ź:
,.,;

l

&,,.

il'
il

*

COMPERIA.PL s.A.
UL. DOMANIEWSKA 47
02-612

WARSZAWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA RoK oBRoToWY 2011

WRAz
Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

I_

RAPORTEM Z BADANIA

,

COMPERIA.PL S.A.
:,}l

SPIS TRESCI

opINIA NIEzALEżnreo BIEGŁEGo

REwIDENTA

..,.. 3

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓrXr

CoMPERIA.PL s.A. zA RoK oBRoToWY 2011
I. INFoRMAclB ocólNE....,....,.....

1. Dane identyfikujące badaną Spółkę.......

ż.
3.

,.,,.,.,.. 5

....,............,..5
.,............5

Informacje o sprawozdaniu finansowym zapoprzedni rok obrotowy....................,..8
Dane identyfikujące podmiot uprawniony oftz kluczowego biegłego
....,...,.. 8
rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie....,
9
........,..........,,..
4. Dostępnośćdanych i oświadczenia kierownictwa Spółki
II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI............. ...........9

,.... 10
m. INFORMACJESZCZEGÓŁOWE...............
........,...... 10
1. Ocena systemu rachunkowości...........
ż, Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego..:......... ....... 11
3. Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego ,.,.......... 11
4. Kompletnośći poprawność sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania

finansowego, dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z
działalnościSpółki

rV. UWAGI

KoŃCoviE...............

.............,...I2
....... 13

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI COMPERIA.PL S.A.
ZA RoK oBRoToWY 2011

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans
Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w kapitale własnym
Rachunekprzepływów pienięznych
Dodatkowe informacje i objaśnienia

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁ ALNO Ś CI SPÓŁKI COMPERIA.PL S.A.
ZA RoK oBRoToWY 2011

CHE Consulting Sp.
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COMPERIA.PL s.A.

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Do Akcjonariuszy Spółki Comperia.pl Sp. S.A.
Przeprowadziłam badanie zńączonego sprawozdania finansowego Spółki Comperia.pl S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domarriewskiej 47 , na które składa się:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 3.248.03ż,65 zł,

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia ż0I1 roku ao
wykazujący zysk netto w kwocie 1.248.146,98 zł,

gl

grudnia 2011 roku

Zestawienie zmian w kapitale własnymza okres od 1 styczniażall roku do 31 grudnia2}Il
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie L981.747,32 zl,
Rachunek przepływów pienięmych za okres od 1 styczniażOfl roku do 31 grudnia 2011 roku
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężrych w kwocie 190.ż48,90 zł
Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne
informacj e obj aśniaj ące,

sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawo zdan ia z dziatalno ści odpo w i edzialny j est Zar ząd S półki.

Za

Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanię finansowe oraz sprawozdanie

dzialalnościspełniaływymagania ptzewidziane w ustawie z dnia 29 wrzęśnia 1994 r.
orachunkowości (Dz. U. z ż009 r. Nr 152, poz. Iżż3z późn. zm.), z:wanej dalej ,,ustawą

z

o rachunkowości".

zadanięm było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodnościsprawozdania finansowego
zprzyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia ono rzetelnie
ijasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową ifinansową, jak teZ wynik
finansowy Spółki oraz o prawidłowościksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego

Moim

sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i

przeprowadziłam stosownie

do postanowień:

razdzińu 7 ustawy o rachunkowości,

krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce.

CHE Consulting Sp.

z o.o.

COMPERIA.PL s.A.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam w taki sposób, aby uzyśkac
racjonalną pewnośćpozwalaiącą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie

obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych ptzez Spółkę zasad (polityki)
rachunkowości t znaczących szacunków, sprawdzenie - w przęważającej mierze w sposób
wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikĄą liczby i informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowyln, jak i całościowąocenę sprawozdania finansowego. Uwaźam,
żę badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii,

Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy
od 1 styczni a ż01 I roku do 3 1 grudnia 201 1 roku.

z

wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości, wynika.jącymi z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg

zostało sporządzone zgodnie
rachunkowych,

jest zgodne z wpływającymi na treśćsprawozdania finansowego przepisami plawa
i postanowieniami umowy Spółki.

z działalnościSpółki za rok obrotowy 2011 jest kompletne w rozumienil afi. 49
ustawy o rachunkowości, a zawrte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego

Sprawozdanie

ust.

2

sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
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biegły rewident
badanie
nr ewid. 10039

CHE Consulting-§p.
ul.Handlowa6 , ,,
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podmiot uprawniony do badania
sprawozdań fi nansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr. ewidencyjnym 3630
plowadzoną przez KRBR

Warszawa, 31 styczeń 2012 rok
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RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO §PÓŁKI
COMPERIA.PL s.A.
ZA RoK oBRoTowY 2011

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1.

Dane identyfikujące badaną Spółkę

':ł

Spółka działapod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna, Siedzibą Spółki jest Warszawa,
ul. Domaniewska 47.
Spółka powstała zprzekształcenia Comperia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w spółkę
Akcyinł Comperia.pl S.A. Spółka Comperia.pl Sp. z o,o. została zawlązana Ńtem notarialnym w
dniu żżmarca 2007 roku przed notariuszem Asesorem notarialnym Magdaleną KataruYną
Szymńską oraz Notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w Warszawie (Repertorium A Nr
t9I6lż007).

W dniu 8 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne

Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą
z siedzibą w Warszawle, dztńając na
odpowiedzialnością
z
ograniczoną
spółka
Comperia.pl
przekształcic spółkę pod
postawianowiło
podsiawie art. 551 i 563 kołJeksu spółek handlowych
łirmą Comperia.pl Sp. z o"o. w Spółkę Comperia.pl Spółka Akcyjna ( Repetytorium A nr

98ż7lżOlD.

Rejestracja spółki przekształconej Comperia,pl S.A. nastąpiła 4 lipca 2011 roku.
społta jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII WYdział
Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 000039a656,

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 95I żża98 54 nadany przez Naczelnika
Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów w dniu 5 kwietnia 2007 roku.
Spółka dzia|ana podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Przedmiotem działalnościSpółki jest:
Produkcj a materiałów piśmiennych,
pozostałe drukowanie,
Reprodukcj a zapisanych nośników informacj i,
Realizaci a pĄ ektów budowlanyc h zw tązarly ch ze wznoszeniem budynków,
Roboty zwlązane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

Wykonywanie instalacji elekĘcznych, wodno-kanaiizacyjnych

i

pozostałych instalacji

budowlanych,
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
Sprzedażhurtowa narzędzt technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklePach,
Pozostała działalnośćpocztowa i kurierska,

Działalnośćwydawnicza,
Działalnoścw zakręsie nagrań dzwiękowych i muzycznych,
Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
Telekomunikacja,

Działalnośćzwiązana
działalnośćpowiązana,

CHE Consulting Sp.

z o.o.

z

oprogramowaniem

i

doradztwem

w

zakresie informatYki oraz

COMPERIA.PL S.A.

DziałalnoścHoldingów finansowych,

Pozostała finansowa działalnośćusługowa, z wylączeniem ubezpieczeń
emerytalnych,

Pozostała działalnośćwspomagająca usługi finansowe,

z

i

funduszów

wyłączeniem ubezpieczęh i

funduszów emerytalnych,
Działalnośćwspomagaj ąca ubezpiec zenia i fundusze emef ytalne,
Działalnośćzwiązana z obsługą rynku nieruchomości,
Doradztwo zw iązane z zar ządzaniem,
Działalnośćw zakresie architektury i inżynierii oraz związane zniądoradztwo techniczne,
Badania naŃowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
Reklama, badanie ryku i opinii publicznej,
Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
Działalnośćwspomagająca edukac.ję.
W badanym okresie Spółka prowadziła działalnośćw zakresie pośrednictwafinansowego,

Kapitał zakladowy Spółki według stanu na dzień 3l grudnia 2011 roku wynosił 133.595 zl
dzielił się na 1.335.950 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 1.090.420 akcji
imiennych serii A, 124.080 akcji na okaziciela serii B, 121.45a akcji na okaziciela serii C.
Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że 14każdą akcję przypadają

i

dwa głosy.

Według stanu na dzień7 września201
udziałowców Spółki znajdowali się:

Pos.

Nazwaakcjonariusza

1

roku (data ostatniego Zgromadzenia Akcjonariuszy) wśród

W tym ilość

I1ość

posiadanych

akcji

akcji serii A

Wartość
posiadanych
akcji w
złotych

l

Bartosz Michałek

231.500

2a7.ż10

231.500

ż.

Karol Wilczko

ż31.500

2o7.ż10

231.500

3.

Paweł Cyłkowski

75.500

0

75.500

331.000

331.000

331,000

Tanlet Holding Limited

345.000

345.000

345.000

Akcie serii C

121.450

0

1ż1.45o

4.
5.

FIDEA Capital l

Limited

Cyprus

1.335.950

CHE Consulting Sp.

z o.o.

1.090.420

133.595

COMPBRIA.PL s.A.

W roku obrotowym wystąpiła następująca zmiana w kapitale zakładowym

Spółki:

,

Aktem Notarialnym z dnia 7 wrześnta 2011 roku ( Rep 49a2lżU1) nastąpiło podwyższenie
kapitału o kwotę Iż.I45 złzkwoty I21,45a zł do kwoty l33,595 złpoprzez emisję zwyłączeniem
plawa poboru IżL45a akcji na okaziciela serii C o wartościnominalnej 0,10 zł kaźdy.
Na 31 grudnlaż0|1 roku wśród udziałowców Spółki znajdowali się:

Pos.

Nazwaakcjonariusza

Ilość
posiadanych

W tym ilość

akcji serii A

akcji

Wartość
posiadanych
akcji w
złotych

1

Bartosz Michałek

ż31.500

2o7,ż|0

231.500

2.

Karol Wilczko

226.a00

ż07.210

231.500

3.

Paweł Cyłkowski

68;776

0

4,

FIDEA Capital

336.985

331,000

33

5.

Tanlet Holding Limited

35L239

345.000

345,000

6.

Akcje serii C

Iż1.450

0

Iż1.45o

Limited

(

Cyprus

t.335.950

1.090.420

Kapitał własny Spółki według stanu na dzięń3I grudnia 2011 roku wynosi
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Spółka nie posiada podmiotów powiązanych.

W skład Zarządu Spółki na dzień wydania opinii wchodzili:

r
l
r

Bartosz Michałek

Prezes Zarządu

karol wilczko

Wiceprezes Zaruądu,

Grzegorz wojdyga

Członek Zarządu.

CHE Consulting Sp.

z o.o.

75,500

i.000

133.595

ż 493

817,08 zł.

COMPERIA.PL S.A.
W skład Rady Nadzorczej na dzień wydania opinii wchodzili:
Christopher Derek Alexander

- Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lisowski Konrad Paweł - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dojnow Marek

- Członek Rady Nadzorczej

Cylkowski Paweł Lech - Członek Rady Nadzorczej
Michałek Anna Katarzyna- Członek Rady Nadzorczej.

2.

Informacje o sprawozdaniu finanso\ilym za poprzedni rok obrotowy

DziałalnośćSpółki w 2010 roku zamknęła się zyskiem netto w wysokoŚci 439.ŻIŻ,70zł.
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 podlegało badaniu przez biegłego
rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony CHE Consulting Sp. z o.o.
Biegły rewident w dniu 7 kwietnia 2011 roku wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeh.
Walne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe zarok obrotowy 2010
odbyło się w dniu 8 czerwca 2011 roku. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło
przeznaczyć zysk w kwocie Ą39.ż12,70 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Sprawozdanie finansowe

za

rok

obrotowy

w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 11 lipca 20i

3. Dane

1

2010

zostało

złożone

roku.

identyfikujące podmiot uprawniony araz kluczowego biegłego rewidenta

przeprowadzającego w jego imieniu badanie

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnla
3 listopada 2011 roku, zawartej pomiędzy Comperia.pl S.A. a firmą CHE Consulting Sp. z o.o. z
siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, wpisaną na prowadzonąprzez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3630. W
imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod
nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Joannę Niczyporuk (nr ewidencyjny 10039 ) w siedzibie
Spółki w dniach od I'| - 31 styczeń żOIżroku.

Wyboru podmiotu uprawnionego dokonało Zgtomadzenie Wspólników uchwałą Nr 8 z dnia
8 czerwca 2011 roku na podstawie upoważnienia zawartego w per. 16 ust. 1 pkt 16 umowy Spółki.

CHE Consulting Sp. z o.o.

oraz kluczowy biegły rewident Joanna Niczyporuk potwierdzają, tż są

uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz tż spełniają warunki okręślone w art. 56
ustawy o biegłych rewidentach i ich samoruądzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdń finansowych oraz nadzarze publicznym (Dz. IJ, z ż009 r. Nr 77, Poz. 649) do
wyraźreniabezstronnej i niezaieżrej opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki Comperia.pl §.A.

CHE Consulting Sp.

/j

z o.o.

yk
I

COMPERIA.PL S.A.

4.

Dostępnośćdanych i oświadczenia kierownictwa Spółki

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania.
Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostęPniono
wszystkie żądane dokumenty i dane, jak równiez udzielono wyczerpujących informacji
i wyjaśnień, , co między innymi zostało potwierdzone pisemnym oświadczeniemZarząduSPÓłki z
dnia 31 stycznia żOtżroku.

II.

SYTUACJA MAJĄTKOWA

I

FINANSOWA SPÓŁKI

Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat oraz wskaŹniki
finansowe opisujące wynik finansowy Spółki, jej sytuację finansową i majątkową w porównaniu
do analogicznych wielkościza lata ubiegłe.
Podstawowe wielkościz rachunku zysków i
(w zł)
Przychody ze sprzedaĘ
Koszty działalnościoperacyj nej
Pozostałe przychody operacyj ne
Pozostałe koszty operacyj ne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Podatęk dochodowy

Zysk (strata) netto

Rentownośćsprzedżv
Rentownoścsprzedazv

bruito
netto

FłAntównośc kaoitałrl własneoo

Wskaźnik rotacii

maiatku

Rotacia nalezności w dniach
zobowiazań w dni
stopa zadłuźenia
pokrycie maiatku kapitałem własnym
Kaoitał obrotowv

netto

1.554,88ż,42
t.114,46a,ż8

3 9I,7 98ż,26
ż 6t6 065,5ż

ż009

651.830,79
986.581,32
5.356,37
10,040,08

6,95
4,33
,76a.a2
1.972,08
0,00

5 1,98,47
ż 56l.ż4
ż6 aż7 ,5ż

i.418,00

474,18
0,00
439.żlż,70 (338.490,4ż )

15 627,51

66 807,00

t 248146.98

$,3q:19

g1,86%
100,20%

28,33'/"
28.25%
602.84o/"

1,21

2.25

77o/o

74"/"

26"/"

6q

Ą

płnności

2010

ża1I

2 075

wskaźnik p|ynnosci
Wskaźnik podwyzszonei

strat

454J17

,52.07%
_51.93%
-82,58o/"

3.B2

58!o
42"/o

39,293
1,40

r!1,

4,23

3,85

Ana7izapowyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w roku 2011 następujących
tendencji:

wzrost wskamików rentowności,
Wzrost wskaźnika rotacji naleźnościw dniach i wskamika rotacji zobowiązń w dniach,
Poprawę wskaźników płynności.

CHE Consulting Sp.

z o.o.

1.40
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III. INFORMACJE \ZCT"EGÓŁOWE

1,.

Ocena systemu rachunkowości

Księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym Kancelaria Podatkowa Biuro
Rachunkowe KONTABL S.C.

Spółka posiada dokumentację wymaganą przepisami art. 10 ustawy z dnia Ż9 wrzeŚnia 1994 r.
o rachunkowości (Dz. IJ. z 2009 r. Nr 152, poz. I2ż3, z p6żn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą
o rachunkowości", w szczególności dotyczącą: określenia roku obrotowego i wchodzących wjego
skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów.
Dokumentacja polityki rachunkowości została opracowana zgodnie z ustawą o rachunkowoŚci
i zalwterdzona do stosowania od dnia 0i.01.2008 roku uchwałąZaruądu z dnia 28 grudnia 2007
roku.

Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego ZoStałY
przedstawione w dodatkclwych notach objaśniających, Przyjęte przez Spółkę zasady
rachunkowoŚci są Stosowane w sposób ciągły.
Księgi prowadzone są w systemie księgowym OPTIMA.
Bilans otwarcia wynika z zatwietdzonego sprawozdania finansoweg o za"poprzędni rok obrotowy i
został on prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych badanego okresu. W zakresie sald
bilansu wykonaliśmyniezbędne procedury mające na celu potwierdzenie, czy salda te nie
zawieraj ą istotnych błędów.

W częściprzez nas zbadanej udokumentowanie operacji gospodarczych , księgi rachunkowe oraz
powiązanie zapisów księgowych z dokumentami i sprawozdaniem finansowym spełniają wymogi
rozdzińu 2 ustawy o rachunkowości.

Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumentację przyjętego sposobu

prowadzenia
zgodnie z
przechowywane
rachunkowości oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki są
rozdzińem 8 ustawy o rachunkowości.

Spółka przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów w zakresie oraz w terminach i z
częstotliwością wymagana ptzez ustawę o rachunkowości. Róznice inwentaryzacyjne ujęto i
rozliczono w księgach badanego okresu.
Badanie systemu kontroli wewnętrznej było przeprowadzone w takim zakresie w jakim wiąze się
ono ze sprawozdaniem finansowym. Badanie to nie miało na celu ujawnienia wszystkich
nieprawidłowościtego systemu. Zastosowane procedury nie wykazały istotnych niedociągnięĆ z
funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej.
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2.

Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego

Badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku i obejmuje:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

Bilans sporządzony na dzięń 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 3.248.03ż,65 zł,

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia ż0I1 roku do 31 grudnia 2011 roku
wykazujący zysk netto w kwocie 1.ż48.146,98 zł,
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia2}Il roku do 31 grudnia 2011
roku wykazuj ące zwiększenie kapitału własnego w kwocie I .981 ;l 47 ,32 zł,
Rachunęk przepływów pienięmych za okres od 1 styczni a żOfi roku do 3 1 grudnia 201
wykazujący zwiększenie stanu środków pienięźnych w kwocie 190.248,90 zł

1

roku

Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowoŚci oraz inne
informacj e obj aśniaj ące.
Struktura aktywów i pasywów oruzpozycji kształĘących wynik finansowy zostąła przedstawiona
w sprawozdaniu finansowym.

3.

Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego

wartości niematerialne i prawne
Na pozycję wartościniematerialnych i prawnych w Spółce składają się:
Koszty zakończonych prac rozwojowych w kwocie 3ż8,6'72,65 zł,
Inne wartościniematerialne i prawne w kwocie "l1.50'7,36 zł,

Noty dodatkowych objaśnień i informacji do sprawozdania finansowego prawidłowo opisują
zmiany stanu wartościniematerialnych i prawnych.

Należności

W

zbadanej przęz uas próbie należnościprzedawnione lub umorzone nie wystąpiły. Nie
stwierdziliśmytakże pozycji przeterminowanych lub obarczonych utratą wartoŚci, których nie
objęto odpisami aktualizującymi zgodnie z przyjętąprzez Spółkę polityką rachunkowości.
zobowtazania
Największe wartościwśród zabowiązń Spółki stanowią:
zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie ż71.751,95zł,
zobowiązania publiczno-prawne w kwocie 29 8,4'l ż,92zł,

Specyfikację zaciągniętych kredytów wraz z opisem ich zabezpteczeń oraz zapadalnoŚci
ujawniono w notach dodatkowych objaśnień i informacji do sprawozdania finansowego.

W

zbadanej przez naśpróbie zobowiązania przedawnione
stwierdziliśmy tŃ:że pozycji znacząco przeterminowanych,

finansowe skutki ich przeterminowania zgodnie
zw

y

z

lub umofzone nie wystąpiły. Nie
dla których nie zostałyby ujęte

obowiązującymi Spółkę umowami oraz

czaj amt handlowymi.
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Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy na zobowiązania

Noty objaśniająceczynnę

i

bierne rozliczenia międzyokresowe oraz rezerwy na zobowiązania

w sposób prawidłowy opisują ich strukturę,

Koszty rozliczane w czasie zakwalifikowano prawidłowo w stosunku do badanego
obrotowego.
Rezerwy na zobowiązania ustalono w wiarygodnie oszacowanych kwotach.

pozycje ujęto kompletnie

i

prawidłowo

w

istotnych aspektach

w

okresu

odniesieniu do całoŚci

sprawozdania finansowego.

4.

Kompletnośći poprawność sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działatnościSpółki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za:więta wszystkie informacje wymagane
zńącznktem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Spółka potwierdziła zasadnoŚć zastosowania
zasady kontynuacji działalnościprzy sporządzaniu sprawozdania finansowego. ZasadY WYcenY
aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w tym wprowadzeniu.

objaśnienia w postaci not tabelarycznych
do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat oraz opisów słownych.
Noty objaśniające do pozycji: tzeczawę aktywa trwałe, wartoŚci niematerialne i Prawne,
inwestycje, zobowtązania i rezerwy prawidłowo przedstawiają zwiększenia i zmniejszęnia oraz
tytuły tych zmian w ciągu roku obrotowego. Dla poszczególnych aktywów wykazanych w bilansie
przedstawiono możliwoścdysponowania nimi z uwagi na zabezpieczełia poczynione na rzecz
wierzycieli.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego w sposób prawidłowY
i kompletny opisują pozycje sprawozdawcze oraz jasno prezentują pozostałe informacje

Spółka sporządziła dodatkowe informacje

i

wymagane według załączntka nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Zarząd sporządzlł l zŃączył do sprawozdania finansowego sprawozdanie z dzińalności SPÓłki
w roku obrotowym 2011. Sprawozdanie z działaInościzawieta informacje wymagane art. 49 ust. Ż
ustawy o rachunkowości. Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych
w nim informacji, których bezpośrednimzródłem jest zbadane sprawozdanie finansowe.
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IV. UWAGI KONCOWE
OśwtadczęniaZarządu

CHE Consulting Sp. z o.o, oraz kluczowy biegły rewident otrzymali odZarządu Spółki pisemne
oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził,

iż Spółka przestrzegńa

przepisów.prawa.
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podmiot uprawniony do badania
sprawozdań fi nansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr. ewidencyjnym 3630
prowadzoną przez KRBR

Warszawa, 31 styczeń żOIżroku
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