
Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego TPO Doradztwo

Strategiczne Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, Al. Wyzwolenia 14, lok. 31,

00-570 Warszawa

na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień

31.12.2011 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego

jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z

działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późno zm.), zwanej dalej "ustawą o

rachunkowości" .

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi

zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy

rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i

finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych

stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych

Rewidentów w Polsce,

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby

uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.



W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez

jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w

przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których

wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę

sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i

finansowej jednostki na dzień 31.12.2011 r., jak też jej wyniku finansowego za rok

obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami umowy/statutu jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o

rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania

finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu

"BILANS - REWID - STANDARD" Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi sp. z 0.0.

Ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa

podmiot uprawniony nr 3511
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RAPORT
Z badania sprawozdania finansowego IPO Doradztwo Strategiczne spółki

akcyjnej za rok obrotowy 2011.

A. Część ogólna

a) dane porządkowe i informacje wstępne.

1. Badanajednostka: IPO Doradztwo Strategiczne spółka akcyjna w Warszawie,
ul. Al. Wyzwolenia 14, lok. 31,00-570 Warszawa
Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
w dniu 13.05.2005 r. pod numerem: 0000351323 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS.
Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 521 - 333 - 94 - 23 nadany przez Urząd
Skarbowy Warszawa Mokotów oraz statystycznej w systemie Regon: 140116441 nadany
przez Urząd Statystyczny w Warszawie.
Przedmiotem działalności spółki zgodnie z jej statutem oraz wpisem w KRS jest:

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przeciętne zatrudnienie za 2011 rok wyniosło 11 osób.

2. W skład zarządu w 2011 roku i w 2012 roku do dnia badania wchodziły następujące
osoby:

- p. Cezary Nowosad
- p. Edmund Kozak
- p. Jarosław Ostrowski

- prezes Zarządu
- wiceprezes Zarządu
- wiceprezes Zarządu.

3. Kapitał zakładowy spółki na 31.12.2011 r. wynosi 123 000, 00 zł i składa się z
1 230000,00 akcji po 0,10 zł jedna akcja.
Kapitał własny ogółem na 31.12.2011 r. wynosi 3 168735,71 zł.

4. Sprawozdanie finansowe za 2010 r. było badane przez ten sam podmiot uprawniony, co i
za 2011 r. W dniu 28.03.2011 r. została wydana opinia bez zastrzeżeń.
Sprawozdanie finansowe za 2010 rok zostało zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia
Wspólników z 06.06.2011 r.
Zysk netto za 2010 r. w kwocie 1 026 175,32 zł uchwałą Zgromadzenia Wspólników z
06.06.2011 r. przekazano na podwyższenie kapitału zapasowego.
Sprawozdanie finansowe za 2010 r. zostało złożono do sądu dnia 20.06.2011 r.

5. Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2010 r. został prawidłowo wprowadzony, jako
bilans otwarcia na 01.01.2011 r.
W 2011 roku nie było zmian w polityce rachunkowości w stosunku do lat poprzednich.

6. Zarząd spółki przedłożył żądane przez biegłego dane, informacje i wyjaśnienia. Nie bY.()łO\) p
ograniczeń w zakresie badania. ~\



7. Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe, na które składa się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów

zamyka się sumą 3 855 003,46 zł
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

wykazujący zysk netto w wysokości 568 578,87 zł
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r.

do 31.12 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
1 168578,87 zł

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 248877,07 zł

f) dodatkowe informacje i objaśnienia

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd spółki.

8. Uchwałą Rady Nadzorczej z 16.12.2011 r. "BILANS - REWID - STANDARD" Biegli
Rewidenci i Doradcy Finansowi spółka z 0.0. w Warszawie, ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-
039 Warszawa, została powołana do zbadania sprawozdania finansowego za 2011 r.
badanej jednostki. Jednostka badająca jest podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych i wpisanym na listę pod numerem 3511. W jego imieniu badanie
przeprowadził kluczowy biegły rewident mgr Marian Rogowski wpisany do rejestru pod
numerem 3408.
Zarówno podmiot uprawniony jak i biegły rewident oświadczają, że są bezstronni i
niezależni wobec badanej spółki w rozumieniu art. 56 ustawy z 07.05.2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77 z 2009 r. poz. 649).

9. Zgodnie z zawartą umową w dniu 28.12.2011 r. badanie zostało przeprowadzone w
siedzibie biura rachunkowego" Unilex" w okresie od 03.01.2012 do 15.05.2012 r. z
przerwami.

10. Z badaną jednostką powiązana jest:
- Inwest Consulting Spółka Akcyjna w Poznaniu

11. Księgi rachunkowe badanej spółki są prowadzone przez Kancelarię Prawną "Unilex"
spółka cywilna w Warszawie, ul. Jagiellońska 74A, lok. 403, 03-301 Warszawa.

12. Zarząd spółki przedłożył w dniu podpisania opinii i raportu oświadczenie o kompletności,
rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego przedstawionego do badania,
ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych istniejących na
dzień 31.12.2011 r. oraz nie zaistnieniu do dnia złożenia oświadczenia zdarzeń
wpływających w sposób istotny na wielkości danych wykazywanych w sprawozdaniu
finansowym za rok badany.
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Podstawowe wielkości bilansu ksztahują się następująco(dane w tys. zł)

L.p. Nazwa pozycji Stan na Stan na Poz. 4: Poz. 3
01.01.20011r. 31.12.2011 r. (w%)

1 2 3 4 5
AKTYWA

a) Aktywa trwałe 273 297 108, 79
b) Zapasy 2 3 150,00
c) Należności krótkoterminowe 510 1085 212,75
d) Inwestycje krótkoterminowe 1 940 2449 126,24
e) Rozliczenia międzyokresowe 3 20 666,66

czynne
PASYWA

a) Kapitał własny 2000 3 169 158,45
b) Rezerwy 88 81 92,05
c) Zobowiązania krótkoterminowe 636 510 80, 19
d) Zobowiązania długoterminowe - 87 -
e) Rozliczenia międzyokresowe 4 9 225

Zwracają uwagę:

- wzrost należności krótkoterminowych o 112, 75 %
- wzrost inwestycji krótkoterminowych o 26, 24 %
- wzrost kapitału własnego o 58, 45%
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Z wyliczenia powyższych wskaźników wynika, że rezultaty działalności gospodarczej w
2011 r. są gorsze niż w latach 2009 i 2010. Zysk netto za 2011 rok wynosi
569 tys. zł i jest gorszy od wykonania za 2010 rok o 457 tys. zł i jednocześnie wyższy od
wykonania za 2009 rok o 362 tys. zł. Większość wskaźników za 2011 r. jest gorsza niż na
koniec poprzednich lat.
Przyczyną spadku zysku netto za 2011 rok w stosunku do zysku netto za 2010 rok są gorsze
relacje przychodów finansowych i kosztów finansowych.
Badanajednostka swoje zobowiązania płaci terminowo.



B. Część Szczegółowa

I. Prawidłowość ksiqg rachunkowych

Badana jednostka nie posiada Zakładowego Planu Kont, który by spełniał wszystkie
wymagania ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r.
Dokonaliśmy wyrywkowego sprawdzenia prawidłowości systemu księgowości i powiązanego
z nim systemu kontroli wewnętrznej. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą
komputera.

Naszej ocenie podlegały w szczególności:

prawidłowość udokumentowania operacji gospodarczych,
prawidłowość prowadzenia za pomocą komputera ksiąg rachunkowych,
zasadność stosowanych metod zabezpieczenia dostępu danych i system ich
przetwarzania za pomocą komputera,
powiązania danych wynikających z ksiąg ze sprawozdaniem finansowym,
ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych sprawozdania finansowego,
poprawność działania kontroli wewnętrznej.

W wyniku tych ocen, w połączeniu z rezultatami badania wiarygodności poszczególnych
pozycji sprawozdania finansowego, stwierdziliśmy, że system księgowości i działający w
powiązaniu z nim systemem kontroli wewnętrznej można ogólnie uznać za prawidłowe. Nie
było celem naszego badania wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tych
systemów.
Wynika to z faktów, że:

1. Zasady polityki rachunkowości prowadzone są w sposób ciągły. Zasady te zgodne są z
ustawą o rachunkowości i z ZPK. Księgi rachunkowe zostały prawidłowo otwarte na
01.01.2011 rok.

2. Księgi rachunkowe prowadzone sa w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i
terminowo.

3. Zapisy w księgach rachunkowych powiązane są z dowodami księgowymi oraz
sprawozdaniem finansowym.

4. Zabezpieczenie dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera
nie budzi zastrzeżeń.

5. Zgodnie z wymogami o rachunkowości dokonano inwentaryzacji aktywów i
pasywów. Jej wyniki rozliczono i ujęto w księgach rachunkowych.

6. Ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych jest
wystarczająca.
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AKTYWA

II. Akrywa trwałe

Wykazane w pozycji A aktywów bilansu aktywa trwałe wynoszą 296959,48 zł.
Składa się na to:

1. Wartości niematerialne i prawne

Wykazane w pozycji A I i A I 3 aktywów bilansu wartości niematerialne i prawne wynoszą
558, 75 zł. Jest to różnica sald kont:

020 - wartości niematerialne i prawne (saldo Wn)
075 - odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych
(saldo Ma)

RÓŻNICA

14967,95 zł

14409,20 zł
558,75 zł

Wartości niematerialne i prawne to wyłącznie programy komputerowe. Umarzane są stawką
podatkową (30%). Na 31.12.2011 r. zostały zweryfikowane.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

Wykazane w pozycji A II aktywów bilansu rzeczowe aktywa trwałe wynoszą 253 189, 73 zł.
Są to środki trwałe na 252 656, 94 zł i zaliczki na środki trwałe w budowie na 532, 79 zł.
Kwota 252656,94 zł to różnica sald następujących kont:

010 - środki trwałe (saldo Wn)
070 - umorzenie środków trwałych (saldo Ma)

RÓŻNICA

474223,94 zł
221 567,00 zł
252 656, 94 zł

Środki trwałe umarzane są stawkami podatkowymi i metodą liniową. Środki trwałe w
leasingu stawki umorzeniowe mają dostosowane do długości umów. Środki trwałe o wartości
do 3 500 zł umarzane są w 100% w miesiącu zakupu.
Za 2011 rok umorzenie naliczono prawidłowo. Ostatnia inwentaryzacja środków trwałych
odbyła się na 31.12.2010 r. Zaliczki na środki trwałe w budowie wynoszą 532,35 zł. Są to
udzielone zaliczki na nabycie środków trwałych.

III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wykazane w pozycji A V aktywów bilansu długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
wynoszą 43211,00 zł. Składa się na to:

a) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wykazane w pozycji A V 1 aktywów bilansu aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wynoszą 43211,00 zł. Jest to saldo Wn konta 630 - rezerwa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego- kosz .. Kwota 43211,00 zł stanowi prawidłowo ~
naliczone aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych na
31.12.2011 r.

8



IV. Zapasy

Wykazana w pozycji B I aktywów bilansu wartość zapasów wynosi 3 248, 30 zł. Składa się
na to:

1. Zaliczki na dostawy

Wykazane w pozycji B I 5 aktywów bilansu zaliczki na dostawy wynoszą 3 248, 30 zł. Jest to
część salda Wn konta 201 - rozrachunki krajowe z dostawcami. Kwota 3248, 30 zł to
udzielone zaliczki na koszty wykonania usług.

V. Należnościkrótkoterminowe

Wykazane w pozycji B II aktywów bilansu należności krótkoterminowe wynoszą
1 085 119,43 zł. Składa się na to:

1. Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do
12 miesięcy.

Wykazane w pozycji B II 2a aktywów bilansu należności z tytułu dostaw i usług o okresie
spłaty do 12 miesięcy od jednostek pozostałych wynoszą 93O607, 43 zł.
Jest to różnica sald kont:

202 - rozrachunki zagraniczne z odbiorcami ( saldo Wn)
200 - rozrachunki krajowe z odbiorcami (saldo Wn)
280 - odpisy aktualizujące rozrachunki (saldo Ma)

RÓŻNICA

16470,00 zł
958057,43 zł
43920,00 zł

930 607, 43 zł

Konto 200 na 958057,43 zł to należności z tytułu wykonanych usług. Na należności
zagrożone z tego konta utworzono odpisy aktualizujące na koncie 280 na 43 920, 00 zł.
Należności nie objęte aktualizacją do dnia badania są sukcesywnie rozliczane.
Konto 202 na 16 470, OOzłjest rozliczone do końca badania.

2. Należności z tytułu podatków.

Wykazane w pozycji B III 2c aktywów bilansu należności z tytułu podatków wynoszą
150012,00 zł. Jest to saldo Wn konta 220 -rozrachunki publiczno - prawne.
Kwota 150 012, 00 zł to różnica między wpłaconymi zaliczkami a należnym podatkiem
dochodowym od osób prawnych za 2011 r.

3. Inne należności krótkoterminowe.

Wykazane w pozycji B III 2d aktywów bilansu inne należności krótkoterminowe wynoszą
4500,00 zł. Jest to saldo Wn konta 249- inne rozrachunki i rozliczenia. Jest to kaucja dla
właściciela lokalu.
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VI. Inwestycje krótkoterminowe

Wykazane w pozycji B III aktywów bilansu inwestycje krótkoterminowe wynoszą
2449428, 71 zł. Składa się na to:

1. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach.

Wykazane w pozycji B III l b aktywów bilansu udziały i akcje w pozostałych jednostkach
wynoszą 1 987267, 87 zł. Jest to suma sald Wn kont:

030 - inwestycje długoterminowe (saldo Wn)
033 - wycena bilansowa akcji wg notowań (saldo Ma)

RÓŻNICA

1 789 558, 90 zł
197 708, 97 zł

1987267,87 zł

Konto 030 na l 789 558, 90 zł to wartość posiadanych akcji spółek giełdowych na
31.12.2011 r. wg rzeczywistej ceny nabycia. Akcje te zgodnie z ZPK wyceniono do bilansu
wg wartości rynkowej stosując do tego celu kursy giełdowe obowiązujące w dniu
30.12.2011 r. Różnica z wyceny wynosi 197708, 97zł i jest to saldo Wn konta 033 na
197708,97 zł. Zachowana została ostrożność wyceny. Ceny sprzedaży akcji w 2011 r. nie
były niższe niż przyjęte do wyceny bilansowej.

2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

Wykazane w pozycji B III 2c aktywów bilansu środki pieniężne w kasie i na rachunkach
bankowych wynoszą 462 160,84 zł. Jest to suma sald Wn kont: 100, 130, 132, 135 i 136

Konto 100 na 33681,46 zł to stan środków pieniężnych w kasie. Potwierdza to raport
kasowy na 31.12.2011 r. oraz przeprowadzona na koniec roku inwentaryzacja kasy.
Środki pieniężne z kont 130, 132, 135, 136 na 428 479,38 zł potwierdziły banki i dwa domy
maklerskie.

VII. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wykazane w pozycji B IV aktywów bilansu krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
wynoszą 20 247,54 zł. Jest to suma sald Wn kont:

640 - międzyokresowe rozliczenie kosztów
845 - rozliczenie międzyokresowe przechodów

RAZEM

15731,34zł
4516,20 zł
20247,54 zł

Konto 640 na 15 731, 34 zł to prenumerata i ubezpieczenia.
Konto 845 na 4516,20 zł to przychody z XII 2011 r. zafakturowane w I 2012 r.
Na 31.12.2011 r. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów zostały zweryfikowane.
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PASYWA

VIII. Kapitał własny

Wykazany w pozycji A pasywów bilansów kapitał własny wynosi 3 168735, 71 zł. Składa się
na to:

1. Kapitał podstawowy.

Wykazany w pozycji A I pasywów bilansu kapitał podstawowy wynosi 123 000,00 zł. Jest to
suma sald kont 800 i 801. Kwota 123000,00 zł stanowi kapitał zakładowy spółki i składa się
z 1 230 000 akcji po O, 1 zł jedna akcja.
Ta kwota kapitału zakładowego zgodna jest ze statutem spółki, aktualnym odpisem z KRS.
Wszystkie akcje są na okaziciela.
W bilansie otwarcia kapitał zakładowy wynosił 113 000, 00 zł. W ciągu 2011 roku uchwałą
Zgromadzenia Wspólników z 06.06.2011 r. został zwiększony o 10 000, 00 zł. Saldo Ma
konta 800 - kapitał założycielski wynosi 100 000, 00 zł a saldo Ma konta 801 - kapitał
akcyjny wynosi 23 000, 00 zł.

2. Kapitał zapasowy.

Wykazany w pozycji A IV pasywów bilansu kapitał zapasowy wynosi 2 477 156,84 zł. Jest
to suma sald Ma kont:

806 - kapitał zapasowy
807 - kapitał zapasowy z różnicy emisji akcji

RAZEM

1 647 156,84 zł
830000,00 zł

2 477 156,84 zł

Na początek roku kapitał zapasowy wynosił 860 981, 52 zł.
Uchwałą Zgromadzenia Wspólników 06.06.2011 r. zysk netto za 2010 rok w kwocie
1 026 175,32 zł zaliczono na zwiększenie kapitału zapasowego. Konto 807 - kapitał
zapasowy z różnicy emisji akcji na zł 830 000, 00 to różnica między ceną sprzedaży a i ceną
emisyjną akcji (tzw. agio).

3. Zysk netto.

Wykazany w pozycji A VIII pasywów bilansu zysk netto wynosi 568 578, 87 zł.
Jest to zgodne z wynikiem finansowym netto wykazanym w rachunku zysków i strat.

IX Rezerwy na zobowiązania.

Wykazane w pozycji B I pasywów bilansu rezerwy na zobowiązania wynoszą 80 776, O(\ł. () V.
Składa się na to: \!X-A
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1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wykazana w pozycji B I 1 pasywów bilansu rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wynosi 80 776, OOzł.Jest to saldo Ma konta 830 - rezerwa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego. Kwota 80776, OOzłstanowi prawidłowo naliczoną
rezerwę na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych na 31.12.2011 r.

X Zobowiązania długoterminowe.

Wykazane w pozycji B II pasywów bilansu zobowiązania długoterminowe wynoszą
86759, 38 zł. Są to:

1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek.

Wykazane w pozycji B II 2 pasywów bilansu zobowiązania wobec pozostałych jednostek
wynoszą 86 759, 38 zł.
Na kwotę 86 759, 38 zł składają się:

a. inne zobowiązania finansowe

Wykazane w pozycji B II 2c pasywów bilansu inne zobowiązania finansowe wobec jednostek
pozostałych wynoszą 86759,38 zł. Jest to część salda Ma konta 249 - inne rozrachunki i
rozliczenia. Kwota 86 759, 38 zł to wartość rat leasingowych przypadających do spłaty po
31.12.2012 r.

XI. Zobowiązania krótkoterminowe

Wykazane w pozycji B III pasywów bilansu zobowiązania krótkoterminowe wynoszą
510 092, 04 zł. Składa się na to:

l. Inne zobowiązania finansowe

Wykazane w pozycji B III 2c pasywów bilansu zobowiązania krótkoterminowe wynoszą
101 645, 70 zł. Jest to część salda 249 - inne rozrachunki i rozliczenia. Kwota 101 645, 70 zł
to wartość rat leasingowych do zapłaty w 2012 roku.

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy

Wykazane w pozycji B III 2d pasywów bilansu zobowiązania z tytułu dostaw i usług o
okresie wymagalności do 12 miesięcy wynoszą 344968,85 zł. Jest to saldo Ma konta
201 - rozrachunki krajowe z dostawcami. Kwota 344 968,85 zł to bieżące zobowiązania z
IV kw. 2011 r. Do dnia badania są sukcesywnie rozliczane.

3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.

Wykazane w pozycji B III 2g pasywów bilansu zobowiązania z tytułu podatków i składek dla
ZUS wynoszą 62442,41 zł. Jest to saldo Ma konta 220 - rozrachunki publiczno - pran0 () ()
Kwota 62 442, 41z1 to zobowiązania z tytulu: Y-M
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a. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za XII 2011 r.
b. podatek VAT według deklaracji VAT -7 za XII 2011 r.
c. składki dla ZUS za XII 2011 r.

RAZEM

8701,00 zł
35525,00 zł
18216,41 zł
62442,41 zł

Do dnia badania wszystkie zobowiązania z konta 220 zostały zapłacone.
Badanie wykazało, że spółka dokonuje prawidłowo rozliczeń z tytułu podatków i składek dla
ZUS. Wobec tego pozycja B III 2g pasywów bilansu jest realna.

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

Wykazane w pozycji B III 2 h pasywów bilansu zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą
343, 78 zł. Jest to saldo Ma konta 231 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

5. Inne

Wykazane w pozycji B III 2i pasywów bilansu inne zobowiązania wynoszą 691,30 zł. Jest to
saldo Ma konta 234 - inne rozrachunki z pracownikami. Są to bieżące rozrachunki.

XIL Rozliczenia międzyokresowe bierne

Wykazane w pozycji B IV pasywów bilansu rozliczenia międzyokresowe bierne wynoszą
8 640, 33 zł. Są to:

1. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wykazane w pozycji B IV 2 pasywów bilansu inne rozliczenia międzyokresowe
krótkoterminowe wynoszą 8 640, 33 zł.
Jest to saldo Ma konta 649 - rozliczenia międzyokresowe kosztów starego roku.
Kwota 8640,33 zł to wartość obcych faktur za usługi wykonane w XII 2011 r. gdzie faktury
te zostały wystawione w I 2012 r. W miesiącu I 2012 r. kwota 8640,33 zł została rozliczona.

XIII. Rachunek zysków i strat

1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi.

Wykazane w pozycji A przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wynoszą
2687951,35 zł. Składa się na to:

a) przychody netto ze sprzedaży produktów

Wykazane w pozycji A I przychody netto ze sprzedaży produktów wynoszą 2687216,45 zł.
Są to przychody ujęte na koncie 702 - sprzedaż usług.

b) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Wykazane w pozycji A IV przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów wynoszą
734, 90 zł. Są to przychody ujęte na koncie 703 - pozostała sprzedaż.



2. Koszty działalności operacyjnej

Wykazane w pozycji B koszty działalności operacyjnej wynoszą 1 952 582, 46 zł.
Składa się na to:

a) amortyzacja

Wykazana w pozycji B I amortyzacja wynosi 104 144, 13 zł. Są to koszty z kont:

400 - amortyzacja bilansowa samochodu
401 - amortyzacja
416 - amortyzacja śr. leasingowych

RAZEM

Konta 400 i 416 dotyczą amortyzacji od samochodów osobowych w leasingu.

b) zużycie materiałów i energii

2283, 71 zł
17 129,80 zł
84730,62 zł

104 144,13 zł

Wykazane w pozycji B II zużycie materiałów i energii wynosi 92362, 12 zł. Są to koszty
ujęte na koncie 402 - zużycie materiałów i energii.

c) usługi obce

Wykazane w pozycji B III usługi obce wynoszą 609 745, 39 zł. Są to koszty z kont:

405 - usługi bankowe
409 - usługi obce

RAZEM

397,00 zł
609 348,39 zł
609745,39 zł

Największą pozycją z konta 409 na 609 348, 39 zł są usługi podwykonawców dotyczące
sprzedaży na 337 724, 00 zł.

d) podatki i opłaty

Wykazane w pozycji B IV podatki i opłaty wynoszą 46977,52 zł. Są to koszty ujęte na
kontach:

411 - podatki i opłaty
413 - VAT w koszty
421 - VAT nie podlegający odliczeniu od paliwa
422 - VAT od samoch. rat leasingowych niepodlegających odliczeniu

RAZEM

e) wynagrodzenia

8646,00 zł
106,07 zł

6654,41 zł
31 571,04 zł
46977,52 zł

Wykazane w pozycji B V wynagrodzenia wynoszą 892 144,20 zł. Są to koszty ujęte na
kontach:



406 -wynagrodzenia
415 - wynagrodzenia z umów zleceń i dzieła

RAZEM

Konto 406 na 862 109,20 zł to wynagrodzenia osobowe.

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

862 109, 20 zł
30035,00 zł

892 144,20 zł

Wykazane w pozycji B VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wynoszą
160065,04 zł. Jest to suma kosztów ujętych na kontach:

404 - świadczenia na rzecz pracowników
407 - narzuty na ubezpieczenia ZUS

RAZEM

23982,53 zł
136082,51 zł
160065,04 zł

Konto 404 na 23 982, 53 zł to koszty BHP, badania, szkolenia pracowników i pakiet
medyczny.
Konto 407 na 136 082, 51 zł to składki dla ZUS obciążające koszty spółki.

g) pozostałe koszty rodzajowe

Wykazane w pozycji B VII pozostałe koszty rodzajowe wynoszą 47 144,06 zł. Są to koszty z
kont:

420 - koszty niestanowiące KUP
408 - podróże służbowe
410 - reprezentacja i reklama
412 - pozostałe koszty

3. Zysk ze sprzedaży.

RAZEM

23177,95 zł
5103,34 zł
347,00 zł

18515, 77 zł
47144,06 zł

Wykazany w pozycji C zysk ze sprzedaży wynosi 735 368, 89 zł. Jest to różnica przychodów
netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi oraz kosztów działalności operacyjnej.

4. Pozostałe przychody operacyjne.

Wykazane w pozycji D pozostałe przychody operacyjne wynoszą 206035,55 zł. Są to
przychody ujęte na koncie 760 - pozostałe przychody operacyjne na 225973,41 zł
pomniejszone o część kosztów konta 765 na 19937,86 zł.
Konto 760 na 225937,41 zł to:

- uzysk ze sprzedaży środków trwałych
- dotacje
- pozostałe

RAZEM

48300,00 zł
175 000,00 zł

2673,41 zł
225 973, 41 zł



5. Pozostałe koszty operacyjne.

Wykazane w pozycji E pozostałe koszty operacyjne wynoszą 8 264, 51 Są to koszty ujęte na
koncie 765 - pozostałe koszty operacyjne na 28202,37 zł. pomniejszone o wartość netto
sprzedanych aktywów trwałych na 19 937, 86 zł.
Konto 765 na 28 202, 37 zł to:

- nieumorzona część sprzedanych środków trwałych
- aktualizacja należności
- nierozliczone składki ubezpieczeniowe sprzedanego samochodu
- zwrócone dofinansowanie do PFRON
- pozostałe

RAZEM

6. Zysk z działalności operacyjnej.

19937, 86 zł
115,38 zł

3422,59 zł
4068, 73 zł

657,81 zł
28202,37 zł

Wykazany w pozycji F zysk z działalności operacyjnej wynosi 933 139, 93 zł. Jest to zysk ze
sprzedaży skorygowany o pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne.

7. Przychody finansowe.

Wykazane w pozycji G przychody finansowe wynoszą 52371,27 zł. Jest to różnica obrotów
kont:

750 - przychody finansowe - część przychodów
755 - koszty finansowe- część kosztów

Konto 750 na 2223 695, 59 zł to:

- wycena bilansowa akcji
- uzyskane odsetki bankowe
- przychód ze zbycia akcji

8. Koszty finansowe

RÓŻNICA

RAZEM

1 798 559, 55 zł
1 746 188,28 zł

52371,27 zł

425 136, 04 zł
9070,44 zł

1 789489, 11 zł
2 223 695, 59 zł

Wykazane w pozycji H koszty finansowe wynoszą 277793,33 zł. Jest to suma kosztów
ujętych na kontach:

755 - koszty finansowe - część kosztów
758 - odsetki budżetowe

pomniejszone o przychody z konta:
750 - przychody finansowe - część przychodów

Konto 758 na 1 296,00 zł to odsetki budżetowe.

RAZEM

RÓŻNICA

701 633, 37 zł
1 296,00 zł

702 929, 37 zł

425 136, 04 zł

277793~



Konto 755 na 2447821,65 zł to:

- wartość sprzedanych akcji w cenie zakupu
- wycena bilansowa akcji
- odsetki od leasingu
- zapłacone odsetki

9. Zysk z działalności gospodarczej.

RAZEM

1 746 188,28 zł
691 187,07 zł

10439, 16 zł
7, 14 zł

2447821,65 zł

Wykazany w pozycji J zysk z działalności gospodarczej wynosi 707 717,87 zł. Jest to zysk z
działalności operacyjnej skorygowany o przychody finansowe i koszty finansowe.

10. Straty i zyski nadzwyczajne.

W 2011 r. nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

11. Zysk brutto.

Wykazany w pozycji K zysk brutto wynosi 707 717,87 zł.

12. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Wykazany w pozycji L podatek dochodowy wynosi 139 139, 00 zł. Szczegółowe wyliczenie
podatku dochodowego spółki przedstawione jest w informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego.

13. Zysk netto.

Wykazany w pozycji N zysk netto wynosi 568 578, 87 zł. Jest to zysk brutto na
707717,87 zł pomniejszony o podatek dochodowy na 139 139,00 zł.
Zysk netto zgodny jest z wynikiem finansowym netto wykazanym w pasywach bilansu.
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XlV. Pozostałe zagadnienia.

1. Informacja dodatkowa.

Sporządzona informacja dodatkowa jest zdaniem biegłego kompletna i prawidłowa. Zawiera
wszystkie dane i informacje wymagane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości z
29.09.1994 r. Dane dotyczące 2011 r. są zgodne z pozostałymi elementami sprawozdania
finansowego i księgami rachunkowymi. Podstawa do naliczania podatku dochodowego od
osób prawnych została wyliczona poprawnie.

2. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało sporządzone prawidłowo.

3. Rachunek przepływów pieniężnych.

Spółka sporządziła rachunek przepływów pieniężnych za 2011 rok. Zdaniem biegłego został
on sporządzony poprawnie. Poszczególne dane zgodne są z pozostałymi elementami
sprawozdania finansowego i księgami rachunkowymi.

4. Sprawozdanie z działalności.

Zarząd spółki sporządził sprawozdanie z działalności za 2011 rok. Zdaniem biegłego zawiera
ono tematykę podaną wart. 49 ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r. Wszystkie dane
dotyczące 2011 r. są zgodne z sprawozdaniem finansowym. Nie wprowadza ono przeciętnego
czytelnika w błąd, co do sytuacji spółki na 31.12.2011 r. i na dzień jego sporządzenia.
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c. Podsumowanie rezultatów badania

Ustalenia zawarte w niniejszym Raporcie pozwalają na wydanie opinii z badania
sprawozdania finansowego za 2011 rok bez zastrzeżeń.
Integralną część raportu stanowią:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Rachunek przepływów pieniężnych
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Ustalenia końcowe:

Niniejszy Raport zawiera 19 stron kolejno ponumerowanych. Obok numeru każdej strony
biegły złożył swój podpis.

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu:

"BILANS - REWID - STANDARD" Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi sp. z 0.0.

Ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa
podmiot uprawniony nr 3511

Warszawa dnia 23.05.2012 r.

,,81LNJS-REWI D-STANDARD"
Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi

Sp z 0.0.
04-039 Warszawa.[;!. Opinog6rska 4 lok.35

~JIP521-052-56-22
KRS 0000141299, REGON 010286454
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