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oP|NlA NIEZALEZNEGo BlEGŁEGo REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzen ia Akcjonariuszy

PrzeprowadziIiśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego jednostki BIoGENED
sPoŁKA AKCYJNA z siedzibą w 9,|-342Łodź.u|. Pojezierska 99 , na ktÓre składa się:

. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

o bi|ans sporządzony na dzień 31.12.2012r. ktory po stronie aktywÓw i pasywÓw zamyka się

sumą: 48 290 390'99 zł;

. rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 01 .01.2012r, do 31.12'2012r. wykazujący zysk

netto w wysokości: 2 335 379,04 zł;

. zestawienie zmian w kapita|e (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01 '2012r' do

31.12.2012r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę:

5 390 669'25 zł;

. rachunek przepływÓw pienięznych za rok obrotowy od 01.01 .2012r do 31 '12.2012r.
wykazujący zmniejszenie stanu ŚrodkÓw pienięznych o kwotę:

176 248,82zł;
o dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz

sp rawozd a n ia z działa|noŚci od powiedzia l ny jest kierown i k jed n ostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczejjednostki są zobowiązani do

zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działaInoŚci spełniały wymagania

przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzeŚnia 1994 r. o rachunkowoŚci (Dz.U z2009 r. Nr 152, poz.

1223, z poin. zm'), zwanej da|ej ,,ustawą o rachunkowoŚci''.

Naszym zadaniem byto zbadanie iwyraŻenie opinii o zgodności z wymagającymi

zastosowania zasadami (po|ityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzete|nie i

jasno przedstawia ono, We wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową ifinansową, jakteŻ

wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowoŚci ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego

sporządzenia'

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliŚmy stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowoŚci,

2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych RewidentÓw w

Polsce.
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Badanie sprawozdania finansowego zaplanowa|iśmy i przeprowadzi|iŚmy w taki sposÓb, aby
uzyskac racjona|ną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczegÓ|ności
badanie obejmowało sprawdzenie poprawnoŚci zastosowanych przez jednostkę zasad (po|ityki)

rachunkowoŚci i znaczących szacunków, sprawdzenie - W przewaŻĄącej mieze W sposÓb
wyrywkowy - dowodÓw i zapisÓw księgowych, z ktÓrych wynikają |iczby i informacje zawańe W spra-
wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uwazamy, ze badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrazenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzete|nie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej

jednostki na dzień 31.12.2012r., jak tez jej wyniku finansowego zarok obrotowy od 01'01 .2O12r.

do 31.12.2012r.,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (po|ityką) rachunkowoŚci
oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

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

i postanowieniami statutu jednostki.

Sprawozdanie z działa|ności jednostki jest komp|etne w rozumieniu ań. 49 ust. 2 ustawy

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

są z nim zgodne.

Anna Jatczak,1412 ti,irl"
|mię i nazwisko kluczowego biegłego przeprowadzającego badanie, nr w rejestrze' podpis

K|uczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu:

sALDo Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Jatczak,572

91-022 ŁodŹ, u|, Żubardzka 11t69
Siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansońyćh

05.04.2013

Data opinii
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Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych' rlr w rejestze
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BI9GENED sPoŁKA AKŻYJNA - Rapoń z badania sprawozdania finansowego za 2012r

A. część ogólna

1- SpÓłka dzia|a na podstawie statutu sporządzonego W dniu29'12'2006r. Repertorium nr

7778l2a06, ostatnia aktua|izacja statutu 20.06.2012r', Repeńorium A nr 6444t2012' Jednostkę

zawiązano na czas nieokreŚ|ony.

2. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty |ega|izujące jej działa|noŚc:

a) aktualny wpis do rejestru pzedsiębiorcÓw w KRS pod numerem KRs 0000273505 z dnia

M.a1.2a13r. w KĘowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Łodzi.

b) numer identyfikacji podatkowej N|P 947-18-56-923 nadany w dniu 19-02-2oo7r, przez Urząd

Skarbowy w Łodzi'

c) numer identyfikacyjny Regon 472338733 nadany w dniu 1 1-08-2009 przez Urząd

Statystyczny w Łodzi.

3' Podstawowym pzedmiotem działa|noŚcijednostki, wynikającym ze statutu i wpisu

do właŚciwego Ęestru jest:

- produkcja |ekÓw i pozostałych wyrobÓw farmaceutycznych

- produkcja wyrobow kosmetycznych i toaletowych

4, Poza wymienionym w punkcie 3 przedmiotem działalnościokreś|onym W uregu|owaniach

prawnych, jednostka nie prowadziła w roku sprawozdawczym innych działań.

5. Według stanu na dzień bi|ansowy nie występowały powiązania z innymijednostkami (jednostką

dominującą, znaczącego inwestora, jejjednostkamizaleinymi, wspÓłzaleznymi

i stowarzyszonymi oraz jednostkami znajdującymi się wraz z jednostką pod wspo|ną kontro|ą,

atakŻe wspÓ|nikamijednostkiwspołza|einej- W rozumieniu ań. 3 ust. 1 pkt 43 uor).

5a. Stosownie do ustaleń z punktu 5 badana jednostka nie jest jednostką sprawującą kontrolę nad

inną jednostką i nie ma obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej (ań. 56, 57 i 58 uor)'

6' organy jednostki przedstawiają się następująco:

a) Zarząd powołany przez uprawniony organ działał w 2012 roku w składzie:

Prezes Zarządu - Jacek Płucienniczak w okresie 01'o1'-2o'06.2012

Prezes Zarządu - Andrzej Gzegorzewskiod 20.06.2012

Wiceprezes Zarządu _ Barbara Biegańska _ cały rok

Na dzień badania ww. skład osobowy Zarządu nie u|egł zmianie.

b) Rada Nadzofczaw 2012 roku pracowała w składzie:

Andrzej Grzegorzewski w okresie 01.01 .-20.06.2012

Urszu|a Grzegorzewska, Sy|wia Grzegorzewska - cały rok

Andrzej KuŹma w okresie 01-o1'-14'12.2012

Marek Stefańczyk w okresie 01.01.-20.06.2012

Anna Kowalska w okresie 20.06.-31 j22012
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BI9GENED SPÓŁKA AK)YJNA -

9.

10.

Andrzej Mozyszek w okresie 20.A6.-14.12.2012

Janusz Kruk w okresie 17.12.-31.12.20i2

Na dzień badania ww' skład osobowy Rady Nadzorczej nie u|egł zmianie.

7, Głownym księgowym jednostkijest Dorota Skorupa.

B. Kapitał podstawowy wynosi 13 115 550,00 złidzie|i się na 1 3,l1 555 rownych iniepodzie|nych

akcji, kazda o wartości nomina|nej 10,00 zł'

Wyzej wymieniona kwota kapitału podstawowego wykazana została:

a) w wysokości okreŚ|onej w statucie społki i wpisanej do rejestru pzedsiębiorcÓw, zgodnie

z ań. 36 ust. 1 i2 ustawy o rachunkowości,

b) zgodnie z księgą akcji prowadzoną według wymagań ań. ań. 341 Ksh,

c) jest w całoŚci opłacona gotowką, zgodnie z-ań. 306 i 309 Ksh

d) odpowiada wysokości okreŚ|onej w ań. 308 Ksh.

D|a realizacji ce|Ów wymienionych w punkcie 3 i 4 jednostka zatrudniała Średnio w badanym roku

obrotowym 101 osob, a w roku poprzednim 1 19 osob (po prze|iczeniu na pełne etaty).

Uchwałą nr 1312012 Rady Nadzorczej z dnia 30,11 ,2012 do obowiązkowego w świetle art. 64

ustawy o rachunkowoŚci badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy - zgodnie z ań. 66

ustęp 4 uor - wybrany został podmiot audytorski SALDO Kance|aria Biegłego Rewidenta Anna

Jatczak z siedzibą w91-022 Łódz, u|. Żubardzka 11169 wpisany pod numerem 572 nalistę
podmiotow uprawnionych przez KĘową Radę Biegłych Rewidentow.

1 1 . Niniejsze badanie, zgodnie z umową nr 7l2o12 z dnia 11.01 .2013 zawartą w wykonaniu uchwały

z punktu 10 przeprowadzono w siedzibie jednostkiw okresie od 18.02.2013 do 03.04.2013 roku

(z przerwami)

12. Zarowno podmiot audytorski, jak i pzeprowadzający badanie w jego imieniu k|uczowy biegły

rewident Anna Jatczak (nr Ę. 1412) oświadczają, że pozostają nieza|eini od badanejjednostki,

w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich
samoządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze

publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649 z 2009r. z poŹn' zm.).

13. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez podmiot audytorski SALDO

Kance|arię Biegłego Rewidenta Anna Jatczak i otrzymało opinłę bez zastęeżeń. Sprawozdanie

to zostało zatwierdzone przezZwycza1ne Wa|ne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.06.20,|2

Zysk bi|ansowy uchwałą nr 6 zuIzA z dnia 20.06'2012 pzeznaczono na zwiększenie kapitału

zapasowego Społki.

14. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzĄący badany zostało:

a) stosownie do ań. 69 ustawy o rachunkowoŚci złozone wraz z innymi dokumentami w Sądzie

Rejonowym _ Wydział KRs XX KRS w dniu 24.07 .2012.

b) zgodnie z ań. 69 i 70 ustawy o rachunkowoŚci przesłane do ogłoszenia w Monitorze Po|skim

B w dniu 04.07.2012
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BIOGENED sPoŁKA AKŻYJNA - Rapoń z badania sprawozdania finansowego za 2012r.

c) stosownie do art. 27 ustawy z 15.02'1992r. złoŻone w Urzędzie Skarbowym w dniu

05.07.2012

Księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy zostały zamknięte w sposob wyłączĄący
moz|iwośÓ dokonywanie zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi

rachunkowe.

15. Zbadane sprawozdanie finansowe za biezący rok obrotowy' podpisane przez Zarząd i osobę

sporządzającą, zgodnie z ań. 45 ustawy o rachunkowoŚci, składa się z:

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b) bi|ansu na dzień 31'12,2012r.' z sumą aktywow i pasywÓw 48290 390,99 zł

c) rachunku zyskÓw i strat wykazującego za rok obrotowy wynik finansowy (+) 2 335 379,04 zł

d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy,

e) rachunku przepływow pienięznych za rok obrotowy,

0 dodatkowych informacji i objaśnień,

oraz dołączonego sprawozdaniaZarządu z działa|noŚcijednostki w roku obrotowym.

,l6. Zgodnie zart' 67 ustawy o rachunkowoŚcijednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi

rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich spoządzenia oraz udzie|iła informacji

niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania'

17. Ponadto kierownik jednostki, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, złoŻył w dacie

zakończenia badania * pisemne oŚwiadczenie dotyczące m.in.:

a) komp|etnoŚci, prawidłowoŚci i rzete|noŚci sprawozdania finansowego przedłozonego do

badan ia or az uzupetn iającego sprawozdan ia z działa| ności,

b) ujawnienia w informacji dodatkowej wsze|kich zobowiązań korespondujących z dniem

bilansowym,

c) niezaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje i|oŚciowe

i ja koŚciowe wyn ikające ze sprawozdan ia fi na nsowego'

1B. Niniejszy rapoń został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej

dokumentacji roboczej, wymaganej przez arl.65 ust. 6 ustawy o rachunkowości,

z uwzg|ędnieniem:

a) stosownych prÓb badawczych w zakresie wiarygodnoŚci i zgodnoŚci, w tym pozycji

dominujących kwotowo,

b) poziomu istotnoŚci usta|onego przez biegłego d|a sprawozdania finansowego,

c) zawodowego osądu przez biegłego zgodnoŚci zdarzeń gospodarczych z operacjami

księgowymi,

d) stanu rozrachunkÓw z tytułÓw pub|iczno - prawnych i ich zgodnoŚci z danymi dek|arowanymi

przez badaną jednostkę, ktore stanowiły podstawę do ich ujęcia w księgach rachunkowych.

łi
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BI?GENED sPoŁM AKCYJNA - finansowego za 2012r.

B. Analiza ekonomiczno - finansowa.

Analizę ekonomiczno - finansową jednostki przeprowadzono na podstawie wyników
osiągniętych w |atach 2a,,0 _ 2012.

1. Analiza bilansu
Aktywa, dane w Ęs. zł:

Lp W1Bzczególnienie

20,''2 2Ul 2010 Zmiana statu

kwota
%

udziafu
ku'ota

udziału
kwota

%

udziału

to

2012t'J11 2012/zJ10

I 2 3 4 5 6 7 I 9 10 ,11 12

A \ktywB trwałe 2{ 385,! 50,5 ?4258.1 56,0 23 070'€ 57,0 126,C 100,5 1314,1 145,7

I vatościniemdeńdm i rilre I252,1 17,1 7 474,1 17,3 5 209,8 12,9 778,4 110,4 3042,1 158,4

tl

ill

o.T:.o*"rT11
|a|eżmści dŁgcłemf nile

10 755,: 22,3

4,5

11392,i 26,3 12 193,6

2764,4

30,{ (636'ą 94,4 (1 437,5) 88,2

2 188,r 2489,1 - 5,8 6,8 (300'q 87,9 (575'ą 79,2

1 )d jedrctek powĘzanych 158,1 0,3 169,r 0,4 154,4 o,4 (10'q 93,5 102,7

tv rw€tycje dugotemimwe

/ jedffitkałt pffiią4anych

V xĘotgmimwe rczlęeda
riedło|cswe 3 t88,; 6,6 2903,i 6,7 2903,2 7,2 285,4 {09,8 285,a 't09,8

B, \ktywa obrobw€ 23904,1 49,5 {9 023,! 44,O 17 428,X 43,0 /f 880,! 725,7 6476'ś 137,2

:ap6y 5 994,1 12,4 4 't 58,( 9,6 5 998,! 14,8 1836,t 144,2 {4,11 99,9

il |a|eżmści |a&kcteminile 12 862'ł 26,6 9429,1 21,8 7 639,r 18,9 3432'ź 136,4 5223'Ą 168,4

1.
la |eżn ości o d jedl ctek
pwĘzanych

ill rw6tycje htkćemibwe 31,! 0,'l 208,' 0,5 145,8 0,4 (176,4 15,3 (1 1 3,e) 2',1,9

a) y jedrctkah piliąarrych

tv.
(ńtkc.emdnqe rczlbzsh

5 0r5,( 10,4 5228,1 12,1 36Ą4'2 9,0 1212,q 95,9 1371,5 137,6

Ąktym razem 48 290,r 100,0 43282,1 100,0 40498'€ {00,0 5007,( 111,5 7 791,5 119,2



BIOGENED SPÓŁKA AK}YJNA - Raport z badania sprawozdania finansoweąo za 2012r

Pasywa, dane w tys. zł:

Lp Wyszc4gólnienie
2o1.2 2Ul 2010 Zmiana stanu

kwota
udział'

kwota
o/o

udziału
kwota

%

udziału

to

2012tuJ11 2U2tA10
1 2 3 4 3 4 5 6 9 10 11 12

A. Gr'tał fundusz) ułasny 26 511,, 54,9 21120,1 48,8 20509,7 50,6 5 390,7 125,5 6 001,i 129,3

bfitd (fmdGz) podstilotiyy 13 115,1 27,2 11 441,1 26,4 1{ 415,3 28,2 1673,7 114,6 1700,: 114,9

|abżm wphty m kąilał
todśarcwy (!iekąśi uj*m )

ul 'dzidy 
(akcje) włffi e {wie Ikośł

;etm)

tv iafitd (frdrz)zaFewy t0 526, 21,8 I825,! 20,4 7 340,8 18,1 1700,2 1{ 9,3 3 185,: 't43,4

v hdtd (fĘdEz}z akttlztri
vy@ry

VI
|ozctde |€pitdy (fuId6ze)

346, o,7 346,t 0,8 346,7 0,9 100,0 100,0

vn :ysk (stnta)z |at óiegłycłl 187;, 0,4 187,7 187

VIII ysk (strata)netto 2 335, 4,8 s06,: 1,2 1406,! 3,5 1 829,1 461,2 928,t 166,0

tx
)QisV z zysku reftow d{u
o|Q lmtowgo (wiekoić

B,
1}bowiąap1ą i re4rwy na
Dborviazania a 779,1 45,1 22162,' 51,2 19 989,1 49,4 (383'ł 98,3 I 789,9 109,0

t łez*y E zobouiearia 941, 1,9 694,S 1,6 510,i 1,3 246,1 135,4 430'Ą 184,3

ll obo!'i*aria dłqgotffiinde 4 957,! 10,3 2540,1 5,9 4245,2 10,6 2417.1 195,1 672,6 't15,7

Ą/ob €jel rctek powĘzanych 351,! 0,8 35{,! 0,9 (351,9 (351,9

l|l 1rou.iązaria krkotm.rot {s 346,{ 31,8 18422,1 42,6 15 096,i 37,3 (3 075'ą 83,3 250,{ 101,7

Ąlob6 ied retek powĘzanych

tv. loz|iczmk mĘ&yd(Gwe 533,1 1,1 504, '1,2 96,1 0,2 29,1 105,8 436,8 552,9

P6ywa raam ą29o'| {00,0 43282,1 {00,0 404s8'ś {00,0 5007,6 't 1 1,6 7791,5 119,2

Zgodnie z powyŻszymi danymi Wynikającymi z bilansu ana|itycznego na sytuację badanej

jednostki istotnie wpływają następujące aspekty:

a) aktywa trwałe stanowią 50,5% całego majątku jednostki,

b) W grupie majątku obrotowego odnotowano Wzrost o 4 880'9 tys. zł (25,7% do roku 2011),

ktÓry obejmuje głownie:

- Wzrost zapasÓW i na|eŻnoŚci

- spadek inwestycji i rozliczeń krotkoterminowych

c) W pasywach bi|ansu uwagę zwraca wzrost kwotowy W przedzia|e 3 |at kapitałÓw Własnych

o 6 00'1 ,7 tys. zł (29,3Yo)'

W związku z powyŻszym udział kapitałÓw Własnych W finansowaniu majątku jednostki

na dzień bilansowy Wyniosł 54,9o/o w stosunku do ogo|nej sumy aktywÓw, co Wpływa

korzystnie na stabiInoŚc finansową badanej jednostki;

d) nastąpiłspadekzobowiązań krÓtkoterminowych o16,7%Wstosunkudoroku2011.

6 /rt
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2. Rachunek zysków istrat (w tys. zł):

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

Wynoszącego netto 2335,4 tys. zł, przy czym Wypracowany zysk netto stanowiw stosunku do:

sumy aktywow ogołem 4,8%

przychodÓw ogołem 9 % (rentownoŚÓ netto).

Na podstawowej sprzedazy osiągnięto dodatni wynik w kwocie 3742,9 tys' zł, co daje WskaŹnik

rentownoŚci w wysokoŚci 14,60/o.

LI7'/?. _r'.1

Lf Wy=cagó|nienie
2Cl2 rok 2t11 rok 20,ło rok Zmiana stanu

kupta
%

udziatu
kurcta

%

udziału
kwota

udzhłu

% %

2012t2011 2012t2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1',l 1?

A. )żałah ość p odstari,o wa

1

2rzychody neto a
Przedał izrównanez nimi,
ł lvń.

25 7(B'ś 9ą3 24753'i 99{ 21 27Zl 875 9148 1037 4 436,t 120,9

2 (osŹ włóny spradaży 21 9e6,7 948 22 954'' s47 21 300,0 95,3 (989,0 95,7 665.1 103,1

3
'wnik 

na sozedażl, 37A.,9 1 839.t (!,g] r 9038 2a35 3 770,1 (13 
'1041)

B )ozostała działaIność operaryjna

1 'ozostałe przychody
!maavina 2err,3 0,8 213,ł 09 uqz 0,6 (6,2 97,1 67, 147,9

2 )ozostałe |o sży operacyjne 1 51,3 q7 171,t a7 380,6 1,7 (20,5 88,1 ęa,3 39,8

3 'vynik 
na działalno.ści

)peracvinei 56,0 41,1 (2ą,4 113 1343 296,r (23'4

c /vynik opereyjny {A3+ Bq 3 7S,8 t 880,j (268,31 1 918,1 2020 4 067 ({ 4'ą0)

D )żałahość finansowa

1 )ranchodv finansore 24/',7 qs 23t 0,1 2 8955 119 2217 { 0658 {2 6$,8 8,5

2 (osĄ finansowe 1 053,1 45 1 12qi 4F 65q8 3,0 (5/,6 94,0 393,: {59,6

3
ń,ynik na działa|ności
Enansolrei

(808,4 (1 @7,7 2 23ą8 2893 73,6 (3 oĄ,2 (36'ą

E zdarzenia nadzw}cząne

Zyski nad2lr/yczajne

Straty nadz/vyczajre

ą ,l,ynikdar4ń
nadar\rczdnvch

F eFk Ftata) brutio
lC+D3+E3)

2 9$'ł 78ą0 { 967,! 22a7 ł 3819 1 023 152,0

1 Pod €tek do dt odowy 4m,! sec 498 3{6,3 44',19 359,1 820.7

2
Pozostałe obovYiąko!re
.rnniejsania z!Eku
rni&c7d ir cłr.fi'\

2Ę,i 1841 51ą7 62:l 1337 (2Bl,5l 48,2

G Ulx,w |ąl(orre oDc|ązgt E.
a7m 655,1 276.-l 56q5 3781 236F 94,( 116,9

Uysk (sfata) neto (F-c) 2 336,: 50q3 1 40ąs 1 829f Ę12 928,1 't66,0
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3. Analizawskaźnikowa.

3.{ Wskaźniki rentowności.

3.2 Wskaźniki płynności finansowej.

3.3 WskaŹniki rotacji.

\frskaźniki rentowności rekaźnik
berpieny miemik 2012 2011 20{0

Rentowność majqtku (RoA}

wvnik finansowv netto x 100
aktywa ogółem

5{ procenl 4,840/o 1,170/o 3,470/o

Rentownośó netto

wvnik finansowv netto x 100
pzychody ogo.lem

3{ paoced 8,98% 2,02% 5,79%

Rentowność kapitału własnego (RoE}

wvnik finansowv netto x 100
kapitały własne

15-25 procent 8,81% 2,400/o 6,86%

Skorygowana rentowność majątku
zvsk netto + (odsetki - podatek dochodow od odsetek) x

procem 6,36% 2,720/o 4,79%100
aktywa ogółem

Wskźniki płynności fi nansowej s|aźnik
b€zpitny miemik 2012 zA11 2010

Wskaźnik pĘnności finansowej I stopnia

aktvwa obrotowe - na|eżności z M.dostaw i usłuo oowvŹei 12 mc
zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 1 2 mc

1,2 - 2,O krotność 1,56 1,03 1.15

Wskaźnik płynności finansowej |l stopnia

aktvwa obfot' - zapasv - k.tem RMK czYnne - na|ez-z tń-dost'i usł.pow'12 t,0 krotność 0,84 0,52 0,s2
zobowiqzania krótkotermin - zobow' z tyt'dostaw i usług pow' 12 mc

Wskaźnik pĘnności finansowej |ll stopnia

inwestvcie krótkoterminowe
zobowiązania krótkotermin. - .o** f M.dostaw i usług pow. 12

Q,',14,2 krotnośó 0,00 0,01 0,01

Wskaźnik hand|owej zdo|ności rozliczeniowej

na|eżności z tvt.dostaw i usłuq
zobowiązania z tyt.dostaw i usług

1,0 k.olność 2,11 0,99 1,17

Wskaźniki rotacji (obrotowość) *kaźnik
bepi4ay migmił 2012 2011 20{0

Szybkość obrotu zapasów (w dniach)

średni stan zaDasÓw x 365 dni
przychody netto ze sprzedaży produktów,towaróW i mateńałÓw

Ekaźnik
male'ący dniach 72 75 x

Spływ na|eżności (w dniach)

średni stan należności z tvtułu dostaw i usłuo x 365 dni
przychody netto ze sprzedaiy produktów,towaróW i materiałÓw

i|ość dni
poróMyYvalna

zlp18 dniach {51 118 x

Spłata zobowiązań (w dniach)

średni stan zobowiązań z tvtułu dostaw i usłuo X 365 dni
przychody netto ze spzedaży produktów,towaróW i materiałóW

i|ość dni
porómywa|na

zlp 17
dniach 105 111 x

ł'.]

8J5
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3.4 Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bi|ansu.

Wstępna ana|iza bilansu skaźnik
b€zpieczoy mimik 2012 2011 2010

Złota reguła bilansowania
(kapitafu własne + rezerwv dłuooterminowe) x .|00

aktywa tMałe
t 0&t 50 pocenr 114,760/o 92,01% 91,53%

Złota reguła bi|ansowania ||

kapitałv obce krótkoterminowe x 100
aktywa obrotowe

40{0 procenr 64,20oh 96,84yo 86,620/"

Złota reguła finansowania

kapitały własne x 100
kapitał obcy

powyżej
{00

pro@nt 121,73% 95,30% 102,60%

Wańość bi|ansowa jednostki

Aktywa ogółem - zobowiązania ogÓłem
rekaźnik tys.zl 26 511,4 21 120,7 20 509,7

4. Zdolność jednostki do kontynuowania działa|ności w roku następnym po badanym

( w niezmienaonym istotnie zakresie).

Uwzg|ędniając WskaŹniki dokonanej ana|izy ekonomiczno - finansowej oraz wyniki badania

sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bi|ansowym

stwierdza się, ze aktua|na sytuacja jednostki nie stwarza zagroŻenia d|a kontynuacji jej

działa|noŚci W roku następnym po roku badanym. odnotowaÓ na|eŻy przy tym fakt, ie jednostka

poinformowała W punkcie 5 ,,Wprowadzenia do informacji dodatkowej'' o swej zdo|noŚci do

kontynuacji działaInoŚci w niezmienionym zakresie'

C. Część szczegółowa

1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości.

1.1. Księgowość jednostki.

KsięgowośĆ funkcjonuje na podstawie przyjętych przez jednostkę zasad zwanych ,'Polityką

Rachunkowości'', zatwierdzonych przez kierownika jednostki z mocą obowiązu1ącą od dnia

30'12.20a2r' W opracowaniu tym ujęto wybrane przez jednostkę a|ternatywne rozwiązania,

wynikające z ań. 10 ustawy o rachunkowości, w tym reguły, metody i procedury dotyczące:

a) vvyceny przychodow, rozchodÓw i stanÓw bilansowych poszczegolnych pozycji aktywÓw

i pasywÓw, rowniez zasad szacowania odpisÓw aktua|izujących utratę wańoŚci, bądŹ jej

pŻyrost'

b) inwentaryzacji aktywow i pasywów, ze szczegÓ|nym akcentem na inwentaryzację w formie

tzw' weryfikacji dokumentow księgowych,

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

kowoŚci) i rezerw na pzyszłe koszty' w tym na nagrody jubi|euszowe i odprawy emeryta|ne -
ań.39ust'2pkt2i2,,a,'uor,Wzwiązkuzart'4i8uordotyczącymwpływutychrezerw
na sytuację finansową i wynik bi|ansowy jednostki.
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d) Zasad rezerwowania w bilansie częŚci wyniku finansowego na przyszłe zobowiązania wobec

budŻetu oraz zasad aktywowania przyszłych potrąceń z tytułu odroczonego podatku docho.

dowego.

ostatnie zmiany do ,,Po|ityki RachunkowoŚci'' wprowadzone zostały w dniu 27.o4"2011 uchwałą

nr 45 | 20 1 1 Zarządu jed nostki.

1.2.W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości biegĘ potwierdza, że:

a) jednostka przestrzegała ciągłoŚci stosowanych zasad rachunkowoŚci, w tym w przedmiocie

prawidłowoŚci otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.0,l. roku badanego,

b) księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki, przy wykorzystaniu systemu

komputerowego,

c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami

rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostroznej Wyceny,

d) dowody ŹrÓdłowe stanowiące podstawę do ujęcia W księgach rachunkowych były

sprawdzone i zakwa|ifikowane zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowoŚci'

1.3.W zakresie zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg rachunkowych

i dowodów księgowych orazza pomocą komputerów stwierdza się, że:

a) jednostka przechowuje zbiory odpowiednio do przyjętych wewnętrznych zasad

uregulowanych w ZPR,

b) przechowywanie dowodÓw księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych

dokonywane jest w siedzibie zarządu jednostki, w orygina|nej postaci, w podzia|e na lata

i miesiące,

c) okresy przechowywania danych były zgodne z ań' 74 ustawy o rachunkowoŚci, tj.:

sprawozdania finansowe - przechowywanie trwałe, a pozostałe zbiory 5 lat . liczone

od początku roku następnego'

Rokiem obrotowym jednostkijest rok ka|endarzowy' a okresem sprawozdawczym miesiąc.

2. lnwentaryzacja aktywów i pasywów

Inwentaryzacja aktywow i pasywÓw została przeprowadzona do bilansu rocznego w zasadniczej

częŚci zgodnie z ań. 26 ustawy o rachunkowości:

a) w drodze spisu z natury:

_ Środki pienięzne w kasie na dzień 31.12.2012

zapasy na dzień 31'12.2a12

b) w drodze potwierdzenia sald.

- rozrachunkiz odbiorcami idostawcami na dzień 31 .12"2012

- środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012

c) w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego i wyceny na dzień 31J22012 wszystkie pozycje
bilansowe.

Biegły obserwował inwentaryzację z natury w magazynie jednostki w dniu 14.01.2013r. i pot-

wierdza prawidłowoŚc i zetelnoŚĆ ich pzeprowadzenia. Roznice inwentaryzacyjne zostały

prawidłowo roz|iczone iwprowadzone do ksiąg rachunkowych w roku badanym'

,i
1q/j.ł
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Stwierdza się, Ze księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji

księgowej operacji gospodarczych _ są prawidłowe W rozumieniU ań.. 24 ustawy o rachunkowoŚci

i stanowią podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego'

3. AKTYWA

Aktywa zbadanego bilansu przedstawiają się następująco:

3'{.Aktywa tnrałe 24 385 532,72zł

Stanowią one 50,50% aktywow ogÓłem, z tego puypada na:

3.1.1. Wańości niematerialne i prawne w wysokości 8 252 568,43 zł
Stanowią one 17,09% bilansowej sumy aktywow i obejmują w głównej mierze nakłady na prace

rozwojowe w zakresie techno|ogii produkcji lekow idermo kosmetykÓw (78,2% pozycji).

Wańości niemateria|ne i prawne spełniają:

- kryteria ustawy o rachunkowoŚci (art. 28 uor),

- wykazano w nich wyłącznie kontro|owane przez jednostkę, nabyte prawa majątkowe'

pŻeznaczone d |a statutowej działal noŚci,

- były prawidłowo amońyzowane bilansowo i podatkowo,

- utrata zdolności do przynoszenia korzyŚci ekonomicznych nie wystąpiła'

- inwentaryzacja WN|P została przeprowadzona w formie ich weryfikacji'

3'1.2. Rzeczowe akĘwa trwałe w wysokości 10 755 717 ,68 zł

Stanowią one 22,27o/o bi|ansowej sumy aktywow.

Biegły stwierdza wiarygodnośc i zgodnoŚĆ pozycji bi|ansowej ,,Rzeczowe aktywa trwałe',, gdyŹ:

Środki trwałe były w 2012 r. objęte ustawową metodą weryfikacji i oceną ich gospodarczej

przydatnoŚci. Roznice inwentaryzacyjne nie wystąpiły,

- Wycena rzeczowego majątku truvałego jest zgodna z pnyjęźą,,Po|ityką Rachunkowości,'

oraz art.28 ustawy o rachunkowoŚci,

dokumentacja dotycząca przychodu i rozchodu Środkow trwałych jest komp|etna i prawi-

dłowa,

- Środkitrwałe amońyzowane są metodą liniową - metod amońyzacji w roku obrotowym nie

zmieniono,

- dotychczasowe umorzenie zeczowych aktywow trwałych ogołem wynosi 42,60/o,

- właściwa jest wycena ŚrodkÓw tnłałych, w tym umorzenia środkÓw i ich amońyzacjijako

zarachowanego W koszty umozenia orazztytułu zmiany wańoŚci (utraty bądŹ przyrostu),

jednostka dokonuje raz w roku weryfikacji stawek amońyzacyjnych'

* ewidencja, klasyfikacja oraz prezentacja majątku W sprawozdaniu finansowym - nie

nasuwa uwag (koresponduje z rozporządzeniem Rady Ministrow z dnia 10'12.2010 r'

w sprawie klasyfikacji środkow trwałych _ Dz. U. Nr 242, poz' 1622),

- na dzień bi|ansowy łączne ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem

trwałym jednostki Wynoszą 9.419,3 tys. zł, co stanowi 88'96 % wartości netto Środkow

r'łt
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truvałych jako zabezpieczenie zaciągniętych kredytow'

- amońyzacja Wańości niematerialnych i prawnych oraz środkow tnvałych za rok badany

wynosi 2 562 137,42 zł, w tym koszty amońyzacji nie stanowiące podatkowych kosztow

uzyskania w roku badanym wyniosły 652 981,01 zł,

- w środkach trwałych w budowie nie występują inwestycje zaniechane'

- wykazane zaliczki na środkitrwałe nie budzą zastrzeŻeń.

3.1.3' Na|eżności długoterminowe 2188 569,57 zł

Stanowią one 4,53% bi|ansowej sumy aktywÓw i głownie dotyczą długoterminowej naleznoŚci z

tytułu sprzedaŻy udziałow w Instytucie Badawczo-rozwojowym Biogened Sp. z o. o.

Na|eznoŚci długoterminowe spełniają wymagania ustawy o rachunkowoŚci' w tym w zakresie:

prawidłowoŚci kwa|ifikacji i prezentacji z terminem spłaty w okresie dłuŹszym nii rok od dnia

bilansowego,

_ przysz.łego wpływu kozyści ekonomicznych,

prawidłowoŚci inwentaryzai1i i roz|iczenia sald tych na|eznoŚci w formie zapłaty,

bilansowej Wyceny w kwotach wymagających zapłaty, z uwzględnieniem zasady ostroznoŚci

oraz przedawnienia i ściąga|ności.

3'{.4. Długoterminowe roz|iczenia międzyokresowe 3 188 677,04 zł

Stanowią one 6,60% bilansowej sumy aktywow.

Są to pzede wszystkim koszty prac rozwojowych - budowa zespołu sprzedazowego

cNS/ONCO.

3.2.Aktywa obrotowe wykazane w biIansie 23 904 858,27 zł

stanowią 49,50o/o aktywow ogołem, z tego przypada na:

3.Z.1.Zapasy 5 994 829,08 zł

Stanowią one 12,41% bi|ansowej sumy aktywow i zostały w bilansie wykazane z uwzględnieniem

kryteriÓw okreŚ|onych w ań. 3 ust. 1 pkt 18 uor w zakresie cyk|u operacyjnego.

Składają się na nie:

- materiały zt29$4 9,14'83

- pc*produkty i produkty w toku zł 637 341,32

- produkty gotowe zł 1 807 667 '70
- towary zł 564 905'23

Zapasy zostały zinwentaryzowane drogą spisÓw z natury oraz ustawową metodą weryfikacji ich

wańoŚci i dokumentow' Wyniki rozliczenia inwentaryzacji ujęte zostały w księgach rachunkowych

w badanym roku. Wycena zapasÓw dokonana została zgodnie z zasadą ostroiności.

PM
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3.2.2. Na|eżności krótkoterminowe 12 862 511,84 zł
stanowią 26,640/o akĘwÓw idotyczą głÓwnie na|ezności z tytułu dostaw i usług _ 12327 387,63

zł na|eżnych społce od kontrahentow kĘowych i zagranicznych oraz pozostałych na|eznoŚci w

kwocie 3B5 508,89 zł.

Nalezności wyceniono w kwocie wymaganej zapllaty, z zachowaniem ostrozności (ań. zBJ'7 i

7''a'' uor). Stosowny odpis aktualizujący został dokonany w cięzar pozostałych kosztÓw

operacyjnych. odpisy utwozone były z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąze się z daną

na|eznoŚcią. W ocenie wiarygodnoŚci tej pozycji bi|ansowej, zwracĄą uwagę na|eŻnoŚci

zapłacone do 31.03.2013r. w 29,31a/o. W na|eznoŚciach krÓtkoterminowych nie występują

przedawnione sa|da z tytułu sprzedazy dokonanej przez badaną jednostkę przeszło 2 |ata temu

(przedawnienie 2 |ata od daty wymaga|ności - ań. 554 k'c').

3.2.3. I nwesĘcje krótkoterminowe 31 872,90 zł
Stanowią o'a7o/o aktywow i obejmują Środki pienięzne w kasie i na rachunkach bankowych.

Środki pienięzne w kasie zostały zinwentaryzowane, a stany środkow pienięznych

na rachunkach i lokatach bankowych potwierdzone na dzień bi|ansowy przez bankiobsługujące

iednostke.

3.2.4. Krótkoterminowe roz|iczenia międzyokresowe 5 o15 644,45 zł

stanowią 10'39% aktywow i obejmują w znacznej częŚci (82,6%) koszty prac rozwojowych w

zakresie produkcji |ekow, dermokosmetykÓw i sup|ementow diety.

Biegły nie wnosi uwag do tej pozycji bi|ansowej, gdyz jednostka wiarygodnie aktywowała koszty

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

(art. 39 uor)..

3.3. ogółem aktywa bi|ansu wynoszą 48 290 390'99 zł
z podkreŚleniem, Źe przy wycenie bi|ansowej poszczego|nych składnikow jednostka zastosowała

się do nadrzędnych zasad rachunkowości' wynikających z ustawy o rachunkowoŚci oraz z zasad

okreś|onych w przyjętej po|ityce rachunkowoŚci. Nie stwierdzono sa|d nierealnych

i pzedawnionych.

4. PASYWA zbadanego bilansu ksŹtałtują się następująco:

4.1. KapitaĘ własne zgodnie z aktywami netto ogółem

Stanowią one 54,90% pasywow bi|ansu, w tym mieszczą się:

4.1.{. Kapitał (fundusz) podstawowy

wykazany zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym okreŚ|onym w art.

spełnia wymagania Ksh.

4.1.2. Kapitał (fundusz) zapasowy

26 511392'55 zł

13 115 550'00 zł

36 uor, a jego wysokośĆ

10 526 051'30 zł

Kapitał zapasowy został zwiększony w roku obrotowym o 506 324,1 3 zł z podziału zysku za 2011

rok, zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 6 z dnia 2a.06.2012r,

4.1.3. Pozostałe kapitaĘ (fundusze) rezerwowe 346 695'00 zł

WysokoŚĆ kapitału rezerwowego w ciągu roku obrotowego nie u|egła zmianie.
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4.,|.4.Zysk (strata) z |at ubiegłych - zysk 187 717,21 zł
dotyczy korekty kosztow reprezentacjiz |at ubiegłych

4.1.5. Wynik finansowy netto roku obrotowego - zysk 2 335 379,04 zł
usta|ony został na podstawie zdarzeń gospodarczych, ujętych W rzete|nych księgach

rachunkowych ijest kwotowo zgodny z wynikiem finansowym figurującym w rachunku zyskÓw

i strat.

Ą.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21778 gg8,44zł

Stanowią one 45,10% bi|ansowej sumy pasywÓw iz tego przypada na:

4.2.1. Rezerwy na zobowiązania 941 099,00 zł
stanowią 1,95o/o pasywow i obejmują rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

usta|oną zgodnie z Wymogami ustawy o rachunkowości.

4.2.2'Zobowiązania długoterminowe - na dzień bilansowy w kwocie 4957 862,34zł

Stanowią one 10,27% bi|ansowej sumy pasywÓw i dotyczą wysokości kredytow z jakich kozysta

Społka na dzień 31.12.2012 roku'

4,2.3'Zobowiązania krótkoterminowe 15 346 842,49 z|

stanowią 31,78% pasywow i obejmują wiarygodnie usta|one zobowiązania, m.in. z tytułu:

- kredyty i poŻyczki - 5 B83 691,26 zł,

- innych zobowiązań finansowych dotyczących zawańych umow |easingowych - 350 618,60 zł,

- dostaw i usług - 5 843 717,87 f ,

. podatkow' ubezpieczeń społecznych i innych Świadczeń _738 514,75 zł.

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych nie występują.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenione zgodnie z art..28 ust. 1 uor'

Rozrachunki z dostawcami uregulowano do dnia 31.03.2013 roku w 38,18 %.

Zobowiązania wobec kontrahentow zagranicznych zostały wycenione Średnim kursem NBP

z dnia 31.12.2012r.

Nie stwierdzono sald przedawnionych, kwa|ifikujących się do odpisania w pozostałe przychody

działaInoŚci operacyj nej.

Zobowiązania z tytułu podatkow, cełi ubezpieczeń społecznych obejmują rozrachunki

z następujących tytułÓw:

- podatek dochodowy od osÓb prawnych - 363 194,00 zł,

. podatek dochodowy od osob fizycznych - 109 520,00 zł,

. podatek VAT - 42 493'66 zł,

- składki ZUS _ 217 063,09 zł,

- PFRON - 6 244,00 zł.

Powyzsze zobowiązania są zgodne z dek|aracjami podatkowymi iZUS.

W pozycji tej wykazano rÓwniez zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozliczone w styczniu

2013r, w kwocie 375 107,38 zł. Pozostałe zobowiązania krÓtkoterminowe w kwocie 2117 390,36

zł obejmują wiarygodne roz|iczenia z tytułu ubezpieczeń majątkowych, składek PZU i innych'

14{,,ł



BI9GENED sPoŁKA AKCYJNA . Rapott z badania sprawozdania finansowego za 2012r.

4.2.4. Rozliczen ia międzyokresowe 533 194'61 zł
Stanowią one '1,10% bi|ansowej sumy pasywow.

Pozycję stanowią roz|iczenia dotyczące właściwie ustalonych iwykazanych w pasywach bi|ansu.

4.3. ogółem pasywa bilansu 48 290 390.99 zł
Wszystkie pozycje pasywow zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym z uwzg|ędnieniem

nadrzędnych zasad rachunkowości i przyjętej przez jednostkę po|ityce rachunkowoŚci' nie

stwierdzono sald nierealnych i przedawnionych.

5. RACHUNEK ZYSKOW t STRAT za okres 01.01.2012- 31.12.20'12r.

sporządzony został w wariancie porÓWnawczym, z uwzg|ędnieniem postanowień art.. 47 ustawy

o rach u n kowości, zgod n i e z puyję|ą,, Po| ityką Rach u nkowości''.

5'1.Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimiwynoszą
z tego przypada na:

5.1.{. Przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte w roku obrotowym

25708 522,77 zł

20 703 343'o1 zł

Przychody netto ze sprzedazy produktÓw są rezultatem zrea|izowanej i fakturowanej sprzedazy

na rzecz odbiorcow kĘowych, przy czym ich zgodnoŚc i wiarygodnośÓ zastrzeień nie budzi,

gdyŻ zachowano ustawową zasadę memoriału i wspołmierności.

5.1.2.Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wynoszą 5 005 179'76 zł
Powyzsze przychody usta|one zostały po uwzględnieniu prawidłowego momentu powstania

przychodu i z uwzg|ędnieniem zwiększeń i zmniejszeń przychodÓW i cen, w tym dotacji, opustÓW,

rabatow i innych,

5.2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

5.2. 1 . Koszty wytworzen ia sprzeda nych prod u któw

5.2.2.Wańośó sprzeda nych towarów i materiałów

5.3. Koszty sprzedaży

5'4. Koszty ogólnego zarządu

10 ,|42722,08 zł

8 060 7{3'92 zł

2o82008'16zł

9 196 299'23 zł

2626 649,46zł

Koszty te usta|one zostały w sposÓb Wspołmierny do przychodÓw, z uwzg|ędnieniem

nadrzędnych zasad rachunkowoŚci, w tym zasady memoriału, co biegły zbadał poprzez

sprawdzenie kosztÓw z miesiąca stycznia - |utego 2o12r . i 2013r. w sensie ich związku

z bilansem na 31.12.2012r.

5.3. Pozostałe przychody operacyjne 2o7 254.75zł

obejmują występujące przychody, związanie poŚrednio z podstawową działalnoŚcią jednostki.

Stwierdza się prawidłowe udoku mentowan ie i zakwa lifi kowanie zdarzeń do pozostałych

pzychodow operacyjnych, z uwzg|ędnieniem ustawowego zakazu ich kompensowania

wynikającego z art'.7 ust. 3 uor.
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5.4. Pozostałe koszty działa| n ości ope racyj nej 151 303'31 zł

Kwoty zostały rzeczowo na|ezycie i memoriałowo udokumentowane' jako koszty poŚrednio

związane z podstawową dz iała I noŚcią jed nostki'

5.5. Przychody finansowe 244744.53 2ł

obejmują wiarygodne korzyści uzyskane przez jednostkę z operacji finansowych roku 2012'

5.6. Koszty finansowe 1 053 063'93 zł
obejmują odsetki i roznice kursowe zrealizowane oraz zarachowane na dzień bi|ansowy.

5.7. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Straty i zyski nadzwyczĄne w badanym okresie nie wystąpiły.

5.8. Wynik finansowy brutto i netto

Powyzsze dane dotyczące przychodÓw i kosztow pozwa|ają na usta|enie figurującego

w rachunku zyskow i strat wyniku z całokształtu działa|noŚci w kwocie 2 99a 484,04 zł-

W rachunku zyskow i strat Społka wykazała zysk netto za rok2012 w wysokości 2 335 379,04 z| i

w tej samej wiarygodnej kwocie figuruje on w pasywach bilansu.

6. Podatek dochodowy za rok obrotowy

W zakresie roz|iczeń podatkowych biegły potwierdza zgodnośÓ 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' załącznika.

Powyzsze rozliczenie, ze względu na wyrywkową metodę badania, nie ma charakteru audytu

podatkowego.

7. Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego.

7.1. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy.

Rachunek pzefiywow pienięznych sporządzony został zgodnie z art. 48b ustawy o

rachunkowoŚci i w sposob wiarygodny, powiązany z bi|ansem i rachunkiem zyskow i strat oraz

księgami rachunkowymi wykazuje zmiany Środkow pienięznych.

7.2.Zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym.

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego

o 5 390 669'25 zł, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi.

7.3. lnformacja dodatkowa.

lnformacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe

informacje i objaśnienia. |nformacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych |iczbowych

isłownych. |nformację dodatkową sporządzono w pełnej zgodnoŚci z bilansem, rachunkiem

zyskow i strat i księgami rachunkowymi. Zakres tematyczny jest zgodny z załącznlkiem nr 1 do

ustawy o rachunkowości'

ti
,,r a / Łi.,",raX



BI1GENED sPoŁKA AKCYJNA - Rapoft z badania sprawozdania finansowego za 2012r.

7.4. S prawozdan ie Zarządu z działa| ności jed nostki'

Sprawozdanie z działa|ności za rok obrotowy spełnia wymogi okreŚlone w ań' 49 ust. 2 ustawy

z dnia 29 wrzeŚnia 1994r. o rachunkowości, a informacje i liczbowe dane w nim zawańe są

zgodne z danymizbadanego sprawozdania finansowego i księgami rachunkowymi.

7'5. Naruszen ie przepisów prawa'

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok

obrotowy _ nie ujawniono naruszenia przez jednostkę obowiązujących przepisow prawa

wpływających na sprawozdan ie finansowe'

7.6. Dodatkowe zagadn ien ia.

Umowa o badanie nie przewidywała sprawdzenia dodatkowych zagadnień"

7.7.Zdarzenia po dacie bilansu.

Biegły stwierdza, ze między dniem bi|ansowym 31.12.2012r', a datą zakończenia badania nie

wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe

i wynik bilansowy, przy czym uwzg|ędnia się w tym zakresie oŚwiadczenie złoŻone przez Zarząd

w dniu 05.04.2013 roku.

7.8. Transakcje z jednostkami powiązanymi.

Nie występują.

8. Podsumowanie.

Podsumowanie wynikow badania zawarle jest w opinii biegłego rewidenta' stanowiącej odrębny

dokument, Wymagany przez ustawę o rachunkowoŚci.

Rapoń zawiera 17 stron ko|ejno numerowanych iopatrzonych podpisem biegłego rewidenta.

I nte g ra I n ą częŚc ra po ńu sta n owią załączniki'.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

2. Bi|ans sporządzony na 31 .12.2012r.

3. Rachunek zyskow i strat za okres od 01.01.2012r. do 31 .12.2012r.

4. Zestawienie zmian w kapita|e własnym za rok obrotowy'

5. Rachunek przepływÓw pienięznych za rok obrotowy.

6. Dodatkowe informacje iobjaŚnienia zarok obrotowy.

7 ' Sprawozdanie Zauądu z działalności jednostki w roku obrotowym.

K|uczowy biegły rewident:
rlr ijAnna Jatczak,{i/1g{ttif/ł

nrrĄ1412 | i

ŁodŹ, dn' 05.04'2013 r.

SALDO Kance|aria Biegłego

Rewidenta Anna Jatczak

Podmiot uprawniony nr 572
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