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OPINIA NIEZALE'NEGO BIEG!EGO REWIDENTA

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
Przeprowadzili$my badanie za••czonego sprawozdania finansowego Spó•ki Selena FM S.A.
z siedzib• we Wroc•awiu, przy ulicy Strzegomskiej 2-4, na które sk•ada si# sprawozdanie z sytuacji
finansowej sporz•dzone na dzie& 31 grudnia 2013 roku, rachunek zysków i strat i sprawozdanie
z ca•kowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale w•asnym, sprawozdanie
z przep•ywów pieni#'nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz
informacje dodatkowe, obejmuj•ce informacje o przyj#tej polityce rachunkowo$ci i inne
informacje obja$niaj•ce.
Za sporz•dzenie zgodnego z obowi•zuj•cymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z dzia•alno$ci odpowiedzialny jest Zarz•d Spó•ki.
Zarz•d Spó•ki oraz cz•onkowie jej Rady Nadzorczej s• zobowi•zani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia•alno$ci spe•nia•y wymagania przewidziane
w ustawie z dnia 29 wrze$nia 1994 roku o rachunkowo$ci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z pó)n. zm.),
zwanej dalej „ustaw• o rachunkowo$ci”.
Naszym zadaniem by•o zbadanie i wyra'enie opinii o zgodno$ci sprawozdania finansowego
z przyj#tymi przez Spó•k# zasadami (polityk•* rachunkowo$ci oraz czy przedstawia ono rzetelnie
i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj# maj•tkow• i finansow•, jak te' wynik
finansowy Spó•ki oraz o prawid•owo$ci ksi•g rachunkowych stanowi•cych podstaw# jego
sporz•dzenia.
Badanie sprawozdania
do postanowie&:

finansowego

zaplanowali$my

i

przeprowadzili$my

stosownie

-

rozdzia•u 7 ustawy o rachunkowo$ci,

-

krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow• Rad# Bieg•ych
Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali$my i przeprowadzili$my w taki sposób, aby
uzyska% racjonaln• pewno$% pozwalaj•c• na wyra'enie opinii o sprawozdaniu. W szczególno$ci
badanie obejmowa•o sprawdzenie poprawno$ci zastosowanych przez Spó•k# zasad (polityki)
rachunkowo$ci i znacz•cych szacunków, sprawdzenie – w przewa'aj•cej mierze w sposób
wyrywkowy – dowodów i zapisów ksi#gowych, z których wynikaj• liczby i informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowym, jak i ca•o$ciow• ocen# sprawozdania finansowego. Uwa'amy, 'e
badanie dostarczy•o wystarczaj•cej podstawy do wyra'enia opinii.

S d!Rejonowy!m.!st.!Warszawy, KRS 0000446833, NIP: 527-020-07-86, REGON: 010076870

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

3

SELENA FM S.A.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓ!KI
SELENA FM S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2013

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1.

Dane identyfikuj•ce badan• Spó•k"

Spó•ka dzia•a pod firm• Selena FM S.A. Siedzib• Spó•ki jest Wroc•aw, ul. Strzegomska 2-4.
Spó•ka prowadzi dzia•alno!" w formie spó•ki akcyjnej, zawi•zanej aktem notarialnym w dniu 26
wrze!nia 2007 roku przed notariuszem Sebastianem Szafra#skim we Wroc•awiu (Repertorium A
Nr 8280/2007). Spó•ka zosta•a zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez S•d
Rejonowy VI Wydzia• Gospodarczy-Rejestrowy we Wroc•awiu, pod numerem 0000292032, na
podstawie postanowienia z dnia 31 pa$dziernika 2007 roku.
Spó•ka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 884-003-00-13 nadany przez Urz•d
Skarbowy w %widnicy w dniu 20 stycznia 1994 roku.
Urz•d Statystyczny nada• Spó•ce w dniu 13 lutego 2007 roku REGON o numerze: 890226440.
Spó•ka dzia•a na podstawie przepisów Kodeksu spó•ek handlowych.
Wed•ug statutu Spó•ki przedmiotem jej dzia•alno!ci jest:
- Roboty budowlane zwi•zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- Wykonywanie pozosta•ych robót budowlanych wyko#czeniowych,
- Dzia•alno!" us•ugowa zwi•zana z przygotowywaniem do druku,
- Produkcja barwników i pigmentów,
- Produkcja pozosta•ych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
- Produkcja pozosta•ych podstawowych chemikaliów organicznych,
- Produkcja farb, lakierów i podobnych pow•ok, farb drukarskich i mas uszczelniaj•cych,
- Produkcja myd•a i detergentów, !rodków myj•cych i czyszcz•cych,
- Produkcja klejów,
- Produkcja pozosta•ych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- Produkcja opakowa# z tworzyw sztucznych,
- Produkcja pozosta•ych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
- Dzia•alno!" agentów zajmuj•cych si& sprzeda'• paliw, rud, metali i chemikaliów
przemys•owych,
- Dzia•alno!" agentów zajmuj•cych si& sprzeda'• drewna i materia•ów budowlanych,
- Sprzeda' hurtowa wyrobów chemicznych,
- Sprzeda' hurtowa pozosta•ych pó•produktów,
- Pozosta•a dzia•alno!" wydawnicza,
- Dzia•alno!" zwi•zana z doradztwem w zakresie informatyki,
- Dzia•alno!" zwi•zana z zarzadzaniem urz•dzeniami informatycznymi,
- Przetwarzanie danych; zarzadzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
dzia•alno!",
- Dzia•alno!" portali internetowych,
- Pozosta•a dzia•alno!" us•ugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- Dzia•alno!" holdingów finansowych,
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-

Wynajem i zarzadzanie nieruchomo!ciami w•asnymi lub dzier'awionymi,
Dzia•alno!" rachunkowo-ksi&gowa; doradztwo podatkowe,
Dzia•alno!" firm centralnych (head offices) i holdingów, z wy••czeniem holdingów
finansowych,
Stosunki mi&dzyludzkie (public relations) i komunikacja,
Pozosta•e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia•alno!ci gospodarczej i zarzadzania,
Pozosta•e badania i analizy techniczne,
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta•ych nauk przyrodniczych
i technicznych,
Badanie rynku i opinii publicznej,
Pozosta•a dzia•alno!" profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
Wynajem i dzier'awa samochodów osobowych i furgonetek,
Wynajem i dzier'awa pozosta•ych pojazdów samochodowych, z wy••czeniem motocykli,
Wynajem i dzier'awa maszyn i urz•dze# budowlanych,
Wynajem i dzier'awa maszyn i urz•dze# biurowych, w••czaj•c komputery,
Wynajem i dzier'awa pozosta•ych maszyn, urz•dze# oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
Dzier'awa w•asno!ci intelektualnej i podobnych produktów, z wy••czeniem prac
chronionych prawem autorskim,
Dzia•alno!" zwi•zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
Pozosta•a dzia•alno!" wspomagaj•ca prowadzenie dzia•alno!ci gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
Sprzeda' hurtowa drewna, materia•ów budowlanych i wyposa'enia sanitarnego.

W badanym okresie Spó•ka prowadzi•a dzia•alno!" w zakresie sprzeda'y hurtowej wyrobów
chemicznych oraz !wiadczenie na rzecz jednostek zale'nych us•ug doradczych w zakresie
zarz•dzania strategicznego, zarz•dzania finansami, IT, strategii sprzeda'y oraz prowadzenia ksi•g
rachunkowych.
Kapita• zak•adowy Spó•ki wed•ug stanu na dzie# 31 grudnia 2013 roku wynosi• 1.141.700,00 z•
i dzieli• si& na 22.834.000 akcji o warto!ci nominalnej 0,05 z• ka'da.
Wed•ug stanu na dzie# 31 grudnia 2013 roku w!ród akcjonariuszy Spó•ki znajdowali si&:
Akcjonariusz

AD Niva Sp. z o.o.
Syrius Investments S.a.r.l.
Inni akcjonariusze
Razem

Liczba
Udzia• w kapitale
akcyjnym
obj"tych
akcji
9 538 000
41,77%
8 050 000
35,25%
5.246.000
22,98%
22.834.000
100,00%

Liczba
g•osów

Udzia• w g•osach
na WZA

13 538 000
8 050 000
5.246.000
26.834.000

50,45%
30,00%
19,55%
100,00%

Zgodnie z raportami bie'•cymi wyemitowanymi przez Spó•k& w badanym okresie oraz do dnia
wydania niniejszej opinii wyst•pi•y nast&puj•ce zmiany w strukturze w•asno!ci kapita•u
zak•adowego Spó•ki w odniesieniu do akcjonariuszy, którzy posiadaj•, co najmniej 5* akcji:
- Krzysztof Domarecki zby• 4.000.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz
5.538.000 szt. akcji zwyk•ych na okaziciela serii B na rzecz AD Niva Sp. z o.o., w której
Krzysztof Domarecki posiada 100* udzia•ów.
W roku obrotowym nie wyst•pi•y inne, ni' wy'ej opisane, zmiany w kapitale zak•adowym Spó•ki.
Po dniu bilansowym nie nast•pi•y 'adne zmiany w kapitale zak•adowym Spó•ki.
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Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 264.437 tys. zł.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. Informacje o transakcjach
z jednostkami powiązanymi oraz wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20%
udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki zostały
zamieszczone w nocie 16 oraz 31 dodatkowych not objaśniających.
W skład Zarządu Spółki na dzień wydania opinii wchodzili:
- Jarosław Michniuk
– Prezes Zarządu,
- Kazimierz Przełomski – Wiceprezes Zarządu.
W badanym okresie oraz do dnia wydania opinii wystąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu
Spółki:
- w dniu 10 marca 2014 roku Beata Pawłowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji
Wiceprezesa Zarządu i jej mandat wygasł w tym samym dniu.
Powyższe zmiany zostały zgłoszone i na dzień wydania niniejszej opinii niezarejestrowane we
właściwym rejestrze sądowym.

2.

Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy

Działalność Spółki w 2012 roku zamknęła się stratą netto w wysokości 45.123.148,22 zł.
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 podlegało badaniu przez biegłego
rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Ernst&Young Audit
Sp. z o.o. Biegły rewident w dniu 21 marca 2013 roku wydał o tym sprawozdaniu opinię bez
zastrzeżeń.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
2012 odbyło się w dniu 18 czerwca 2013 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło
o pokryciu straty netto w kwocie 45.123.148,22 zł za rok 2012 z kapitału zapasowego.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało zgodnie z przepisami prawa złożone
w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 czerwca 2013 roku.

3.

Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta
przeprowadzającego w jego imieniu badanie

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 1 lipca
2013 roku, zawartej pomiędzy Selena FM S.A. a firmą Deloitte Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisaną na prowadzoną
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego
zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Marcina Diakonowicza
(nr ewidencyjny 10524) w siedzibie Spółki w dniach od 18 listopada do 22 listopada 2013 roku, od
17 lutego do 28 lutego 2014 roku oraz poza siedzibą Spółki do dnia wydania niniejszej opinii.
Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 4 czerwca 2013 roku
na podstawie upoważnienia zawartego w par. 15 statutu Spółki.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
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spe•niaj• warunki okre!lone w art. 56 ustawy o bieg•ych rewidentach i ich samorz•dzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozda# finansowych oraz nadzorze publicznym
(Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z pó$n. zm.) do wyra'enia bezstronnej i niezale'nej opinii
o sprawozdaniu finansowym Spó•ki Selena FM S.A.
4.

Dost"pno•# danych i o•wiadczenia kierownictwa Spó•ki

Nie wyst•pi•y ograniczenia zakresu naszego badania.
Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu bieg•emu rewidentowi w trakcie badania udost&pniono
wszystkie '•dane dokumenty i dane, jak równie' udzielono wyczerpuj•cych informacji
i wyja!nie#, co mi&dzy innymi zosta•o potwierdzone pisemnym o!wiadczeniem Zarz•du Spó•ki
z dnia 21 marca 2014 roku.

Deloitte Polska Spó•ka z ograniczon• odpowiedzialno•ci• Sp. k.
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II.

SYTUACJA MAJ$TKOWA I FINANSOWA SPÓ!KI

Poni'ej zaprezentowane s• podstawowe wielko!ci z rachunku zysków i strat oraz wska$niki
finansowe opisuj•ce wynik finansowy Spó•ki, jej sytuacj& finansow• i maj•tkow• w porównaniu
do analogicznych wielko!ci za rok ubieg•y.
Podstawowe wielko!ci z rachunku zysków i strat (w tys. z•)
Przychody ze sprzeda'y
Koszty dzia•alno!ci operacyjnej
Pozosta•e przychody operacyjne
Pozosta•e koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Ca•kowity dochód ogó•em
Wska$niki rentowno!ci
- rentowno!" sprzeda'y
- rentowno!" sprzeda'y netto
- rentowno!" netto kapita•u w•asnego

2013

2012*

417.640
(408.692)
303
(14.925)
115.747
(76.918)
(1.151)
32.004
32.004

343.321
(340.735)
305
(11.440)
26.856
(63.931)
501
(45.123)
(45.123)

2013

2012*

-1,36%
7,66%
13,77%

-2,49%
-13,14%
-15,76%

1,02
100
79
2

0,89
116
97
3

35%
65%
85.746
1,67
1,65

37%
63%
34.684
1,31
1,29

Wska$niki efektywno!ci
-

wska$nik rotacji maj•tku
wska$nik rotacji nale'no!ci w dniach
wska$nik rotacji zobowi•za# w dniach
wska$nik rotacji zapasów w dniach

P•ynno!"/Kapita• obrotowy netto
-

stopa zad•u'enia
stopie# pokrycia maj•tku kapita•em w•asnym
kapita• obrotowy netto (w tys. z•)
wska$nik p•ynno!ci
wska$nik podwy'szonej p•ynno!ci

* - Dane finansowe nie by•y badane przez Deloitte Polska Spó•ka z ograniczon• odpowiedzialno•ci• Sp. k.

Analiza powy•szych wielko•ci i wska•ników wskazuje na wyst•pienie w roku 2013 nast!puj•cych
tendencji:
- wzrost wska•ników rentowno•ci,
- wzrost wska•nika rotacji maj•tku,
- skrócenie wska•ników rotacji nale•no•ci, zobowi•za" i zapasów,
- spadek stopy zad#u•enia,
- wzrost kapita#u obrotowego netto,
- wzrost wska•ników p#ynno•ci.

Deloitte Polska Spó•ka z ograniczon• odpowiedzialno•ci• Sp. k.
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III.

INFORMACJE SZCZEGÓ!OWE

1.

Ocena systemu rachunkowo•ci

Spó#ka posiada dokumentacj! wymagan• przepisami art. 10 ustawy o rachunkowo•ci
z dnia 29 wrze•nia 1994 roku o rachunkowo•ci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z pó•n. zm.), zwanej
dalej „ustaw• o rachunkowo•ci”, w szczególno•ci dotycz•c•: okre•lenia roku obrotowego
i wchodz•cych w jego sk#ad okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz
ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksi•g rachunkowych, systemu ochrony
danych i ich zbiorów. Dokumentacja polityki rachunkowo•ci zosta#a opracowana zgodnie z ustaw•
o rachunkowo•ci, a w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji sprawozdania
finansowego zgodnie z wymogami MSSF i przyj!ta do stosowania od dnia 1 stycznia 2008 roku
uchwa#• Zarz•du nr 6 z dnia 18 grudnia 2007 roku. Podstawowe zasady wyceny aktywów
i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zosta#y przedstawione w dodatkowych informacjach
obja•niaj•cych.
Zasady rachunkowo•ci, co do których Spó#ka ma mo•liwo•$ wyboru na podstawie MSSF, zosta#y
wybrane w sposób pozwalaj•cy na poprawne odzwierciedlenie specyfiki dzia#alno•ci Spó#ki, jej
sytuacji finansowej oraz uzyskiwanych wyników finansowych. Zasady te by#y stosowane w sposób
ci•g#y i nie uleg#y one zmianie w stosunku do zasad stosowanych do prowadzenia ksi•g
rachunkowych i sporz•dzenia sprawozdania finansowego w roku poprzednim.
W Spó#ce stosowany jest komputerowy system ewidencji ksi!gowej oraz magazynowej BPSC
Impuls v.5.5.0, w którym dokonywane s• ksi!gowania wszystkich zdarze" gospodarczych. System
BPSC Impuls v.5.5.0 posiada zabezpieczenia has#owe przed dost!pem osób nieuprawnionych oraz
funkcyjne ograniczenia dost!pu. Opis systemu informatycznego spe#nia wymogi art. 10 ust. 1 pkt 3
lit. c) ustawy o rachunkowo•ci.
Bilans otwarcia wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy
i zosta# on prawid#owo wprowadzony do ksi•g rachunkowych badanego okresu.
W zakresie sald bilansu otwarcia wykonali•my niezb!dne procedury maj•ce na celu potwierdzenie,
czy salda te nie zawieraj• istotnych b#!dów.
W cz!•ci przez nas zbadanej udokumentowanie operacji gospodarczych, ksi!gi rachunkowe oraz
powi•zanie zapisów ksi!gowych z dokumentami i sprawozdaniem finansowym spe#niaj• wymogi
rozdzia#u 2 ustawy o rachunkowo•ci.
Ksi!gi rachunkowe, dowody ksi!gowe, dokumentacja przyj!tego sposobu prowadzenia
rachunkowo•ci oraz zatwierdzone sprawozdania finansowe Spó#ki s• przechowywane zgodnie
z rozdzia#em 8 ustawy o rachunkowo•ci.
Spó#ka przeprowadzi#a inwentaryzacj! aktywów i pasywów w zakresie oraz w terminach
i z cz!stotliwo•ci• wymagan• przez ustaw! o rachunkowo•ci. Ró•nice inwentaryzacyjne uj!to
i rozliczono w ksi!gach badanego okresu.
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2.

Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego

Badane sprawozdanie finansowe zosta#o sporz•dzone na dzie" 31 grudnia 2013 roku i obejmuje:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz•dzone na dzie" 31 grudnia 2013 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sum! 407.984 tys. z#,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
wykazuj•cy zysk netto w kwocie 32.004 tys. z#,
- sprawozdanie z ca#kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku wykazuj•cy ca#kowity dochód ogó#em w kwocie 32.004 tys. z#
- sprawozdanie ze zmian w kapitale w#asnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku wykazuj•ce zwi!kszenie kapita#u w#asnego o kwot! 23.327 tys. z#,
- sprawozdanie z przep#ywów pieni!•nych za okres od 1 stycznia 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku wykazuj•ce zwi!kszenie stanu •rodków pieni!•nych o kwot!
21.958 tys. z#,
- informacje dodatkowe, obejmuj•ce informacje o przyj!tej polityce rachunkowo•ci i inne
informacje obja•niaj•ce.
Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kszta#tuj•cych wynik finansowy zosta#a przedstawiona
w sprawozdaniu finansowym.

3.

Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego

Rzeczowe aktywa trwa#e
Na pozycj! rzeczowych aktywów trwa#ych w Spó#ce sk#adaj• si!:
- •rodki trwa#e w kwocie 2.397 tys. z#,
Informacje dodatkowe prawid#owo opisuj• zmiany stanu •rodków trwa#ych oraz •rodków trwa#ych
w budowie, #•cznie z ujawnieniem ewentualnych odpisów aktualizuj•cych powy•sze sk#adniki
maj•tkowe.
Inwestycje d#ugoterminowe
Do pozycji inwestycji d#ugoterminowych w Spó#ce zaliczono:
- udzia•y i akcje w podmiotach podporz•dkowanych w kwocie 139.944 tys. z•,
- d•ugoterminowa cz!"# po$yczek udzielonych w kwocie 44.698 tys. z•,
- pozosta•e d•ugoterminowe aktywa finansowe w kwocie 2.326 tys. z•.
Informacje dodatkowe prawid•owo opisuj• zmiany inwestycji w trakcie roku obrotowego.
Struktura zapasów
Struktura zapasów zosta•a prawid•owo przedstawiona w informacji obja"niaj•cej t! pozycj!
sprawozdania z sytuacji finansowej.
Struktura nale$no"ci
Struktura wiekowa nale$no"ci handlowych zosta•a prawid•owo przedstawiona w informacji
obja"niaj•cej t! pozycj! sprawozdania z sytuacji finansowej. W zbadanej przez nas próbie
nale$no"ci przedawnione lub umorzone nie wyst•pi•y.
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Zobowi•zania
Struktura czasowa i rodzajowa zobowi•za% wed•ug okresu sp•aty zosta•a prawid•owo
przedstawiona w informacji obja"niaj•cej t! pozycj! sprawozdania z sytuacji finansowej.
Najwi!ksze warto"ci w"ród zobowi•za% Spó•ki stanowi•:
- zobowi•zania z tytu•u dostaw i us•ug w kwocie 92.595 tys. z•.
- kredyty i po$yczki krótkoterminowe w kwocie 30.989 tys. z•,
- kredyty i po$yczki d•ugoterminowe w kwocie 14.306 tys. z•,
Specyfikacj! zaci•gni!tych kredytów wraz z opisem ich zabezpiecze% ujawniono w informacjach
dodatkowych. Zobowi•zania przedawnione lub umorzone w zbadanej przez nas próbie nie
wyst•pi•y.
Rozliczenia mi!dzyokresowe i rezerwy na zobowi•zania
Informacje obja"niaj•ce czynne i bierne rozliczenia mi!dzyokresowe oraz rezerwy
na zobowi•zania w sposób prawid•owy opisuj• ich struktur!. Koszty i przychody rozliczane
w czasie zakwalifikowano prawid•owo w stosunku do badanego okresu obrotowego. Rezerwy
na zobowi•zania ustalono w wiarygodnie oszacowanych kwotach. Pozycje uj!to kompletnie
i prawid•owo w istotnych aspektach w odniesieniu do ca•o"ci sprawozdania finansowego.

4.

Kompletno•! i poprawno•! sporz•dzenia dodatkowych informacji i obja•nie" oraz
sprawozdania z dzia•alno•ci Spó•ki

Spó•ka potwierdzi•a zasadno"# zastosowania zasady kontynuacji dzia•alno"ci przy sporz•dzaniu
sprawozdania finansowego. Zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego
oraz sposobu sporz•dzenia sprawozdania finansowego zosta•y prawid•owo i kompletnie opisane
w informacjach obja"niaj•cych.
Dla poszczególnych aktywów wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej przedstawiono
mo$liwo"# dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na rzecz wierzycieli.
Informacje obja"niaj•ce w sposób kompletny opisuj• pozycje sprawozdawcze oraz jasno prezentuj•
pozosta•e informacje wymagane przez MSSF.
Zarz•d sporz•dzi• i za••czy• do sprawozdania finansowego sprawozdanie z dzia•alno"ci Spó•ki
w roku obrotowym 2013. Sprawozdanie z dzia•alno"ci zawiera informacje wymagane przez art. 49
ust. 2 ustawy o rachunkowo"ci oraz rozporz•dzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bie$•cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
warto"ciowych oraz warunków uznawania za równowa$ne informacji wymaganych przepisami
prawa pa%stwa nieb!d•cego pa%stwem cz•onkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). Dokonali"my
sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim informacji, których bezpo"rednim
&ród•em jest zbadane sprawozdanie finansowe.
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