
OPINIA NIEZALE¯NEGO BIEG£EGO REWIDENTA
dla Akcjonariuszy, Za³o¿ycieli i Rady Nadzorczej "Robinson Europe" Spó³ka Akcyjna

43-382 Bielsko-Bia³a, ul. Lajkonika 34

Przeprowadziliœmy badanie sprawozdania finansowego Spó³ki Akcyjnej "Robinson Europe"
.., .

na które sk³adaj¹ siê:
. wprowadzenie do sprawozdania fmansowego
. bilans sporz.¹dzony na dzieñ 31.10.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siê

sum¹ 12.375.333,10 z³
. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.11.2012r. do 31.10.2013r.wykazuj¹cy

stratê netto w kwocie (-) 454.600,38 z³
. zestawienie zmian w kapitale w³asnym za rok obrotowy od 1.11.2012r. do 31.10.2013r.wykazuj¹ce

wzrost kapita³u w³asnego o kwotê 96.819,56 z³
. rachunek przep³ywów pieniê¿nych za rok obrotowy od 1.11.2011r. do 3 l. 1 0.2013r.wykazuj¹cy wzrost

stanu œrodków pieniê¿nych o kwotê 56.269,63z³
. dodatkowe informacje i objaœnienia.

Za sporz¹dzenie tego sprawozdania odpowiada zarz¹d Spó³ki. Zarz¹d oraz cz³onkowie rady nadzorczej s¹
zobowi¹zani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci spe³nia³y
wymagania przewidziane w U stawie z dnia 29 wrzeœnia 1994r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2009r. Nr
152,poz 1223 z póŸniejszymi zmianami).

Naszym zadaniem by³o zbadanie i wyra¿enie opinii o rzetelnoœci, prawid³owoœci i jasnoœci tego
sprawozdania finansowego oraz prawid³owoœci ksi¹g rachunkowych stanowi¹cych podstawê jego
sporz¹dzenia. "

Badanie przeprowadzono stosownie do:
1) postanowieñ rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994r. o rachunkowoœci (Dz. U. Nr 121,

poz.591),
2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliœmy i przeprowadzjliœmy w taki sposób, aby uzyskaæ
racjonaln¹ pewnoœæ, pozwalaj¹c¹ na wyra¿enie opinii o sprawozdaniu.
W szczególnoœci badanie obejmowa³o sprawdzenie poprawnoœci zastosowanych przez Spó³kê zasad
rachunkowoœci i macz¹cych szacunków, sprawdzenie- w przewa¿aj¹cej mierze w sposób wyrywkowy-
dowodów i zapisów ksiêgowych, z których wynikaj¹ liczby i infonnacje zawarte w sprawozdaniu
finansowym, jak i ca³oœciow¹ ocenê sprawozdania finansowego.
Uwa¿amy, ¿e badanie dostarczy³o wystarczaj¹cej podstawy do wyra¿enia miarodajnej opinii.

Nasr.ym zdaniem zbadane sprawozdanie fmansowe, obejmuj¹ce dane liczbowe i objaœnienia s³owne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj¹tkowej i

finansowej badanej Spó³ki na dzieñ 31.10.2013r.,jak te¿ wyniku finansowego za rok obrotowy od
1.1 1.2012r. do 31.10.2013r.,

b) sporz¹dzone zosta³o, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreœlonymi w powo³anej wy¿ej
ustawie zasadami rachunkowoœci oraz na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych,

c) jest zgodne z wp³ywaj¹cymi na treŒÆ sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spó³ki.
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoœci
zawarte w nim informacje pochodz¹ce ze sprawozdania finansowego s¹ z nim zgodne.

b ~
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Kluczowy bieg³y rewident nr ewidencyjny 240 l
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uzupe³niaj¹cy opiniê z badania sprawozdania finansowego

A. CZÊŒÆ OGÓLNA RAPORTU

DANE mENTYFIKUJ¥CE BADAN¥ JEDNOSTKÊ

Spó³ka Akcyjna "Robinson Europe" powsta³a w wyniku przekszta³cenia spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ (KRS 0000250844), które nast¹pi³o aktem notarialnym Rep. A 3706/2013
sporz¹dzonym w dniu 10.08.201Or. W dniu 06.09.201Or. przekszta³cona spó³ka zosta³a
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem 364613.

Spó³ka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 5470046025 oraz statystycmy
Regon 002429322.

Kapita³ zak³adowy
na dzieñ 31.10.20 l3r. wynosi 1.564.642,-z³
i jest podzielony na 1.564.642 akcji o wartoœci nominalnej 1,. z³, z tego:
-1000000 akcji zwyk³ych na okaziciela señi A,
-187500 akcji zwyk³ych na okaziciela señi B,
.112 842 akcje zwyk³e na okaziciela serii C,
-144 300 akcji zwyk³ych na okaziciela serii D
-120000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii E

b)

Struktura akcjonariatu na dzieñ 31.1 0.2013r.:
-Janusz Starko 378 055 akcji co stanowi 24,16 % kapita³u zak³adowego,
-Pawe³ Busz 375 000 akcji co stanowi 23,97 % kapita³u zak³adowego,
-S³awomir Pszczo³a 250000 akcji co stanowi 15,98 % kapita³u zak³adowego,
-ABS Investment S. A. 202 596 akcji co stanowi 12,95% kapita³u zak³adowego,
-Pawe³ Miœkiewicz 116 421 akcji co stanowi 7,44 % kapita³u zak³adowego,
-pozostali akcjonariusze 242 570 akcje, co stanowi 15,500/0 kapita³u zak³adowego.

Spó³ka jest notowana na rynku New Connect Warszawskiej Gie³dy Papierów Wartoœciowych.

Organy Spó³ki :
. Zarz¹d sk³ada siê z trzech cz³onków: Pawe³ Busz, Janusz Starko, S³awomir Pszczo³a

. Rada Nadzorcza z³o¿ona z piêciu osób: Piotr Busz, Anna Pszczo³a, Bartosz Starko,
Marek Olearczyk, Marcin G¹siorek.

. Walne Zgromadzenie
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d) Przedmiotem dzia³alnoœci Spó³ki (wykonywanym) jest:
. PKO 47.64 Z sprzeda¿ sprzêtu sportowego
. PKO 46.90 Z sprzeda¿ hurtowa niewyspecjalizowana
. PKD 32.30 Z produkcja sprzêtu sportowego

Zatrudnienie na 31.102013r. wynosi³oe)

2. DANE IDENTYFIKUJ¥CE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013r.

Sprawozdanie finansowe objête badaniem obejmuje:
. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
. bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.10.20 13r., który po stronie aktywów i pasywów

zamyka siê sum¹ 12.375.333,10 z³
. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.11.2012r. do 31.10.2013r., wykazuj¹cy

stratê netto w kwocie (-) 454.600,38 z³
. zestawienie zmian w kapitale w³asnym za rok obrotowy od 1.11.2012r. do 31.10.2013r.

wykazuj¹ce wzrost kapita³u w³asnego o kwotê 96.819,56 z³
. rachUnek przep³ywów pieniê¿nych za rok obrotowy od 1.11.2012r. do 3).1 0.2013r.

wykazuj¹cy wzrost stanu œrodków pieniê¿nych o kwotê 56.269,63 z³
. dodatkowe informacje i objaœnienia.

Badanie przeprowadzono na podstawie Uchwa³y Rady Nadzorczej Spó³ki z dnia 28.10.20 l3r. oraz
Umowy zawartej przez podmiot uprawniony KIBR nr ³ 72 Kancelariê bieg³ego rewidenta MEDIMAR
Halina Markiewicz w Bielsku-Bia³ej, ul. Batorego 17/5 z Zarz¹dem Spó³ki Robinson Europe S.A. w dniu
26.l0.20l3r.

Podmiot uprawniony i bieg³y rewident przeprowadzaj¹cy badanie s¹ niezalemi od badanej jednostki, która
udostêpni³a przy badaniu niezbêdne dane, informacje i wyjaœnienia oraz z³o¿y³a odpowiednie
pisemne oœwiadczenie.

3. Sprawozdanie finansowe za popn,OOni rok obrotowy zakoñczony 31.10.2012 r.

sk³adaj¹ce siê m. innymi z bilansu, wykazuj¹cego sumê bilansow¹ 12.341.298,12 z³
i rachunku zysków i strat wykazuj¹cego zysk netto 102.036,16 z³
by³o objêto badaniem przez bieg³ego rewidenta, badaj¹cego równie¿ sprawozdanie za rok bie¿¹cy.

Sprawozdanie to zosta³o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 10.04.2013r.

Bilans na dzieñ 31.10.2012r. zosta³ wprowadzony do ksi¹g roku obrotowego trwaj¹cego od 1.11.2012r.
do 31.10.20 13r. z zachowaniem zasady ci¹g³oœci. Zysk netto za poprzedni rok obrotowy zosta³
przeznaczony na kapita³ zapasowy spó³ki.

Badanie sprawozdanJaflnallSowego za- okm 1.11.1011,.-31.10.1013r. "RobillSlJn Eu'OP'" s. A. w Blds³u.Bialtj
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B. CZEŒÆ ANALITYCZNA RAPORTU

l. Analiza bilansu

W roku obrotowym zakoñczonym dnia 31.10.20 13r wartoœæ aktywów ogó³em Spó³ki nie uleg³a istotnej
zmianie w stosunku do stanu na 31.10.2012r. , pomimo, ¿e poszczególne grupy wykazywa³y odchylenia:
aktywa trwa³e wzrost ponad 100procentowy (dotyczy akcji nabytej spó³ki Outdony S.A.), natomiast aktywa
obrotowe spadek o 5 punktów procentowych; spadek ten obj¹³ zarówno zapasy jak i nale¿noœci.

W strukturze aktywów na 31.10.2013r. maj¹tek trwa³y stanowi 41 % (wzrost udzia³u o 4 punkty
procentowe) a maj¹tek obrotowy 59% (spadek udzia³u).

Kapita³ w³asny spó³ki na 31.10.2013r. wykazuje wzrost w porównaniu z koñcem poprzedniego
roku obrotowego o 96,8 tys. z³ tj. 2 % w wyniku emisji akcji serii E , z których agio zosta³o

kapita³u zapasowego.

Bada"ie sprawozdllnlajl"tlILfawego Z# o³ra 1.11.2612r.-31.10.2013r. "Robinso" Ellrope" s. A. MI Biebkll-BlaJej
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Kapita³ wzrós³ w stopniu mniejszym, nit wynosi³o podwytszenie z emisji, poniewa¿ równoczeœnie nast¹pi³o
zmniejszenie o stratê za bie¿¹cy rok obrotowy -454,6 tys. z³.
Zobowi¹zania finansuj¹ce na 31.1 0.2013r. prawie 60% aktywów wykazuj¹ poziom niezmienny
w porównaniu z rokiem poprzednim. Zobowi¹zania krótkoterminowe, których wartoœæ uleg³a
obni¿eniu o 14 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku, finansuj¹ ³¹cznie 42,1 % aktywów,
podczas gdy w roku poprzednim by³o to a¿ 49,2%.

2. Analiza porównawcza rachunku zysków i strat tys. z³

1.11.a1O- mMn 1.11.2011-..,..,. ~ka 1.11.a12.0 -³-.. ~iIa
Lp wtysi¹cad1 R.N 31.1o.a11r. % 31.1Q.2O1~ % 2013'2011 31.1o.3³1~ % 201'.r3³12

A p "'..pr-.³y 1048,1 127 112% 11417,3 m%

B IKO8Z"\fdzW8dci 87~.1100,O% 111n.1100.~ 112% 11~,6 100.~ ~%
l..AmortY28Qa 118,8 1,2% 121,e 1,2% 1m% 146,6 1,3% m%
11.zu~8m..-i8ÓNiel8~ii 1156 12% 131.5 14% 114% 1009 13% 115%
11I.U8ug otx:s 13m,O 14;11. 183,e 18.8% 131% 1919,2 16.8% 1m%
IV.Poo* i ooetv ~ 4 o.~ cs.~ 0.4% sa 70.1 0,6% 1Q%
V.WII89"OOm18 13~.4 13.~ 1 ~s 16,9% 112% 15~,2 13,9% 97%
VI.Ub-³ieC31BIPd8Czn8 i I,..
~-³C281ia 2~.0 3.1% 3.e.~ 3.8% 116% 312.7 2 8% ~%

vn.~sta8 koszty 4~,2 5,~ 8CJ,e 6,8% 1~% 751.5 6,6% 117%

VIII.WñœæsplZ8darT)'d1t>'M~ 59117 8)fi 7117.C 73.2% 13>% 6484,3 ~,7% 91%

C ~kra.prZ8iaiy &a,s I.e 121% -15,2 ~%

D PC20s³- waaooyil8 714 10.1 1. 174,1 1724%

E PC20st8e koszty ors-acyj1e 1 ~,5 234, 7 1~% 261,4 111 %

F ~k ra dzla³8l~i operK.YJ~ 570,4 _8 1CB% 4m,s -17%

G Przyd1ooyfin_0N8 5,9 5,0 85 4,3 ~%

H K~yftrmrBOv.e 557,5 4$,~ 82M. 374,7 ~%

I ~k ra dzla³8lno6c:l 18,1 153,8 816% -472,8 .3)SI*'

J VVvnkzcBlZ8ñnaj 00 -o.~ 01 -3%

K ~kb'uto 18,1 153,1 814% -472,1 -~

L Poo8kd(Xj,ooQNy ~ 8 511 -182 -~%

M Z:\8k rat*» G',I 1 CR,~ 116% "',³ ~

Przychody ze sprzeda¿y w roku obrotowym od 1.11.2012 do 30.10.2013r. w stosunku do roku
poprzedniego w cenach bie¿¹cych obni¿y³y siê znacz¹co -o 10 punktów procentowych. Koszty
operacyjne wykazuj¹ ni¿5zy spadek, co poskutkowa³o wyst¹pieniem straty ze sprzeda¿y w kwocie
15,2 tys. z³ (w roku poprzednim spó³ka osi¹gnê³a zysk ze sprzeda¿y 828,5 tys. z³).

Wysokie pozosta³e koszty operacyjne 261,3 ty. z³ ( w tym 61,4 tys. z³ odpisy na nale¿noœci
zagro~one nieœci¹galnoœci¹) i koszty finansowe 374,7 tys. z³ (g³ownie odsetki od kredytów) by³y
przyczyn¹ straty brutto, wynosz¹cej 472,8 tys. z³.
Znacz¹ca kwota straty wskazuje na istotne pogorszenie sytuacji finansowej w roku badanym na tle dwóch
lat poprzednich.

Badanie sprawozdaniafintUUowqo U o³ra 1.1 1.2011r.-31.10.2013r. "Robinson Ellrope" s. A. w Blm³ll-B/a³ej l6



WskaŸniki rentownoœci osi¹gniête w bie¿¹cym roku obrotowym s¹ gorsze od poziomu roku ubieg³ego.
WskaŸniki rotacji s¹ w dalszym ci¹gu niezadowalaj¹ce.
Równie¿ wskaŸniki p³ynnoœci s¹ gorsze od uznawanych za zadowalaj¹ce.

Przeprowadzona analiza, pokazuj¹ca spadek przychodów i ujemn¹ rentownoœæ,
œwiadczy o pewnym pogorszeniu sytuacji ekonomicznej spó³ki. Na poprawê sytuacji finansowej w
najbli¿szej przysz³oœci ma wp³yn¹æ- zdaniem Zarz¹du- rozszerzenie palety oferowanych towarów
przez dzia³ sportowy.

Badanie sprallloziJlllliajlnQ1Uollltlo Z4 skra 1.11.2011r.-31.10.2013r. "Robinson Europe" s. A. III Bielsku-Bialej .:1



K8Ia³-/a 8³.-go RewkJeIta .MEDIMA~ H&fn8 Matk³.wa. PockIIiot uprawniony 00 badani. spt8~ finensowych nr 172 w
Blelsku-Bi8/ej ul. Seb8QO 17/5

CZÊŒÆSZCZEGÓLOWA RAPORTU.c.
1. Ocena orawid³owoœci stosowane2O systemu rachunkowoœci
Spó³ka posiada aktualn¹ dokumentacjê opisuj¹c¹ przyjête przez ni¹ zasady rachunkowoœci, zawieraj¹ce
wymagane ustaw¹ o rachunkowoœci regulacje w zakresie zagadnieñ, które zosta³y ustawowo scedowane do
kompetencji kierownika jednostki.
Ksiêgi rachunkowe s¹ prowadzone z zastosowaniem techniki komputerowej
i oprogramowania MORFEUSZ firmy TX Sp. z 0.0. w Bielsku-Bia³ej. Dokumentacja oprogramowania jest
w posiadaniu Spó³ki.
Rachunkowoœæ Spó³ki odpowiada przepisom Ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994r.o rachunkowoœci:
. ksiêgi rachunkowe zosta³y otwarte w sposób prawid³owy z zachowaniem zasady ci¹g³oœci, na

podstawie bilansu na 31 paŸdziernika 2012r., zatwierdzonego 10 kwietnia 2013r. przez Walne
Zgromadzenie Spó³ki.

. ksiêgi s¹ prowadzone w porz¹dku chronologicznym i systematycmym, w sposób poprawny
technicmie i zgodny z polityk¹ rachunkowoœci,

. dowody ksiêgowe i operacje gospodarcze przed ich zaksiêgowaniem s¹ kontrolowane;
udokumentowanie operacji jest kompletne i wystarczaj¹ce,

. ksiêgi i dowody ksiêgowe oraz sprawozdania finansowe s¹ przechowywane prawid³owo oraz nale¿ycie
zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich.

Wynik badania ksi¹g i dowodów ksiêgowych pozwala
bezb³êdnoœci i sprawdzalnoœci.
Inwentaryzacja sk³adników maj¹tkowych objê³a zapasy, rozrachunki i œrodki pieniê¿ne na dzieñ
31.10.2013r.

amortyzacjê.
Wartoœci niematerialne i prawne obejmuj¹:

-licencjonowane oprogramowanie
-wartoœæ flnnY stanowi¹c¹ nadwy¿kê ceny nabycia przedsiêbiorstwa PROLL S.J. nad wartoœci¹ rynkow¹
nabytych sk³adników maj¹tkowych.

Badanie sprawozdaniaflnansowego U oUa J.ll.JOJ2r.-JJ.Jo.20JJr. "Robinson Ellrope" s. A. w Bleb³ll-BiaJej

je za spe³niaj¹ce warunek rzetelnoœci,uznaæ

:

!fi

h



Grunty stanowi¹ 2 dzia³ki po³o¿one w Bielsku-Bia³ej przy ul. Lajkonika 34 o pow.0,5289 ha- KW
BB 1 B/00076753/3.

Œrodki trwa³e:
Zmiany wartoœci maj¹tku trwa³ego dotyczy³y nabycia maszyn i urz¹dzeñ technicznych oraz œrodków
transportu.
Amortyzacja bilansowa aktywów trwa³ych za rok obrotowy wynosi 160.011,51 z³ i
zosta³a naliczona wg planu amortyzacji z zastosowaniem ekonomicznie uzasadnionych stawek
amortyzacyjnych. Amortyzacja podatkowa wynosi 70.395,28 z³ .

Ograniczenia na prawach w³asnoœci aktywów trwa³ych: hipoteka na nieruchomoœci - KW
BBIB/00076753/3 z tytu³u kredytu 2 mln z³ udzielonego w 2009r. przez Bank Polskiej Spó³dzielczoœci SA
w Warszawie.

D³ugoterminowe aktywa finansowe stanowi¹ akcje Spó³ki Akcyjnej "Outdoorzy" w Bielsku-Bia³ej,
nabyte w 2013r., wycenione w cenie nabycia.

Aktywa na podatek dochodowy odroczony w wysokoœci 41,6 tys. z³ obejmuj¹:
.19% straty do odliczenia w okresie nastêpnym.

2.2. Aktywa obrotowe:
. zapasy towarów 4.467,1 tys. z³
. nale¿noœci krótkoterminowe 2.594,4 tys. z³
. krótkoterminowe aktywa finansowe 147,5 tys. z³
. rozliczenia mi~okresowe 63.8 tYs. z³

razem 7.271,4 tys. z³

Zapasy towarów 4.467,1 tys. z³
by³y objête inwentaryzacj¹ na dzieñ 31.10.2013r. Towary s¹ ewidencjonowane z podzia³em na poszczególne
magazyny i wyceniane na dzieñ bilansowy wg cen zakupu powiêkszonych o koszty transportu.

Na zapasy nie utworzono odpisów aktualizacyjnych.

Nale¿noœci:
. nale¿noœci od pozosta³ych jednostek z tyto dostaw 2.540,2 tys. z³
. nale¿noœci z tyto podatków 14,3 tys. z³
. ~zosta³e nale¿noœci (zaliczki Rracowników) 39.9 :t):s. z³

razem 2.594,4 tys. z³

Spó³ka utworzy³a w latach poprzednich odpisy aktualizacyjne na nale¿noœci z tytu³u dostaw, pochodz¹ce
sprzed 2012r., zagrotone nieœci¹galnoœci¹ w kwocie 147,6 tys. z³, w bie¿¹cym roku obrotowym dokona³a
zwiêkszenia odpisu o kwotê 61,4 tys. z³. Odpis jest wystarczaj¹cy dla zapewnienia ostro¿nej wyceny
nale¿noœci.

Nale¿noœci z tyto podatków stanowi³ V AT do zwrotu z Urzêdu Skarbowego i do odliczenia w nastêpnym
okresie.

Œrodki pieniê¿ne :potwierdzone inwentaryzacj¹ kasy i przez banki 147.509.82 z³ - ,.

Krótkoterminowe aktywa finansowe stanowi¹ akcje spó³ek: Inbook S. A. i Agrotur S. A. wycenione w
cenie nabycia.
Rozliczenia miêcizyokresowe 62,4 tys. d
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2.3. Kapita³ w³asny:
. kapita³ zak³adowy 1.564.642 z³
zgodny z rejestracj¹ w KRS, podzielony na 1 564 642 akcji o nominale 1 z³.
Kapita³ zosta³ zwiêkszony w roku obrotowym o emisjê 120 000 akcji serii E o nominale 1,- z³.
. akcje w³asne skupione w 2012 i 2013r. -78.698,41 z³
. kapita³ zapasowy 2.514.478,47 z³
podwytoSzony o agio ze sprzeda¿y akcji serii E 480.000,- z³,
zysk za poprzedni rok obrotowy 102.036,16 z³
oraz o zakupione akcje w³asne 48.580 z³.
. kapita³ rezerwowy wydzielony z kapita³u zapasowego Uchwa³¹ z dnia 16.04.2012r. 1.421.301,59z³

zosta³ pomniejszony o zakup akcji w³asnych 48.580,06 z³.
. strata netto za okres od. 1.11.2012r. do 31.10.2013r. (-)454.600,38 z³

Razem kapita³ w³asny 4.967.123,27 z³

2.4. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 7.408.209.83 z³

Rezerwy na zobowi¹zania nie wystêpuj¹.

Zobowi¹zania d³ugotenninowe obejmuj¹:
-zad³u¿enie z tytu³u kredytu zaci¹gniêtego w 2009r. w Banku Polskiej Spó³dzielczoœci S.A. w Warszawie,
saldo potwierdzone przez bank 1.200,3 tys. z³.
-kredyt udzielony w paŸdzierniku 2013r. przez Bank Spó³dzielczy w Wêgierskiej Górce 1 mln z³.

Zobowi¹zania krótkoterminowe:
. zobowi¹zania z tytu³u kredytów krótkoterminowych PKO i

BPS S.A. oraz z tyto po¿yczki wspólników 1.944,1 tys. z³
. zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug 2.901,6 tys. z³
. zaliczki na dostawy 45,8 tys. z³
. zobowi¹zania z tyto podatków i ubezpieczeñ spo³ecmych 259,4 tys. z³
. zobowi~ia z t}:. ~Wodzeñ i 2Qzosta³e zobowi~ 57.0 ~s. z³

razem: 5.207,9 tys. z³

Zobowiêzania z ty³. dostaw i us³ug wobec obcych jednostek
dotyczy³y dostawców krajowych z tyto us³ug 490,3 tys. z³ oraz zagranicmych (towary)
2.405,8 tys. z³. Zobowi¹zania w walutach obcych zosta³y wycenione wg obowi¹zuj¹cego kursu walut.

Zobowi¹zania z tyto podatków i ubezpieczeñ spoi. dotyczy³y:
. podatku VAT za 10/2013r. 80,5 tys. z³
. zobowi¹zania wobec Urzêdu Celnego 92, l tys. z³
. sk³adek ZUS za 10/2013r. 67,5 tys. z³
. podatku PIT 19,3 tys. z³

2.5. Informacje o pozycjach kszta³tujacych wynik dzia³alnoœci za okres Ol.11.2012-31.10.2013r.
Rachunek zysków i strat Spó³ki sporz¹dzono wg metody porównawczej.

2.5.1 Przychody netto ze sprzeda¿y i zrównane z nimi 11.417,3 tys. z³
stanowi¹ prawid³owo i kompletnie zarachowane przychody ze sprzeda¿y towarów.
Wartoœæ sprzedanych towarów w cenie zakupu wynosi 6.484,3 tys. z³
Mar¿a na towarach 4.933,0 tys. z³
WskaŸnik mar¿y 43,2%
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2.5.2. Koszty dzia³alnoœci operacyjnej:

Struktura kosztów nie uleg³a istotnej zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.

2.5.3. Pozosta³e przychody operacyjne 174,1 tys. z³
obejmuj¹: zysk ze sprzeda¿y œrodka trwa³ego 0,7 tys. z³, otrzymane dotacje 28 tys. z³
i przychody z odpisanych sald zobowi¹zañ 145,4 tys. z³.

2.5.4. Pozosta³e koszty operacyjne 261,4 tys. z³
stanowi¹ odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci, koszty odpisanych, miszczonycb towarów
i ró¿nice inwentaryzacyjne.

2.5.5. Przychody finansowe
stanowi¹ odsetki od œrodków pieniê¿nych.

2.5.6. Koszty finansowe
stanowi¹ odsetki i prowizje od kredytu 374,0 tys. z³
i saldo ró¿nic kursowych 0,7 tys. z³

STRATA BRUTTO (-) 472.844.38 z³

Podatek dochodowy:
-nale¿ny za okres 1.11.20121-31.10.2013r. 0,00 z³
-utworzone aktywa na Dodatek odroczony - 18.244.00 z³
Razem - 18.244.00z³

2.5.6.

Rozliczenie ró¿nic pomiêdzy strat¹ brutto a podstaw¹ opodatkowania:

Koszty nie stanowi¹ce kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym:
. odpisy na nale¿noœci zagro¿one nieœci¹galnoœci¹ 61.441,83 z³
. wydatki o charakterze reprezentacyjnym 50.291,45 z³
. koszty nie wyp³aconych wynagrodzeñ za lO/2013r. 16.176,58 z³
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odsetki i k8IY 26.307,15 z³
sk³adki ZUS za 10f2013r. 33.057,40 z³
amortvzacia -~c- ,'~ 70.395.28 z³
RAZEM 257.669,69 z³

.

.

.

Koszty podatkowe:
-wynagrodzenia i sk³adki ZUS za 1012012

Dochód do opodatkowania (strata)

W zakresie rozliczeñ podatkowych bieg³y potwierdza zgodnoœæ przekszta³cenia wyniku brutto w wynik
netto ze sporz¹dzonymi przez jednostkê "Dodatkowymi informacjami i objaœnieniami", wymaganymi przez
ustawê o rachunkowoœci - za³. Nr l do UoR pkt 2.5.
Powy¿sze rozliczenie, ze wzglêdu na wyrywkow¹ metodê badania. nie ma charakteru audytu podatkowego.

3. Badanie pozosta³ych czêœci sk³adowych sprawozdania finansowego.

3.1. Rachunek przep³ywów pieniê¿nych za rok obrotowy.
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych sporz¹dzony zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowoœci w sposób
wiarygodny, powi¹zany z bilansem i rachunkiem zysków i strat wykazuje bilansowy wzrost œrodków
pieniê¿nych o kwotê 56.269,63 z³

3.2. Zestawienie zmian w kapitale w³asnym w roku obrotowym.

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujê³a pozycje kszta³tuj¹ce wzrost kapita³u w³asnego o kwotê
96.819,56 z³, zgodnie z bilansem oraz ksiêgami rachunkowymi.

3.3. Informacja dodatkowa.

informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i
objaœnienia. informacja dodatkowa zawiera niezbêdny zakres danych liczbowych i s³ownych. W informacji
dodatkowej omówione s¹ równie¿ sk³adniki maj¹tku stanowi¹ce zabezpieczenie kredytów i po¿yczek
zaci¹gniêtych przez spó³kê. Zawarta jest tak¿e informacja o przekszta³cenie wyniku finansowego brutto
jednostki w podstawê opodatkowania podatkiem dochodowym, które bieg³y przedstawi³ w punkcie 2.5.7.
niniejszego raportu. W dodatkowych informacjach ujêto równie¿ transakcje z jednostkami powi¹zanymi,
dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, po¿yczkach i szczególnych umowach gospodarczych.

3.4. Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci jednostki.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci za rok obrotowy spe³nia wymogi okreœlone wart. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29
wrzeœnia 1994r. o rachunkowoœci, a infonnacje i liczbowe dane w nim zawarte s¹ zgodne z danymi
zbadanego sprawozdania finansowego.

3.5. Naruszenie przepisów prawa.

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy - nie

ujawniono naruszenia przez jednostkê obowi¹zuj¹cych przepisów prawa wp³ywaj¹cych na sprawozdanie
fmansowe.
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3.6. Zdarzenia po dacie bilansu.

Bieg³y stwierdza, ¿e miêdzy dniem bilansowym 31.10.2013r., a dat¹ zakoñczenia badania nie wyst¹pi³y
istotne zdarzenia gospodarcze, maj¹ce wp³yw na rocme sprawozdanie finansowe i zysk bilansowy, przy
czym uwzglêdnia siê w tym zakresie oœwiadczenie z³otoOne przez Zarz¹d w dniu 28.03.2014r.

4. Podsumowanie.

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii bieg³ego rewidenta, stanowi¹cej odrêbny dokument,
wymagany przez ustawê o rachunkowoœci.
Niniejszy raport zawiera 13 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem bieg³ego rewidenta.
Integraln¹ czêœæ raportu stanowi¹ za³¹cmiki:

l. Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego za rok obrotowy.
2. Bilans sporz¹dzony na 31.10.2013r.
3. Rachunek zysków i strat okres od 1.11.2012r. do 31.10.2013r.
4. Zestawienie zmian w kapitale w³asnym za rok obrotowy.
5. Rachunek przep³ywów pieniê¿nych za rok obrotowy.
6. Dodatkowe inforDlacje i objaœnienia za rok obrotowy.
7 . spra'~~ie ~ z dzia³alnoœci Spó³ki w roku obrotowym.
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