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii  
o sprawozdaniu finansowym Spółki Morizon S.A. 

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami 
Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą  
nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.  

 
Małgorzata Kryszkiewicz 
 
 
 
Biegły Rewident 
Nr 11554 

 
 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu   

Misters Audytor Adviser Spółka z o.o.  
Warszawa, ul. Wiśniowa 40 lok. 5 
 
Podmiot wpisany na listę podmiotów  
uprawnionych do badania pod pozycją 3704 

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2017 roku 
 


