
 

 

 

 

 

Raport 
uzupełniaj ący opini ę biegłego rewidenta  

z badania sprawozdania finansowego jednostki  
działaj ącej pod firm ą TRAS- INTUR Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Inowrocławiu ul. Marcinkowskiego 154  

za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006  

 
A. Część ogólna 

1.  

2. Spółka działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu    28.04.1997r. 

Repertorium nr Rep. A nr 4169/97 oraz aneksu z dnia 28.08.2006r. Rep. A. 5110/2006 . 

Okres działalności jednostki nie jest określony. 

3. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność: 

a) pierwszy wpis do Rejestru Handlowego pod numerem RBH 7323 z dnia 28.04.1997r. w Sądzie 

Rejonowym w Krakowie. 

b) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem KRS 0000024482 z dnia 

30.01.2007r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 

c) numer identyfikacji podatkowej NIP 944-16-35-703 nadany w dniu 15.07.1997r. przez Urząd 

Skarbowy w Krakowie. 

d) numer identyfikacyjny Regon 351284072 nadany w dniu 22.08.2005 przez Urząd Statystyczny 

w Krakowie. 

4. Przedmiotem działalności jednostki, wynikającym z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest: 
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� 20,1, Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna 

� 20,10,A, Produkcja wyrobów tartacznych 

� 20,10,B, Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna 

� 20,30,Z, Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

� 20,5, Produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z 

materiałów uŜywanych do wyplatania 

� 20,51,Z, Produkcja pozostałych wyrobów z drewna 

� 20,52,Z, Produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów uŜywanych do wyplatania 

� 25,2, Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 

� 25,21,Z, Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

� 25,22,Z, Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 

� 25,23,Z, Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa 

� 25,24,Z, Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 

� 26,1, Produkcja szkła i tworzyw ze szkła 

� 26,11,Z, Produkcja szkła płaskiego 

� 26,12,Z, Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego 

� 26,12,Z, Produkcja szkła gospodarczego 

� 26,14,Z, Produkcja włókien szklanych 

� 26,15,Z, Produkcja szkła technicznego 

� 28,1, Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 

� 28,11,A, Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności 

usługowej 

� 28,11,B, Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej 

� 28,11,C, Działalność usługowa w zakresie instalowania instrukcji metalowych 

� 28,12,Z, Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 

� 28,6, Produkcja wyrobów noŜowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego 

przeznaczenia 

� 28,61,Z, Produkcja wyrobów noŜowniczych 

� 28,62,Z, Produkcja narzędzi 

� 28,63,Z, Produkcja zamków i zawiasów 

� 51,5, SprzedaŜ hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu 

� 51,53,A, SprzedaŜ hurtowa drewna 

� 51,53,B, SprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŜenia sanitarnego 

� 51,54,Z, SprzedaŜ hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŜenia 

hydraulicznego i grzejnego 

� 51,56,Z, SprzedaŜ hurtowa pozostałych półproduktów 

� 51,57,Z, SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu 

� 51,70,A, Pozostała sprzedaŜ hurtowa 

� 51,70,A, Pozostała sprzedaŜ hurtowa wyspecjalizowana 

� 51,70,B, Pozostała sprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana 

� 52,6, Handel detaliczny poza siecią sklepową 

� 74,40,Z, Reklama 
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� 45,4, Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 

� 45,42, Zakładanie stolarki budowlanej 

� 45,44, Malowanie i szklenie 

� 45,45, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 

� 45,43,A, Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian 

� 20,40,Z, Produkcja opakowań drewnianych 

� 60,24, Towarowy transport drogowy 

� 63,12,C, Magazynowanie i przechowywanie towarów 

� 63,40,C, Działalność pozostałych agencji transportowych 

� 70,20,Z, Wynajem nieruchomości na własny rachunek 

� 70,20,A, Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 

technologicznego 

� 74,87,B, Ściąganie naleŜności płatniczych, ocena zdolności kredytowej osób i jednostek 

gospodarczych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej 

5. Według stanu na dzień bilansowy występowały następujące powiązania z innymi jednostkami 

(zaleŜnymi, współzaleŜnymi i stowarzyszonymi – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachun-

kowości): Monto- Tras Dąbrowa Górnicza. 

6. Organy spółki przedstawiają się następująco: 

a) Czteroosobowy Zarząd prowadzący sprawy spółki na podstawie bezterminowych umów o 

pracę, zawartych przez Radę Nadzorczą: 

Prezes Zarządu Jan Mazur   

Członek Zarządu 
Paweł 
Puszczyński   

 
Członek Zarządu 
 
 
Członek Zarządu 
 

Jacek 
Gołębiowski 
 
Wiktor Strach 

 
 
 
od dnia 

Rezygnacja z dniem  
24.02.2007 r. 
 
 
06.04.2006 r. 

 

b) Sześcioosobowa Rada Nadzorcza o 2-letniej kadencji określonej w umowie spółki (zgodnie z art. 

216 KSH), pracowała w składzie: 

 

Członek RN 
 
Członek RN 

Szczytowski 
Edward 
 
Bauc Jarosław 
 

od dnia 
 
 
od dnia 

28.08.2006 
 
 
12.09.2006 

Członek RN 
 

Ostrowski  
Bogdan 
 

od dnia 
 

31.03.2005 do dnia 
11.09.2006 
 

Członek RN 
 
Członek RN 
 
Członek RN 
 

Wareluk Tadeusz 
 
Bera Anna 
 
Paweł Bala 
 

od dnia 
 
od dnia 
 
od dnia 
 

28.08.2006 
 
28.08.2006 
 
01.01.2005 do dnia 
11.08.2006 
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Członek RN 
 
Członek RN 
 
Członek RN 

 
Leszek Skop 
 
Drop Henryk 
 
śyto Jakub 

 
od dnia 
 
od dnia 
 
od dnia 

 
07.06.2006 do dnia 
11.08.2006 
01.01.2005 
 
17.06.2005 

 

7. Głównym księgowym jednostki od dnia 01.07.2005 r. jest Teresa Konopka.  

8. Kapitały własne kształtują się następująco: 

 

Stan na Stan na 
Wyszczególnienie 

31.12.2006r. 31.12.2005r. 

Kapitał (fundusz) własny 9 308 226,93 981 104,99 

Kapitał (fundusz) podstawowy 25 356 980,00 19 196 980,00 

NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ść ujemna)    

Udziały (akcje) własne (wielko ść ujemna)    

Kapitał (fundusz) zapasowy 1 323 751,75 1 921 837,91 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny    

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    

Zysk (strata) z lat ubiegłych  - 18 923 485,75  

Zysk (strata) netto  1 550 980,93 - 20 137 712,92 

Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (w.ujemna)   

 
 

Kapitał podstawowy wynosi 25 356 980,00 zł i dzieli się na 12 678 490 równych i niepodzielnych 

akcji, kaŜda o wartości nominalnej 2,00 zł. Wartość księgowa 1 akcji wynosi 2,00 zł, czyli 100% do 

ceny nominalnej. 

Ww. kwota kapitału podstawowego wykazana została: 

a) w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej do rejestru sądowego, zgodnie z art. 36 ust. 

1 i 2 ustawy o rachunkowości,  

b) jest w całości opłacona gotówką i aportem,  

c) odpowiada wysokości określonej w art. 624 KSH, 

d) uszczerbek kapitału spowodowany stratami z lat ubiegłych nie spowodował konieczności 

zastosowania art. 397 KSH 

9. Dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3 i 4 jednostka zatrudniała średnio w badanym roku 

obrotowym 232 osoby, a w roku poprzednim 229 osoby (po przeliczeniu na pełne etaty) 

10. Uchwałą nr 20/2006 Rady Nadzorczej Spółki TRAS- INTUR S.A. z dnia 5 października 2006 r do 

obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy – zgodnie z art. 66 ustęp 4 Uor - wybrana została firma audytorska Biuro Rachunkowe mgr 
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Marianna Grabowska wpisana pod numerem 2561 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową 

Radę Biegłych Rewidentów 

11. Niniejsze badanie, zgodnie z umową nr 4 z dnia 20.12.2005 r. zawartą w wykonaniu ww. 

uchwały Rady Nadzorczej przeprowadzono w siedzibie jednostki dominującej w okresie od 

10.04.2006r. do 31.05.2006 r. 

12. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający w jego imieniu biegły rewident mgr Marianna 

Grabowska (nr ewid. 1054/5441) oświadczają, Ŝe pozostają niezaleŜni od badanej Spółki, w 

rozumieniu art. 66.2 ustawy o rachunkowości. 

13. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez firmę audytorską Biuro 

Rachunkowe mgr Marianna Grabowska i otrzymało opinię bez zastrzeŜeń dotyczących kontynuacji 

działalności. Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy w dniu 22.06.2006 r. 

Strata poniesiona w tymŜe roku w kwocie 20 137 712,92 zł została w części pokryta kapitałem 

zapasowym w kwocie 1 921 837,91 zł. 

14. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany zostało: 

a) stosownie do art. 69 ustawy o rachunkowości złoŜone wraz z innymi dokumentami w Sądzie 

Rejonowym – Wydział KRS w Bydgoszczy w dniu 26.06.2006 r. 

b) zgodnie z art. 70 ustawy o rachunkowości przesłane do ogłoszenia w Monitorze Polskim B 

w dniu 26.06.2006 r. 

c) wykonując obowiązek z art. 27 ustawy z 15.02.1992r. złoŜono w Urzędzie Skarbowym w dniu 

22.06.2006. 

15. PrzedłoŜone do badania sprawozdanie finansowe za bieŜący rok obrotowy, zgodnie z art. 45 ustawy 

o rachunkowości, składa się z: 

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

b) bilansu na 31.12.2006r., z sumą aktywów i pasywów   42.890.235,99 zł 

c) rachunku zysków i strat wykazującego wynik finansowy   1.550.980,93 zł 

d) dodatkowych informacji i objaśnień, 

e) zestawienia zmian w kapitale własnym,      8.327.121,94 zł  

f) rachunku przepływów pienięŜnych 

oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności jednostki. 

16. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości jednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi 

rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji 

niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym. 

17. Ponadto Zarząd Spółki złoŜył w dacie zakończenia badania - dodatkowe oświadczenie o: 
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a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłoŜonego do 

badania, 

b) niezaistnieniu innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na wielkość danych 

liczbowych wynikających ze sprawozdania finansowego. 

18. Niniejszy raport został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej dokumentacji 

roboczej, wymaganej przez normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, z uwzględnieniem: 

a) stosownych prób badawczych, w tym pozycji dominujących kwotowo, 

b) poziomu istotności ustalonego dla sprawozdania finansowego, 

c) zawodowego osądu zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami księgowymi, 

d) w zakresie rozliczeń podatkowych raport obejmuje badanie stanu rozrachunków z tych tytułów 

i ich zgodność z danymi deklarowanymi przez badaną jednostkę. 
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B. Kluczowe wielko ści bezwzgl ędne i wska źniki wzgl ędne 

charakteryzuj ące wynik bilansowy jednostki oraz jej sytuacj ę 

majątkow ą i finansow ą za rok obrotowy i dwa lata poprzedzaj ące. 

Wynik działalności gospodarczej, zmiany rachunku zysków i strat, bilansu oraz wskaźników finan-

sowych charakteryzują tabele i wykresy podane niŜej: 

1. Bilans porównawczy 
Aktywa, dane w tys. zł:   

 
2006 2005 2004 Zmiana  stanu 

% % %  kwota %  kwota % Lp Wyszczególnienie 
kwota 

 udziału  
kwota 

 udziału 
kwota 

 udziału 2006/2005 2006/2004 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Aktywa trwałe 21 453,4 50,0 35 060,6 71,0 34 893,8 66,2 (13 607,1) 61,2 (13 440,4) 61,5 

I. Warto ści niematerialne i 
prawne 16,4 0,0 35,4 0,1 35,7 0,1 (19,0) 46,3 (19,4) 45,8 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 19 390,6 45,2 21 916,3 44,4 11 504,3 21,8 (2 525,7) 88,5 7 886,4 168,6 

III. NaleŜności długoterminowe 368,0 0,9 228,5 0,5 312,7 0,6 139,6 161,1 55,4 117,7 

1. Od jednostek powiązanych                     

IV. Inwestycje długoterminowe 625,3 1,5 12 425,3 25,2 21 334,7 40,5 (11 800,0) 5,0 (20 709,4) 2,9 

a) w jednostkach powiązanych 625,3 1,5 12 425,3 25,2 4 091,9 7,8 (11 800,0) 5,0 (3 466,6) 15,3 

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 1 053,1 2,5 455,1 0,9 1 706,4 3,2 598,0 231,4 (653,3) 61,7 

B. Aktywa obrotowe 21 436,8 50,0 14 321,2 29,0 17 786,8 33,8 7 115,6 149,7 3 650,0 120,5 

I. Zapasy 6 864,7 16,0 3 877,3 7,9 3 401,2 6,5 2 987,4 177,0 3 463,6 201,8 

II. NaleŜności krótkoterminowe 13 590,1 31,7 8 435,0 17,1 9 429,3 17,9 5 155,1 161,1 4 160,8 144,1 

1. NaleŜności od jednostek 
powiązanych 62,1 0,1 5,1 0,0 448,1 0,9 57,0 1 209,5 (386,0) 13,9 

III. Inwestycje krótkoterminowe 615,3 1,4 924,6 1,9 3 127,9 5,9 (309,3) 66,5 (2 512,6) 19,7 

a) w jednostkach powiązanych         2 554,6 4,8     (2 554,6)   

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
m/o 366,7 0,9 1 084,2 2,2 1 828,4 3,5 (717,5) 33,8 (1 461,7) 20,1 

Aktywa razem 42 890,2 100,0 49 381,7 100,0 52 680,6 100,0 (6 491,5) 86,9 (9 790,4) 81,4 

 
Graficznie aktywa przedstawiaj ą się nast ępująco: 
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Pasywa, dane w tys. zł:  

 
2006 2005 2004 Zmiana  stanu 

% % % kwota  % kwota  % Lp Wyszczególnienie 
kwota  

udziału  

kwota  
udziału  

kwota  
udziału 2006/2005 2006/2004 

1 2 3 4 3 4 5 6 9 10 11 12 

A. Kapitał (fundusz) 
własny 9 308,2 21,7 981,1 2,0 14 936,2 28,4 8 327,1 948,7 (5 628,0) 62,3 

I. Kapitał (fundusz) 
podstawowy 25 357,0 59,1 19 197,0 38,9 12 897,0 24,5 6 160,0 132,1 12 460,0 196,6 

II. 
NaleŜne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielko ść 
ujemna)  

                    

III. Udziały (akcje) własne 
(wielko ść ujemna)                      

IV. Kapitał (fundusz) 
zapasowy 1 323,8 3,1 1 921,8 3,9 20 021,8 38,0 (598,1) 68,9 (18 698,0) 6,6 

V. Kapitał (fundusz) z 
aktualizacji wyceny                      

VI. Pozostałe kapitały 
(fundusze) rezerwowe                      

VII. Zysk (strata) z lat 
ubiegłych  (18 923,5) (44,1)     (55,7) (0,1) (18 923,5)   (18 867,8) 33 973,9 

VIII. Zysk (strata) netto  1 551,0 3,6 (20 137,7) (40,8) (17 926,8) (34,0) 21 688,7 (7,7) 19 477,8 (8,7) 

IX. 
Odpisy z zysku netto w 
ciągu roku obrotowego 
(wielko ść ujemna) 

                    

B. 
Zobowi ązania i 
rezerwy na 
zobowi ązania 

33 582,0 78,3 48 400,6 98,0 37 744,4 71,6 (14 818,6) 69,4 (4 162,4) 89,0 

I. Rezerwy na 
zobowi ązania  137,9 0,3 48,0 0,1 1 755,7 3,3 89,9 287,4 (1 617,8) 7,9 

II. Zobowi ązania 
długoterminowe     11 327,7 22,9 14 384,4 27,3 (11 327,7)   (14 384,4)   

1. Wobec jednostek 
powiązanych                     

III. Zobowi ązania 
krótkoterminowe  31 598,0 73,7 34 150,4 69,2 21 091,1 40,0 (2 552,4) 92,5 10 506,9 149,8 

1. Wobec jednostek 
powiązanych         5,1 0,0     (5,1)   

IV. Rozliczenia 
międzyokresowe 1 846,0 4,3 2 874,5 5,8 513,1 1,0 (1 028,5) 64,2 1 332,9 359,8 

Pasywa razem 42 890,2 100,0 49 381,7 100,0 52 680,6 100,0 (6 491,5) 86,9 (9 790,4) 81,4 

 
 

  Graficznie pasywa przedstawiaj ą się nast ępująco: 
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Graficznie zmiany w aktywach i pasywach przedstawia ją się nast ępująco: 
 

 
 

Zgodnie z danymi wynikającymi z bilansu analitycznego na sytuację jednostki istotnie wpływają 

poniŜsze aspekty: 

a) aktywa trwałe stanowią 50,0% całego majątku Spółki, w tym rzeczowe aktywa trwałe stanowią 

45,2%, 

b) jednocześnie widoczny jest spadek bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych, który 

w przedziale lat 2005 – 2006  czyni kwotę  2 525,7 tys. zł . Spadek bilansowej wartości 

rzeczowych aktywów trwałych wystąpił szczególnie w grupie budynki o 3 144 233,33 zł. 

c) w grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost  o 7 115,6 tys. zł  (149,7% do roku 2005), który 

obejmuje głównie stan naleŜności krótkoterminowych, przy czym: 

wzrost ten jest rezultatem zwiększenia sprzedaŜy wyrobów i usług wynoszącego w skali roku 

2006 o 64,4 %, 

d) jednoczesny spadek stanu środków pienięŜnych na 31.12.2006 r. o 309, 3 tys. zł  w stosunku do 

roku poprzedniego. Spadek ten nie spowodował istotnego obniŜenia płynności finansowej. 

e) w pasywach bilansu uwagę zwraca zwiększenie kwotowe kapitałów własnych o 8 327,1 tys. zł  

(948,7 %), co jest rezultatem podwyŜszenia kapitału podstawowego.  Udział kapitałów własnych 

w finansowaniu majątku spółki jest wysoki i na dzień bilansowy wyniósł 21,7%. 

f) odnotować naleŜy spadek zobowiązań krótkoterminowych o 2 552,4 tys. zł , głównie z tytułu 

zaciągniętych kredytów, co jest zjawiskiem korzystnym. 
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2. Rachunek zysków i strat 

Rachunek zysków i strat – dane w tys. zł 
 

2006 rok 2005 rok 2004 rok Zmiana  stanu 

% % %   %   % Lp Wyszczególnienie 
kwota 

 udziału 

kwota 

 udziału 

kwota 

 udziału 2006/2005 2006/2004 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Działalno ść podstawowa 

1. 
Przychody netto ze 
sprzeda Ŝy i zrównane z 
nimi, w tym: 

63 591,6 95,5 38 687,1 91,8 54 656,9 97,8 24 904,4 164,4 8 934,7 116,3 

2. Koszt własny sprzeda Ŝy 62 944,9 95,7 42 609,7 68,3 56 779,4 76,9 20 335,2 147,7 6 165,5 110,9 

3. Wynik na sprzeda Ŝy  646,7   (3 922,6)   (2 122,5)   4 569,3 (16,5) 2 769,2 (30,5) 

B. Pozostała działalno ść operacyjna 

1. Pozostałe przychody 
operacyjne 1 830,6 2,7 2 388,0 5,7 808,8 1,4 (557,4) 76,7 1 021,8 226,3 

2. Pozostałe koszty 
operacyjne 1 312,9 2,0 11 582,3 18,6 9 237,5 12,5 (10 269,4) 11,3 (7 924,6) 14,2 

3. Wynik na działalno ści 
operacyjnej  517,7   (9 194,3)   (8 428,7)   9 712,0 (5,6) 8 946,4 (6,1) 

C. Wynik operacyjny 
(A3+B3) 1 164,4   (13 116,9)   (10 551,3)   14 281,3 (8,9) 11 715,6 (11,0) 

D. Działalno ść finansowa 

1. Przychody finansowe  1 151,8  1,7 610,0 1,4 371,1 0,7 541,8 188,8 780,7 310,4 

2. Koszty finansowe  1 505,1  2,3 8 141,8 13,1 6 111,7 8,3 (6 636,7) 18,5 (4 606,6) 24,6 

3. Wynik na działalno ści 
finansowej (353,4)   (7 531,9)   (5 740,6)   7 178,5 4,7 5 387,2 6,2 

E. Zdarzenia nadzwyczajne 

1. Zyski nadzwyczajne      458,6 1,1 34,7 0,1 (458,6)   (34,7)   

2. Straty nadzwyczajne     13,6 0,0 1 735,8 2,3 (13,6)   (1 735,8)   

3. 
Wynik zdarze ń 
nadzwyczajnych     445,0   (1 701,1)   (445,0)   1 701,1   

F. Zysk (strata) brutto 
(C+D3+E3) 811,0   (20 203,8)   (17 992,9)   21 014,8 (4,0) 18 803,9 (4,5) 

1. Podatek dochodowy (740,0)    (66,1)   (66,1)   (673,9) 1 119,3 (673,9) 1 119,3 

2. 
Pozostałe obowi ązkowe 
zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

                    

G. Obowi ązkowe obci ąŜenia-
razem (740,0)   (66,1)   (66,1)   (673,9) 1 119,3 (673,9) 1 119,3 

  Zysk (strata) netto (F-G) 1 551,0   (20 137,7)   (17 926,8)   21 688,7 (7,7) 19 477,8 (8,7) 

         

 Przychody ogółem 66 573,9 100,0 42 143,6 100,0 55 871,5 100,0 24 430,3 158,0 10 702,4 119,2 

            

 Koszty ogółem 65 762,9 100,0 62 347,5 100,0 73 864,4 100,0 3 415,5 105,5 (8 101,5) 89,0 

 
Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego 

wynoszącego netto 1 551,0 tys. zł , przy czym wypracowany zysk czyni w stosunku do: 

−−−− przychodów ze sprzedaŜy 2,33  %, 

−−−− zaangaŜowanego kapitału własnego 16,66 %, 

−−−− sumy aktywów ogółem 3,62 % 
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Udział poszczególnych elementów rachunku zysków i s trat kształtuj ących wynik finansowy 

przedstawia poni Ŝszy wykres: 

 
Na podstawowej sprzedaŜy osiągnięto zysk wynoszący 6 46,7 tys. zł. Sytuację na odcinku 

zyskowności poprawił wynik na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 517,7 tys. zł ,  Ujemny 

wynik na działalności finansowej w kwocie 353,4 tys. zł , powstał z tytułu zwiększonych odsetek od 

kredytu. 

 

Wynik finansowy na przełomie lat kształtuje si ę nast ępująco: 
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3. Omówienie analizy wska źnikowej 

3.1 Wskaźniki rentowno ści.  

                2006 r.          2005 r.          2004 r. 

  Rentowno ść  majątku  (ROA) 

wynik finansowy netto x 100 

aktywa ogółem 

5-8 procent 3,62% -40,78% -34,03% 

Rentowno ść netto sprzeda Ŝy  

wynik finansowy netto x 100 

przychody ogółem 

3-8 procent 2,33% -47,78% -32,09% 

Rentowno ść  kapitału własnego  (ROE) 

wynik finansowy netto x 100 

kapitały własne  

15-25 procent 16,66% -2052,55% -120,02% 

 Skorygowana rentowno ść  majątku 

zysk netto + (odsetki - podatek dochodowy od odsetek) x 100 

aktywa ogółem 

- procent 5,95% -36,55% -30,47% 

Dźwignia finansowa 

rentowność kapitału własnego - skorygowana rentowność majątku 

stopa dodatnia - to efekt pozytywny  
stopa ujemna - to efekt " maczugi finansowej" 

wsk. 
dodatni 

procent 10,71% -2016,01% -89,56% 

Rentowno ść inwestycji 

zysk brutto+odsetki od zadłuŜeń długoterminowych x 100 

kapitały własne + zobow.długoterminowe 

- procent 7,27% -524,01% -116,46% 

 

 

Wystąpienie w roku 2006 zysku powoduje, ze wszystkie wskaźniki rentowności za ten okres 

przyjmują wartość dodatnią i potwierdzają fakt występowania zyskowności. Majątek pracujący w 

spółce generował zysk w wysokości 36 groszy na jedną złotówkę zaangaŜowaną w aktywa. Na 

wyŜszy poziom dodatniego wskaźnika w 2006r, w porównaniu z rokiem poprzednim, miało wpływ 

zwiększenia w roku badanym wyniku finansowego. 

 Dodatnia wartość wskaźnika rentowności sprzedaŜy, oznacza Ŝe z kaŜdej złotówki sprzedaŜy 

osiągnięto w 2006 r. zysk 23 groszy zysku.  

 
3.2 Wskaźniki płynno ści finansowej przedstawiaj ą się nast ępująco: 
 
                2006 r.           2005 r.        2004 r. 
Wskaźnik płynno ści bie Ŝącej  ( I ) 

aktywa obrotowe - naleŜności z tyt.dostaw i usług powyŜej 12 mc 

zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyŜej 12 mc 

1,2 - 
2,0 

krotno ść 0,67 0,41 0,76 

Wskaźnik płynno ści szybkiej ( II ) 

aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 

1,0 krotno ść 0,44 0,26 0,54 

Wskaźnik płynno ści natychmiastowej ( III ) 

inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 

0,1-
0,2 

krotno ść 0,02 0,03 0,13 

WskaŜnik handlowej zdolno ści kredytowej 

naleznośći z tyt.dostaw i usług 

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 

1,0 krotno ść 0,70 0,51 1,02 
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Porównanie powyŜszych wskaźników z poŜądanym wskaźnikiem płynności bieŜącej, będącym 

relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych – wskazuje  na występowanie w jed-

nostce zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. 

 
3.3 Wskaźniki rotacji przedstawiaj ą się nast ępująco: 
 

          2006 r.        2005 r.         2004 r. 
Szybko ść obrotu zapasami 

średni stan zapasów  x  365 dni 

przychody netto ze sprzedaŜy produktów,towarów i materiałów 

wskaźnik 
malejący 

w 
dniach 31 34 x 

Szybko ść obrotu nale Ŝnościami 

średni stan naleŜności z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

przychody netto ze sprzedaŜy produktów,towarów i materiałów 

ilość dni 
porównywalna  

z lp 18 

w 
dniach 53 77 x 

Stopie ń spłaty zobowi ązań 

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

przychody netto ze sprzedaŜy produktów,towarów i materiałów 

ilość dni 
porównywalna  

z lp 17 

w 
dniach 88 110 x 

Produktywno ść aktywów 

przychody netto ze sprzedaŜy produktów,towarów i materiałów 

aktywa ogółem 

2,0 zł / zł 1,48 0,78 1,04 

 
 

Na płynność środków obrotowych ma wpływ szybkość obrotu naleŜnościami  i zapasami. Obrót 

naleŜnościami w dniach skrócił się z 77 dni w 2005r. do 53 dni w roku 2006, co jest zjawiskiem 

korzystnym.  

Wskaźnik produktywności aktywów wynoszący 1,48 informuje, Ŝe 1 zł zaangaŜowanego majątku 

przysporzył 1,48 zł przychodów, co wskazuje na  wysoką majątkochłonność przypadającą na poziom 

osiągniętej sprzedaŜy. 

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów w dniach, wynika Ŝe w 2006r. przeciętny  czas trwania 

jednego cyklu obrotowego zapasów w porównaniu z rokiem poprzednim uległ skróceniu . Obrót 

zapasami spadł z 34 dni w roku 2005 do 31 dni w roku 2006. 
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4. Omówienie pozostałych wska źników 
 

4.1.1 Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu 

 

                                                                                                               2006 r.          2005 r.         2004 r. 

Złota reguła bilansowania 

(kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100 

aktywa trwałe 

100-150 procent 50,34% 2,94% 42,96% 

 Złota reguła bilansowania II 

kapitały obce krótkoterminowe x 100 

aktywa obrotowe 

40-80 procent 149,70% 238,46% 128,14% 

 Złota reguła finansowania 

kapitały własne x 100 

kapitał obcy 

powy Ŝej  
100 procent 27,72% 2,03% 39,57% 

Warto ść bilansowa jednostki 

Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem 

  

wska źnik 
wzrostowy tys.zł 9 308,2 981,1 14 936,2 

Wskaźnik wyposa Ŝenia jednostki w trwałe środki gospodarcze 

aktywa trwałe x 100 

aktywa ogółem 

30-50 procent 50,02% 71,00% 66,24% 

 

 

4.1.2 Pozostałe wska źniki 

 

                                                                                                                2006 r.           2005 r.          2004 r.                                                              

Zdolno ść i wiarygodno ść kredytowa 

zysk netto + amortyzacja 

kapitał obcy 

powy Ŝej  
1,0 zł/zł 0,08 (0,38) (0,47) 

 

Model Hołdy 

Zh = 0,605 + 0,681x1 - 0,0196x2 +0,00969x3 + 0,000672x4 + 0,157x5  

  

powy Ŝej 
0,1 - 1,40 1,20 1,37 

 
 

  
 

4.1.3 Wskaźniki przepływów finansowych 

 

                                                                                                       2006 r.          2005 r.         2004 r.      

Wskaźnik relacji zysku netto do pieni ęŜnej nadwy Ŝki operacyjnej 

Wynik finansowy netto 
przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej 

- zł/zł (0,12) 7,88 (8,29) 
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5. Zdolno ść jednostki do kontynuowania działalno ści w roku nast ępnym po 

badanym i w niezmienionym istotnie zakresie. 

Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno – finansowej oraz wyniki badania 

sprawozdania finansowego i zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się występujące 

trudności finansowe i brak odpowiedniej płynności bieŜącej. JednakŜe aktualna waga tych trudności 

nie upowaŜnia do eksponowania powaŜnego zagroŜenia kontynuowania działalności firmy. 

Spółka na dzień 31.12.2006 r. wykazała zysk w wysokości 1 550.980,93 zł co jest zjawiskiem 

pozytywnym i świadczy o zwiększeniu sprzedaŜy i zyskowności tej sprzedaŜy. 
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C. Część szczegółowa 
 

1. Ocena prawidłowo ści stosowanego systemu ksi ęgowo ści. 

1.1 Księgowo ść jednostki.  

Księgowość jednostki funkcjonuje na podstawie aktualnego opracowania pt. „Zakładowa Polityka 

Rachunkowości”, zatwierdzonego przez kierownika firmy . W opracowaniu tym ujęto wybrane przez 

jednostkę alternatywne rozwiązania, ustawowe wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym 

reguły, metody i procedury dotyczące: 

a) wyceny przychodów, rozchodów i stanów bilansowych poszczególnych pozycji aktywów i pasy-

wów, równieŜ zasad szacowania odpisów aktualizujących utratę wartości, bądź jej przyrost, 

b) inwentaryzacji aktywów i pasywów, ze szczególnym akcentem na inwentaryzację w formie tzw. 

weryfikacji dokumentów, 

c) zasad tworzenia i szacowania rezerw na przyszłe zobowiązania (art. 35 „d” ustawy o rachun-

kowości) i rezerw na przyszłe koszty – wg art. 39.2 ustawy), w tym  na nagrody jubileuszowe 

i odprawy emerytalne. 

d) zasad rezerwowania w bilansie części wyniku finansowego na przyszłe zobowiązania wobec 

budŜetu oraz zasad aktywowania przyszłych potrąceń z tytułu odroczonego podatku docho-

dowego. 

 

1.2 W zakresie prawidłowo ści stosowanego systemu ksi ęgowo ści biegły potwierdza, Ŝe: 

a) jednostka przestrzegała zasady ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w przedmiocie 

prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 1.01. roku badanego, 

b) prowadziła w sposób poprawny księgi rachunkowe, przy uŜyciu właściwego programu kompute-

rowego, 

c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami 

rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostroŜnej wyceny, 

d) dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były sprawdzone 

i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, w tym m.in. 

kwalifikowane ekonomicznie przez osoby uprawnione i na tej podstawie dekretowane 

technicznie do prawidłowego ich ujęcia w księgach rachunkowych. 

1.3 W zakresie zabezpieczenia dost ępu do danych z ksi ąg rachunkowych i dowodów 

ksi ęgowych oraz za pomoc ą komputerów stwierdza si ę, Ŝe: 

a) jednostka przechowuje zbiory bez dokonania wydruków papierowych. Dane te znajdują się na 

magnetycznych dyskach twardych lokalnych i serwerowych jako kopie bezpieczeństwa oraz 

dyskach optycznych CD lub DVD jako jednorazowo zapisane dowody księgowe, bez 

moŜliwości zmiany: nad prawidłowością archiwizacji czuwa informatyk  
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b) archiwowanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych 

dokonywane jest w siedzibie zarządu jednostki, w oryginalnej postaci, w podziale na lata 

i miesiące, 

c) okresy przechowywania danych były zgodne z art. 74 ustawy o rachunkowości, tj.: 

sprawozdania finansowe – przechowywanie trwałe, a pozostałe zbiory 5 lat liczone od początku 

roku następnego. 

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc. 

2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów  

Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona do bilansu rocznego w zasadniczej 

części zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości: 

a) w drodze spisu z natury: 

−−−− gotówka w kasie na dzień 31.12.2006 r. 

−−−− środki trwałe na dzień 31.12.2006 r. 

−−−− wyroby gotowe w magazynie na dzień 31.12.2006 r. 

−−−− wyroby gotowe poza magazynem na dzień 31.12.2006 r. 

−−−− produkcja w toku na dzień 31.12.2006 r.  

b) w drodze potwierdzenia sald: 

−−−− rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na dzień 31.10.2006 r. 

−−−− rachunki bankowe na dzień 31.12.2006 r. 

c) w drodze weryfikacji: 

-      pozostałe składniki aktywów i pasywów 

 
 Biegły obserwował inwentaryzację z natury w placówce Spółki w dniu 31.12.2006 r. i potwierdza 

prawidłowość i rzetelność ich przeprowadzenia. RóŜnice inwentaryzacyjne zostały prawidłowo 

rozliczone i wprowadzone do ksiąg w roku badanym. 

 
Stwierdza się, Ŝe księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji 

operacji gospodarczych – uznaje się za prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowości 

i stanowiące podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego. 
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3. AKTYWA  
Aktywa zbadanego bilansu w układzie odtwarzającym sprawozdanie finansowe przedstawiają się 

następująco: 

 

3.1 Warto ści niematerialne i prawne w wysoko ści    16 366,44 zł  
 
Stanowią one 0,04% bilansowej sumy aktywów 

Treść 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość firmy 
Inne warto ści 

niematerialne i 
prawne 

Razem 

Wartość brutto         

Bilans otwarcia   11 150 124 845 135 995 

Zwiększenia      4 400 4 400 

Zmniejszenia         

Bilans zamknięcia   11 150 129 245 140 395 

Umorzenie      

Bilans otwarcia     100 643 100 643 

Zwiększenia     23 386 23 386 

Zmniejszenia         

Bilans zamknięcia     124 029 124 029 

Wartość netto na 
BO   11 150 24 202 35 352 

Wartość netto na 
BZ   11 150 5 216 16 366 

 

 

Wartości niematerialne i prawne spełniają: 

− kryteria ustawy o rachunkowości (art. 28) w zakresie ustalenia ich wartości początkowej 

wg cen nabycia, 

− wykazano w nich wyłącznie kontrolowane przez jednostkę nabyte prawa majątkowe 

przeznaczone dla statutowej działalności, 

− były prawidłowo amortyzowane bilansowo i podatkowo, 

− utrata zdolności do przynoszenia korzyści ekonomicznych nie wystąpiła, 

− inwentaryzacja wnip została przeprowadzona w formie ich weryfikacji. 
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3.2 Rzeczowe aktywa trwałe w wysoko ści     19 390 645,80 zł 
 
Stanowią one 45,21% bilansowej sumy aktywów. 

Podział rzeczowego majątku trwałego według grup rodzajowych jest następujący (w tys. zł):  
 

Treść Grunty 
Budynki, lokale i 

obiek.in Ŝ.ląd.i 
wod. 

Maszyny i 
urządz. Środki transp. Poz. śr.trw Razem 

Wartość brutto             

Bilans otwarcia 2 615 668 13 843 118 8 227 109 2 596 860 1 775 355 29 058 111 

Zwiększenia    34 660 1 870 234 12 249 8 463 1 925 605 

Zmniejszenia 354 668 3 144 233 747 090 54 803 1 529 296 5 830 091 

Bilans zamknięcia 2 261 000 10 733 545 9 350 253 2 554 306 254 522 25 153 624 

Umorzenie             

Bilans otwarcia 56 525 839 105 4 061 154 606 417 1 588 305 7 151 506 

Zwiększenia 113 050 27 107 688 234 420 880 2 631 1 251 902 

Zmniejszenia   619 051 647 772 10 657 1 353 248 2 630 729 

Bilans zamknięcia 169 575 247 161 4 101 615 1 016 640 237 688 5 772 679 

Warto ść netto na BO 2 559 143 13 004 013 4 165 955 1 990 443 187 050 21 906 605 

Warto ść netto na BZ 2 091 425 10 486 384 5 248 637 1 537 666 16 834 19 380 946 

 
 

Środki trwałe w budowie:  

 

Treść Bilans otwarcia Zwiększenia  Zmniejszenia Bilans zamknięcia 

Środki trwałe w budowie 9 700     9 700 

Zaliczki na środki trwałe w 
budowie         

 

Biegły stwierdza wiarygodność i zgodność tej pozycji bilansowej, gdyŜ: 
 

−−−− środki trwałe były w 2006 r. objęte spisem z natury i oceną ich gospodarczej przydatności. 

RóŜnice inwentaryzacyjne nie wystąpiły, 

−−−− wycena rzeczowego majątku trwałego jest zgodna z przyjętymi rozstrzygnięciami 

zapisanymi w Zakładowej Polityce Rachunkowości oraz art. 28 ustawy o rachunkowości, 

−−−− dokumentacja dotycząca przychodu i rozchodu środków trwałych jest kompletna i prawi-

dłowa, 

−−−− środki trwałe amortyzowane są metodą liniową- metod amortyzacji nie zmieniono, 

−−−− dotychczasowe umorzenie rzeczowych aktywów trwałych wynosi 22,94 %, 

−−−− właściwa jest wycena środków trwałych, w tym zuŜycia środków i amortyzacji jako 

zarachowanego w koszty umorzenia, 

−−−− ewidencja, klasyfikacja oraz prezentacja majątku w sprawozdaniu finansowym, nie nasuwa 

uwag, 

−−−− na dzień bilansowy łączne ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem 
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trwałym Spółki wynoszą  11 540,0 tys. zł , co stanowi 55,96 % wartości netto środków 

trwałych jako zabezpieczenie zaciąganych kredytów  

−−−− amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych za rok badany 

wynosi 1 275 287,86  zł, w tym koszty amortyzacji nie stanowiące podatkowych kosztów 

uzyskania w roku 2006 wyniosły 23 386,06 zł. 

−−−− środki trwałe w budowie w roku 2006 wynoszą 9 700,00 zł 

 

3.3 NaleŜności długoterminowe      368 049,27 zł 
 

Stanowią one 0,86% bilansowej sumy aktywów 

 
 

NaleŜności długoterminowe kwota wg ksi ąg Odpis aktualizuj ący  
(+/-) Kwota w bilansie 

Od jednostek powi ązanych       

Od pozostałych jednostek 368 049,27   368 049,27 

Razem 368 049,27   368 049,27 

 
 

NaleŜności długoterminowe spełniają wymagania ustawy o rachunkowości, w tym w zakresie: 

−−−− prawidłowości kwalifikacji i prezentacji z terminem spłaty w okresie dłuŜszym niŜ rok od 

dnia bilansowego, 

−−−− przyszłego wpływu korzyści ekonomicznych, 

−−−− prawidłowości inwentaryzacji i rozliczenia sald tych naleŜności w formie zapłaty, 

−−−− bilansowej wyceny w kwotach wymagających zapłaty, z uwzględnieniem zasady ostroŜ-

ności oraz przedawnienia i ściągalności. 

3.4 Inwestycje długoterminowe      625 300,00 zł 

Stanowią one 1,43% bilansowej sumy aktywów. 

 
 

Stan na: 
Inwestycje długoterminowe 

31.12.2006r. 

Nieruchomości   

Wartości niematerialne i prawne   

Długoterminowe aktywa finansowe 625 300,00 

a) w jednostkach powiązanych 625 300,00 

b) w pozostałych jednostkach   

Inne inwestycje długoterminowe   

Razem 625 300,00 
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Jednostka posiada inwestycje długoterminowe w postaci udziałów w: 

Monto- Trasie Sp. z o.o. D ąbrowa Górnicza      625 300,00 zł 

Inwestycje długoterminowe wycenione zostały na dzień bilansowy w wartości godziwej. 

    

3.5 Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe    1 053 087,43 zł 
Stanowią one 2,46% bilansowej sumy aktywów. 

Są to aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, naliczone od ujemnych róŜnic 

przejściowych, z tytułu róŜnic kursowych od naleŜności, amortyzacji księgowej wolniejszej od 

podatkowej oraz innych róznic. 

3.6 Aktywa obrotowe wykazane w bilansie               21 436 787,05 zł  
 
stanowią  50 % aktywów ogółem, z tego przypada na: 

 

3.6.1 Zapasy, które czyniły w bilansie sum ę      6 864 703,01 zł 

Stanowią one 16,01% bilansowej sumy aktywów i zostały w bilansie wykazane z uwzględnieniem 

kryteriów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 18 Uor. 

 
 

Stan na  Stan na 
Wyszczególnienie 

31.12.2006r. 31.12.2005r. 

Zapasy 6 864 703,01 3 877 340,14 

Materiały 3 977 885,15 3 255 608,63 

Półprodukty i produkty w toku 1 603 177,24 156 296,99 

Produkty gotowe 1 166 588,27 348 382,17 

Towary 117 052,35 117 052,35 

Zaliczki na dostawy     

 
 

Zapasy zostały zinwentaryzowane drogą spisów z natury. Wyniki rozliczenia inwentaryzacji ujęte 

zostały w księgach rachunkowych w badanym roku. W badanym roku widoczny jest wzrost 

wszystkich stanów zapasów poza towarami . Związane jest to ze silnym wzrostem produkcji i 

sprzedaŜy wyrobów. 

3.6.2 NaleŜności krótkoterminowe       13 590 114,07 zł 

stanowią 31,69% aktywów i dotyczą naleŜności od pozostałych jednostek i jednostek powiązanych: 

NaleŜności i roszczenia kwota wg ksi ąg Odpis aktualizuj ący  
(+/-) Kwota w bilansie 

NaleŜności z tyt. dostaw i usług 25 951 865,85  (15 290 603,72) 10 661 262,13 

NaleŜności z tyt. podatków i ZUS 1 060 002,33    1 060 002,33 

Inne nale Ŝności 1 868 849,61   1 868 849,61 

Razem 28 880 717,79 (15 290 603,72) 13 590 114,07 
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 NaleŜności wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostroŜności (art. 28.1.7 

Uor). Stosowny odpis aktualizujący dokonano w cięŜar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy 

tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka jakie wiąŜe się z daną naleŜnością. W ocenie 

wiarygodności tej pozycji bilansowej, zwracają uwagę naleŜności krajowe  zapłacone do 12.02.2007r. 

w 56,47%, natomiast naleŜności zagraniczne zapłacono do 12.02.2007 roku w 73,06%.  

Ponadto w naleŜnościach z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych figuruje kwota 

1 060 002,33 zł dotycząca podatku VAT naliczonego dot. US w Polsce 967 694,00 zł i podatku VAT 

naliczonego z Niemiec 92 308,33 zł. 

3.6.3 Inwestycje krótkoterminowe       615 285,93 z ł 

stanowią 1,43% aktywów i obejmują środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych, w tym: 

 

Stan na: 
Środki pieni ęŜne 

31.12.2006r. 

Inne środki pieni ęŜne   

Środki pieni ęŜne w kasie 25 160,77 

Środki pieni ęŜne na rachunkach bankowych 590 125,16 

-     

Razem 615 285,93 

 

Środki pienięŜne w kasie zostały zinwentaryzowane w drodze spisu z natury a środki na rachunkach 

bankowych w drodze potwierdzenia sald.. 

 

3.6.4 Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe     366 684,04 zł 

stanowią 0,85% aktywów i obejmują tytuły: 

Stan na: 
Czynne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów 

31.12.2006r. 

- usługi transportowe i monta Ŝowe 32 000,00 

- ubezpieczenia 150 403,31 

- wpłata pocz ątk. Samochód w  leasingu 66 608,13 

- odsetki od leasingu 20 027,26 

- MST od leasingu 19 348,44 

- Energia elektryczna 17 377,05 

- prenumerata 4 265,10 

- faktury zaliczkowe 20 113,80 

- pozostałe 36 540,95 

Razem 366 684,04 
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Biegły nie wnosi uwag do tej pozycji bilansowej, gdyŜ jednostka wiarygodnie aktywowała koszty w 

wysokości przypadającej na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z przyjętymi zasadami. 

 

3.7 Ogółem aktywa bilansu wynosz ą                  42 890 235,99 zł 

z podkreśleniem, Ŝe przy wycenie bilansowej poszczególnych składników jednostka zastosowała się 

do nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających z ustawy o rachunkowości. 

  

 

4. PASYWA zweryfikowanego bilansu w układzie wynika jącym ze 

sprawozdania finansowego kształtuj ą się następuj ąco: 

 

4.1 Kapitały własne ogółem czyni ą kwot ę     9 308 226,93 zł 

Stanowią one 21,70% pasywów, w tym mieszczą się:  

 

4.1.1 Kapitał podstawowy        25 356 980,00 zł 

wykazany został zgodnie ze stanem faktycznym prawnym określonym w art. 36 Uor, a jego wysokość 

spełnia wymagania KSH.  

 

4.1.2 Kapitał zapasowy        1 323 751,75 zł 

Kapitał zapasowy został zmniejszony w roku obrotowym o 2 138 086,16 zł. z tego 1.921837,91 

pokryta strata roku 2005. Zwiększenie kapitału zapasowego z tytułu emisji akcji serii K 

1.540.000,00zł. 

4.1.3  Strata z lat ubiegłych              – 18 923  485,75 zł 

 

4.1.4 Wynik finansowy netto roku obrotowego – zysk    1 550 980,93 zł 

ustalony został na podstawie prawidłowych zdarzeń gospodarczych w rzetelnych księgach 

rachunkowych i jest rachunkowo zgodny z kwotą figurującą w rachunku zysków i strat. 

 

4.2 Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania czyni ą    33 582 009,06 zł 
Stanowią one  bilansowej sumy pasywów i z tego przypada na: 
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4.2.1 Rezerwy na zobowi ązania             137 932,08 zł 
 

stanowią 0,32% pasywów i obejmują: 

 
Stan na: 

Rezerwy na zobowi ązania 
31.12.2006r. 

Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 89 932,08  

Pozostałe rezerwy 48 000,00 

- z tytułu odpraw rentowo- emerytalnych 48.000,00 

- pozostałe  

-     

-     

Razem 137 932,08 

 
 

4.2.2. Zobowi ązania długoterminowe - na dzie ń bilansowy nie wyst ąpiły.   
Figurująca w bilansie na koniec roku poprzedniego kwota 11 327 717, 26 zł została rozliczona w 

ciągu roku obrotowego następująco : 

Kwota 9.939.975,00 zł z tytułu obligacji została rozliczona z emisją akcji serii K, 

Kredyt długoterminowy 1.387.742,76 zł został przeniesiony na kredyty krótkoterminowe do spłaty  

w 2007 r. 

4.2.3. Zobowi ązania krótkoterminowe      31 598 031,50 zł 
stanowią 73,67% pasywów i obejmują wiarygodnie ustalone: 

 

Stan na Stan na 
Wyszczególnienie  

31.12.2006r. 31.12.2005r. 

Zobowi ązania krótkoterminowe  31 598 031,50 34 150 383,23 

Wobec jednostek powiązanych     

Wobec pozostałych jednostek 30 811 988,14 33 308 182,30 

kredyty i poŜyczki 8 381 923,13 14 610 311,20 

z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych   246 840,50 

inne zobowiązania finansowe     

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15 336 714,35 15 169 763,87 

do 12 miesięcy 15 336 714,35 15 169 763,87 

powyŜej 12 miesięcy     

zaliczki otrzymane na dostawy     

zobowiązania wekslowe     

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 706 690,08 1 508 129,49 

z tytułu wynagrodzeń  642 620,36 584 582,04 

inne 4 744 040,22 1 188 555,20 

Fundusze specjalne 786 043,36 842 200,93 
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Objaśnienia uzasadniające do w/w zobowiązań potwierdzają, Ŝe 

a) Na kwotę wykazaną w bilansie kredyty i poŜyczki składają się:  

 

Stan na: 
Wyszczególnienie 

31.12.2006r. 

- kredyt 7 655 582,02 

- odsetki 726 341,11 

- poŜyczka   

Razem 8 381 923,13 

 

Na ww. kredytach ustanowiono zabezpieczenia wynikające z zawartych umów. 

Wykazany w bilansie kredyt jest w rachunku bieŜącym, stąd wycena w kwocie wymagającej zapłaty 

zgodnie z art.28 Uor, a nie w skorygowanej cenie nabycia w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dn. 12.12.2001r (Dz.U. nr 149, poz.1674 z poźn. zmianami).  

 

b) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenione zgodnie z art. 28 ust. 1 Uor. obejmują: 

 

Wyszczególnienie do 12 m-cy powy Ŝej 12 m-cy Razem 

- Rozrachunki z dostawcami kraj. 11 987 638,66    11 987 638,66 

- Rozrachunki z dostawcami zagr. 3 013 064,25   3 013 064,25 

- Dostawy niefakturowane 335 011,44   335 011,44 

Razem 15 335 714,35   15 335 714,35 

 
 

Rozrachunki z dostawcami uregulowano do 12.02.2007 w 75,68 %. 

Zobowiązania wobec kontrahentów zagranicznych zostały wycenione średnim kursem NBP z dnia 

31.12.2006r. 

Nie stwierdzono sald przedawnionych, kwalifikujących się do odpisania w pozostałe przychody 

działalności operacyjnej. 
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c) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych obejmują rozrachunki z 

następujących tytułów: 

Stan na: 
Wyszczególnienie 

31.12.2006r. 

- PFRON 214 190,90 

- Składki ZUS 769 280,37 

- podatek nale Ŝny od usług transportowych 102 266,20  

- podatek od wynagrodze ń 33 491,60 

- Podatek drogowy 54 768,00 

- Podatek dochodowy osób prawnych 7 363,78 

- Podatek od nieruchomo ści 463 435,30 

- pozostałe 61 893,93 

Razem 1 706 690,08 

 

PowyŜsze zobowiązania są zgodne z deklaracjami podatkowymi złoŜonymi do US. Co do ich zapłaty 

z wyjątkiem podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którego 

termin zapłaty jest do 31.03.2007r  -wszystkie pozostałe zostały uregulowane terminowo w styczniu 

2007r.  

d) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń rozliczone w styczniu i lutym 2007r  wynoszą 642 620,36 zł 

Objaśnienia nie wymagają. 

e) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 744 040,22 zł 

obejmują wiarygodne rozliczenia z tytułu: 

zobowiązania w tym 

 ELECTUS SA lublin 2 783 852,07 rozliczone w styczniu 2007 

Rolziczenie z tyt obligacji zakończone w roku 2007  na 1 138 088,75 zł  

     4.2.4. Fundusze specjalne        786 043,36 zł  
Stanowią one 1,83 % bilansowej sumy pasywów. 

Gospodarka środkami ZFŚS była zgodna z regulaminem opracowanym na podstawie ustawy o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

4.2.5.  Rozliczenia mi ędzyokresowe      1 846 045,48 zł 
Stanowią one 4,30% bilansowej sumy pasywów. 

Pozycję stanowią przychody z tytułu: 

Faktury zaliczkowe       134 575,26 zł 

Prawo wieczystego uŜytkowania gruntów 1 705 171,02 zł 

Faktury zaliczkowe Tras Tychy         6 299,20 zł  

właściwie ustalonej i wykazanej w pasywach bilansu, zgodnie z art. 41 i ustawy o rachunkowości. 

4.3 Ogółem pasywa bilansu         42 890 235,99 zł 

Wszystkie pozycje pasywów zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym z uwzględnieniem 

nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających z ustawy o rachunkowości. 
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5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2006- 31. 12.2006r.  
sporządzony został z uwzględnieniem postanowień art. 47 ustawy o rachunkowości, sporządzony 

został w wersji kalkulacyjnej, zgodnie z wyborem przyjętym w Zakładowej Polityce Rachunkowości. 

 

5.1 Przychody ze sprzeda Ŝy i zrównane z nimi wynosz ą   63 591 559,63 zł 
z tego przypada na:   

5.1.1 Przychody ze sprzeda Ŝy osi ągnięte w roku obrotowym   63 591 559,63 zł 
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów są rezultatem zrealizowanej i wyfakturowanej sprzedaŜy na 

rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych, przy czym ich zgodność i wiarygodność zastrzeŜeń nie 

budzi, gdyŜ zachowano ustawową zasadę memoriału i współmierności. 

  

5.1.2 Przychody ze sprzeda Ŝy towarów i materiałów    2 234 466,38 zł 
dotyczą sprzedaŜy jako składnika majątkowego sprzedanego w stanie nieprzetworzonym po 

właściwych cenach. 

  
 

5.2 Koszty działalno ści operacyjnej za rok obrotowy w układzie rodzajowy m w kwocie    
           
 64 285 554,83 zł 

 

 

Koszty Kwota w zł kosztów w % 

Amortyzacja 1 275 287,86 2,0 

ZuŜycie materiałów i energii 34 926 904,97 54,3 

Usługi obce 16 772 496,05 26,1 

Podatki i opłaty 472 037,32 0,7 

Wynagrodzenia 6 419 505,91 10,0 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  1 478 816,35  2,3 

Pozostałe koszty rodzajowe  973 771,07 1,5 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 966 735,30  3,1 

Razem  64 285 554,83 100,0 

 

 

Koszty działalno ści operacyjnych w układzie kalkulacyjnym                          

� Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów   57 129 541,32 zł, w tym : 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   55 162 806,02 zł 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów     1 966 735,30 zł 
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� Koszty sprzeda Ŝy  2 706 183,23 zł 

� Koszty ogólnego zarz ądu  3 109 152,14 zł 

 

Koszty te ustalone zostały w sposób współmierny do przychodów, z uwzględnieniem nadrzędnych 

zasad rachunkowości, w tym zasady memoriału, co biegły zbadał poprzez sprawdzenie kosztów z 

miesiąca stycznia – lutego 2007. w sensie ich związku z bilansem na 31.12.2006r. 

 

5.3 Pozostałe przychody operacyjne      1 830 572,5 4 zł 

 
obejmują występujące powtarzalnie przychody, związanie tylko pośrednio z podstawową działalnoś-

cią jednostki: 

 

Pozostałe przychody operacyjne Kwota w zł 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

- stanowi nadwyŜkę przychodów ze sprzedaŜy środków 
trwałych nad wartością netto sprzedanych środków trwałych 

  

Dotacje   

Inne przychody operacyjne 1 830 572,54 

- refundacje UPI 76 909,38 

- zwrot poniesionych kosztów sądowych 53 503,20 

- spisanie sald zobowiązań 379 086,22 

- rozwiązanie rezerw na naleŜności 60 440,92 

- rozwiązanie rezerw uprawdopod. VAT 12 575,22 

- naleŜności nkup 212 317,66 

- odpisanie równowartości prawa wiecz. uŜytk. gruntów 113 049,96 

- przestoje w transporcie, zwrot za szkody majatkowe 66 499,35 

-  spisanie slad wg ugody, cesja 113 049,96 

- pozostałe 743 140,67 

Razem 1 830 572,54 

 

 

Stwierdza się prawidłowe udokumentowanie i zakwalifikowanie do pozostałych przychodów 

operacyjnych z uwzględnieniem ustawowego zakazu ich kompensowania wynikającego z art.7 ust.3 

Uor. 
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5.4 Pozostałe koszty działalno ści operacyjnej czyni ą kwot ę   1 312 904,84 zł 
 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – stanowi nadwyŜkę wartości netto sprzedanych 

środków trwałych nad przychodami z tego tytułu. 

 

 

 

PowyŜsze kwoty zostały rzeczowo, naleŜycie i memoriałowo udokumentowane, jako koszty 

pośrednio związane z podstawową działalnością jednostki. 

5.5 Przychody finansowe zamykaj ą się kwot ą    1 151 761,88 zł 
i obejmują wiarygodne korzyści uzyskane przez jednostką z operacji finansowych roku 2006, w tym 

głównie odsetki od naleŜności. 

Przychody finansowe Kwota w zł 

Dywidendy i udziały w zyskach   

Odsetki 72 953,42 

Zysk ze zbycia inwestycji   

Aktualizacja warto ści inwestycji   

Inne 1 078 808,46 

- premia od obligacji 1 078 590,00 

- oprocentowanie lokat i rach. bankowych 116,55 

- pozostałe przychody finansowe 101,91 

Razem 1 151 761,88 

Pozostałe koszty operacyjne Kwota w zł 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 30 3 342,56 

Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych   

Inne koszty operacyjne  1 009 562,28 

- naleŜności umorzone, ugody 136 930,95 

- darowizna 2 043,60 

- uznane reklamacje 10 553,37 

- zapłacone koszty adwokackie 12 060,60 

- opłaty s ądowe i komornicze 51 931,70 

- kary, mandaty 50 722,24 

- koszty restrukturyzacji 193 554,41 

- szkody w transporcie 67 810,41 

- pozostałe 483 955,00 

Razem 1 312 904,84 
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5.6 Koszty finansowe        1 505 144,94 zł 
obejmują następujące operacje finansowe. 

 

Koszty finansowe Kwota w zł 

Odsetki 1 235 375,67 

Koszty zbycia inwestycji   

Aktualizacja warto ści inwestycji   

Inne 269 769,27 

- róŜnice kursowe realizowane 245 793,41 

- róŜne koszty finansowe 23 975,86 

-     

-     

-     

Razem 1 505 144,94 

 

W kosztach finansowych ujęto ujemne róŜnice kursowe w kwocie 245 793,41 zł, jako nadwyŜka 

ujemnych róŜnic kursowych w kwocie 852 280,39 zł nad ujemnymi róŜnicami kursowymi w kwocie  –  

606 486,98 zł. 

PowyŜsze dane dotyczące przychodów i kosztów pozwalają na ustalenie figurującego w rachunku 

zysków i strat wyniku z działalności gospodarczej w kwocie 810 967,58 zł. 

 

  

W związku z niewystąpieniem strat i zysków nadzwyczajnych końcowy zysk brutto za rok obrotowy w 

rachunku zysków i strat czyni kwotę 810 967,58 zł 

Z powyŜszych danych liczbowych i ustaleń biegłego wynika, Ŝe rachunek zysków i strat za rok 

obrotowy sporządzony został obowiązującą, prawidłową metodą, zgodnie z art. 47 ustawy o 

rachunkowości. 
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6. PRZEKSZTAŁCENIE WYNIKU BRUTTO W PODSTAW Ę OPODATKOWANIA 
PODATKIEM DOCHODOWYM ZA ROK OBROTOWY. 
 

6.1 Ustalenie przychodów podatkowych za badany rok obrotowy jest nast ępujące: 
  

 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

Przychody i zyski nadzwyczajne ogółem  66 573 894,05 

Przychody wył ączone z opodatkowania 430 452,99 

- rozwi ązanie rezerw wcze śniej nie b ędących k.u.p. 212 317,66  

- 
przychody bilansowe z tyt. Realizacji długoterminow ych 
umów 20 139,59 

  róŜnice kursowe dot. przychodów podatkowych 29 254,10  

  odpisy prawa wieczystego u Ŝytkowania 113 049,96 

  podatek VAT od rezerw uprawdopodobnionych 12 575,22  

  korekta odsetek 20 019,01 

- inne 23 097,45 

Przychody wł ączone do opodatkowania 38 332,86 

- róŜnice kursowe dot. przychodów podatkowych 38 332,86  

-     

-     

Przychody podatkowe 66 181 773,92 
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6.2 Ustalenie kosztów podatkowych przedstawia si ę nast ępująco 
  

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

Koszty i straty nadzwyczajne ogółem 65 762 926,47 

Koszty niestanowi ące kosztów uzyskania przychodu 3 160 065,86 

- amortyzacja środków trwałych n. k .u. p 113 049,96 

- odsetki 957 634,26 

- rezerwy na przyszłe zobowi ązania 193 554,41 

- darowizny 2 043,60 

- mandaty 50 722,24 

- odpisy na PFRON 154 715,00 

- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o prac ę 554 197,34 

- 
niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlece ń i o 
dzieło 35 261,35 

- VAT od paliwa 43 692,80 

- spisanie nale Ŝności 136 930,95 

- niewypłacone składki ubezpiecze ń społecznych 267 867,28  

- ujemne ró Ŝnice kursowe z wyceny bilansowej 58 133,86  

- inne 592 262,81 

Koszty wł ączone do kosztów uzyskania przychodu 8 546 667,11 

- amortyzacja środków trwałych 444 072,67 

- odsetki 467 744,02 

- ujemne ró Ŝnice kursowe z wyceny bilansowej 74 664,25  

- rezerwy na przyszłe zobowi ązania 6 741 348,80 

- roczna korekta podatku naliczonego VAT 152,45 

- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o prac ę 347 073,42 

- 
niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i  o 
dzieło 29 173,01 

- niewypłacone składki ubezpiecze ń społecznych 442 438,49  

Koszty uzyskania przychodu 71 149 527,72 
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6.3 Przekształcenie wyniku brutto w wynik netto 
 

 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

- Przychód podatkowy 66 181 773,92 

- Koszty uzyskania przychodu 71 149 527,72 

- Dochód (strata)  podatkowy(a) (4 967 753,80) 

- Dochód zwolniony (-)   

- Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych (-)   

- Dochód do opodatkowania (4 967 753,80) 

- Darowizny do odliczenia (-)   

- Podstawa opodatkowania (4 967 754,00) 

- Podatek dochodowy wg stawki 19 % (943 873,00)  

- Rezerwa na odroczony podatek dochodowy   

- Aktywa z tytułu odroczonego pod. doch.   

- Podatek dochodowy wykazany w RZiS (740 013,35)  

- 
Pozostałe obowi ązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)    

- Zysk (Strata) brutto 810 967,58 

- Zysk (Strata) netto 1 550 980,93 

 

W rachunku zysków i strat jednostka wykazała zysk netto za rok 2006 w wysokości 1 550 980,93zł i 

w tej samej wiarygodnej kwocie figuruje - w pasywach bilansu. 

Biegły stwierdza zgodność przekształcenia wyniku brutto w wynik netto ze sporządzonymi przez 

jednostkę „Dodatkowymi informacjami i objaśnieniami”, wymaganymi przez ustawę o rachunkowości - 

zał. Nr 1 do Uor pkt 2.5 

 

 

7. Badanie pozostałych cz ęści składowych sprawozdania finansowego 

7.1 Rachunek przepływów pieni ęŜnych  
Rachunek przepływów pienięŜnych sporządzony zgodnie z art. 48„b” ustawy o rachunkowości w 

sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat wykazuje: 

Zmianę (+ -) Kwota w zł 

środków pienięŜnych netto z działalności operacyjnej w wysokości - 3 726 832,41 

środków pienięŜnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości  12 629 864,17 

środków pienięŜnych netto z działalności finansowej w wysokości - 9 476 195,07 
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Uwagę zwraca niedobór środków pienięŜnych z działalności operacyjnej w kwocie 13 047 tys. zł, co 

wskazuje Ŝe podstawowa działalność nie wypracowała środków zapewniających dalszy rozwój. 

  

7.2 Zestawienie zmian w kapitale własnym. 

Spółka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego o 8.327.121,94zł 

, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi. 

7.3 Informacja dodatkowa. 

Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 

informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych i 

słownych, zgodnych z danymi bilansu i rachunku zysków i strat. W informacji dodatkowej omówione 

są równieŜ składniki majątku stanowiące zabezpieczenie kredytów i poŜyczek zaciągniętych przez 

spółkę. Zawarta jest takŜe informacja o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w 

sprawozdaniu finansowym roku obrotowego oraz przekształcenie wyniku finansowego brutto 

jednostki w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodne z ustaleniami biegłego 

zawartymi w dziale 6.3 niniejszego raportu. 

 

7.4 Sprawozdanie Zarz ądu z działalno ści jednostki. 

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 

29 września 1994r. o rachunkowości i jest kompletne oraz zgodne z przepisami rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z 

danymi zbadanego sprawozdania finansowego. 

  

7.5 Naruszenie przepisów. 

W wyniku badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy stwierdzono, Ŝe jednostka istotnie  nie 

naruszyła obowiązujących przepisów prawa wpływających na sprawozdanie finansowe. 

  

  

7.6 Zdarzenia po dacie bilansu. 

Biegły stwierdza, Ŝe między datą 31.12.2006r., a datą zakończenia badania nie wystąpiły istotne 

zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe i zysk bilansowy, przy 

czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złoŜone przez Zarząd w dniu 23 lutego 2007 r. 

  

7.7 Podsumowanie. 

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii stanowiącej odrębny dokument. 

  

Niniejszy raport zawiera 35 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłego rewidenta. 
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Integralną część raportu stanowią załączniki: 

 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy. 

2. Bilans sporządzony na 31.12.2006r. 

3. Rachunek zysków i strat za rok 2006. 

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2006r. 

5. Rachunek przepływów pienięŜnych za rok 2006. 

6. Informacja dodatkowa za okres 01.01.2006 – 31.12.2006r. - dodatkowe informacje i objaśnienia. 

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 
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