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oPlNlA NlEZALEZNEGo BlEGŁEGo REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PrzeprowadziIiśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego jednostki BloGENED sP9ŁKA
AKCYJNA z siedzibą w 91-342 Łodi u|. Pojezierska 99 , na ktÓre składa się:

. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

. bilans sporządzony na dzień 31'12.2013r. ktÓry po stronie aktywow i pasywÓw zamyka się

sumą: 56 035 192,84 zł;

. rachunek zyskÓw i strat za rok obrotowy od 01 .01.2013r. do 31 '12.2013r. wykazujący zysk netto

w wysokoŚci: 1 613 564'59 zł;

o zestawienie zmian w kapita|e (funduszu)własnym zarok obrotowy od 01.01.20,13r. do

31.12.2013r' wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 4 571 156,25 zł;

r rachunek przepływÓw pienięznych za rok obrotowy od 01.01 '2013r do 31 .12.2013r. wykazujący

wzrost stanu środkÓw pienięznych o kwotę: 246 814,55 zł;

. dodatkoweinformacjeiobjaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozda,nia finansowego oraz

sprawozdania z działa|noŚci odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczejjednostki są zobowiązani do

zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działa|noŚci spełniały wymagania

przewidziane w ustawie z dnia 29 wzeŚnia 1994 r ' o rachunkowości (tekst jedno|ity: Dz. U z 2O13r.,

poz. 330), zwanej da|ej ,,ustawą o rachunkowości''.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnoŚci z wymagającymi

zastosowania zasadami (po|ityk{ rachunkowoŚci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzete|nie

ijasno przedstawia ono, We wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak tez

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,

Polsce,

3) Kodeksu społek handlowych'

wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w

nt'
tlłl.



Badanie sprawozdania finansowego zap|anowaIiśmy i przeprowadziliŚmy w taki sposÓb, aby uzyskac
racjonalną pewnoŚc, pozwa|ającą na WyraŻenie opinii o sprawozdaniu. W szczegÓ|noŚci badanie

obejmowało sprawdzenie poprawnoŚci zastosowanych przezjednostkę zasad (poIityki)

rachunkowości i znaczących szacunkÓw, sprawdzenie - w przewaŻĄącej mierze w sposób

wyrywkowy - dowodÓw izapisÓw 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 wyraienia opinii.

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

a) przedstawia rzete|nie ijasno informacje istotne d|a oceny sytuacji majątkowej ifinansowej
jednostki na dzień 31'12.2013r., jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01 '2O13r.
do 31.12.2013r.,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (po|ityk{ rachunkowości

oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

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

i postanowieniami statutu jednostki.

Sprawozdanie z działa|nościjednostkijest komp|etne w rozumieniu ań. 49 ust' 2 ustawy

o rachunkowoŚci, a zawańe w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego,

są z nim zgodne.

Anna Jatczak,'1412
|mię i nazwisko k|uczowego biegłego rewidenta zającego badanie, nr w rejestrze, podpis

K|uczowy biegły rewident pzeprowadzĄący badanie w imieniu:

sALDo Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Jatczak,572
Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr w 6i
g1-o22Łódż',u|.Żubardzka 11169 tłtgr Ąn atcłałł
Siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

ŁÓdż., dnia 22.04.201 4r
Data opinii

,lv
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Raport
z badania sprawozdania finansowego

B|oGENED sPoŁKA AKGYJNA
z siedzibą w 91-342 ŁódŹ, ul. Pojezierska 99

zarak obrotowy 01.01 .2013 - 31 ,12.2013



B|OGENED sPoŁKA AKCYJNA - Raporf z badania sprawozdania finansowego za 2a13r'

A. Część ogó|na

1. Jednostka działa na podstawie statutu sporządzonego W formie aktu notaria|nego w dniu

29.12.2a06r. Repeńorium7778|20a6. ostatnia aktualizacja statutu 20.06'2012r., Repeńorium A nr

6444I2a12- Społkę zawiązano na czas nieokreś|ony.

2. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty lega|izujące jej działalność:

a) aktua|ny wpis do rejestru przedsiębiorcow w KRS pod numerem 0000273505 z dnia

03.a2.2a14r. w KĘowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Łodzi,

b) numer identyfikacji podatkowej NlP 947-18.56-923 nadany w dniu 19-02-2007r' przezUrząd

Skarbowy w Łodzi,

c) numer identyfikacyjny Regon 472338733 nadany w dniu 11-08-2009 przezUrz.ąd Statystyczny

w Łodzi.

3. Podstawowym przedmiotem działa|noŚcijednostki' wynikającym ze statutu i wpisu do właściwego

Ęestru jest:

- produkcja lekow i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

- produkcja wyrobow kosmetycznych i toaletowych.

4. Poza wymienionym w punkcie 3 przedmiotem działa|ności określonym w uregulowaniach

prawnych, jednostka nie prowadziła w roku sprawozdawczym innych działań.

5. Według stanu na dzień bilansowy nie występowały powiązania z innymijednostkami fiednostką

dominującą, znaczącego inwestora' jejjednostkami za|eŻnymi, wspcńzależnymi i stowarzyszonymi

oraz jednostkami znajdującymi się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a takŻe wspolnikami

jednostki wspoŁa|eżnej _ 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 2013 roku w składzie:

Prezes Zarządu - Andrzej Gzegorzewski

Wiceprezes Zarządu - Barbara Biegańska

Do dnia zakończenia badania ww' skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie'

b) Rada Nadzorcza W 2013 roku pracowała w składzie: Gzegozewska Urszula, Gzegorzewska

Sylwia, Kruk Janusz, Kowalska Anna i Możyszek Andrzej.

Do dnia zakończenia badania ww. skład osobowy Rady Nadzorczej nie u|egł zmianie.

7. Głównym księgowym jednostkijest Dorota Skorupa.

8. Kapitał podstawowy wynosi 14 563 190'00 zł, dzieli się na 1456 319 rÓwnych i niepodzielnych

akcji, kazda o wańościnominalnej 10 zł.



B|OGENED SPOŁKA AKCYJ}.IA - Raporf z badania sprawozdania frnansawego za 2013r'

WyŹej Wymieniona kwota kapitału podstawowego wykazana została:

a) W wysokościokreślonej w umowie spÓłki i wpisanej do Ęestru przedsiębiorcÓw, zgodnie z ań.

36 ust' 1 i2 ustawy o rachunkowości,

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

c) jestw całoŚciopłacona gotowką apońem, zgodnie z ań. 306 i 309 Ksh,

d) odpowiada wysokoŚciokreślonej w ań. 308 Ksh.

9. D|a realizacji celow wymienionych w punkcie 3 i 4 jednostka zatrudniała średnio w badanym roku

obrotowym 109 osob, a w roku poprzednim ,|01 osob (po prze|iczeniu na pełne etaty).

10. Uchwałą nr 7!2013 Rady Nadzorcze! z dnia 17.18'12.2013 do obowiązkowego w Świet|e art. 64

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

ustęp 4 uor - wybrany został podmiot audytorski sALDo Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna

Jatczak z siedzibą w91.022 ŁodŹ, u|. fubardzka 11/69 wpisany pod numerem 572 na|istę

podmiotÓw uprawnionych przez KĘową Radę Biegłych Rewidentów.

1 1' Niniejsze badanie, zgodnie z umową nr 10|2013 z dnia 23.12.2013 zawartąw wykonaniu uchwały

z punktu 10 przeprowadzono w siedzibie jednostkiw okresie od 05.02.2014 roku do 08.04.2014

roku (z przerwami).

12. farÓwno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu k|uczowy biegły

rewident Anna Jatczak (nr rej. 1412 ) oŚwiadczają, że pozostają niezależni od badanej jednostki,

w rozumieniu ań. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich

samoządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych araz o nadzorze

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

13. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzĄący było zbadane przez podmiot audytorski sALDo

Kancelarię Biegłego Rewidenta Anna Jatczak i otrzymało opinię bez zastrzeŻeń' Sprawozdanie to

zostało zatwierdzone przezZwyczĄne Wa|ne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21.06.2013

Zysk bi|ansowy uchwałą nr 6 AI,łZA z dnia 21.06'2013r. przelnaczono na zwiększenie kapitału

zapasowego Społki.

14. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe zarok poprzedzający badany zostało:

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

Rejonowym _ Wydział KRs Xx KRS w dniu 10,07.2013'

stosownie do ań. 27 ust' 2 ustawy z 15'02J992r. złoŻone w Uzędzie Skarbowym w dniu

01.07.2013

Księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy zostały zamknięte w sposÓb wyłączający

moż|iwoŚc dokonywanie zapisÓw księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi

rachunkowe.

15' Zbadane sprawozdanie finansowe za biezący rok obrotowy, podpisane przez Łarząd iosobę

sporządza1ącą, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości' składa się z:
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a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b) bilansu na dzień 31.12.2013r., z sumą aktywow i pasywÓw 56 035 192,84 zł

c) rachunku zyskow i strat wykazującego za rok obrotowy wynik finansowy (+) 1 613 564,59 zł

d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, .

e) rachunku przepływow pienięznych za rok obrotowy,

f) dodatkowych informacji i objaśnień,

orazdołączonego sprawozdaniaZarządu z działalnościjednostkiw roku obrotowym'

16. Zgodnie z ań' 67 ustawy o rachunkowoŚci jednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi

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

niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym"

Nie wystąpiĘ ograniczenia zakresu badania.

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

zakończenia badania - pisemne oświadczenie dotyczące m.in.:

a) komp|etnoŚci, prawidłowości i rzete|noŚci sprawozdania finansowego przedłożonego do

badania oraz uzupełniającego sprawozdania z działa|ności,

b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem

bilansowym,

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

i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego.

18' Niniejszy raport został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej

dokumentacji roboczej, wymaganej przez ań' 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'

ni

ł($



B\)GENED SPÓŁKA AKCYJ}.IA - Raporł z badania sprawazdania finansowego za 2a13r.

B. Analiza ekonomiczno - finansowa.

Ana|izę ekonomiczno - finansową jednostki przeprowadzono na podstawie wyników

osiągniętych w latach 2011-2a13.

1. Analiza bilansu

Aktywa, dane w tys. zł:
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B|?GENED SPÓŁKA AKCYJNA - Raporf z badania sprawazdania finansowego za 2013r.

Pasywa, dane w tys. zł:

Zgodnie z powyiszymi danymi wynikającymi z bilansu ana|itycznego na sytuację badanej jednostki

istotnie wpływają następujące aspekty:

a) aktywa truvałe stanowią 45,9% całego majątku jednostki,

b) w grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost o 6 413,2 tys' zł (26,8% do roku 2012}, ktÓry

obejmuje wzrost wszystkich elementÓw tej grupy aktywow,

c) W pasywach bi|ansu uwagę zw|aca wzrost kwotowy w przedziale 3 |at kapitałow własnych

o 9 961,8 tys. zł (47,2o/o)-

W związku z powyŻszym udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku jednostki na dzień

bi|ansowy wyniÓsł 55,5.% w stosunku do ogo|nej sumy aktywÓW, co wpływa korzystnie na

stabilnośÓ finansową badanej jednostki.
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2. Rachunek zysków i strat {w tys. zł):

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

wynoszącego netto 1 613,6 tys. zł, przy czym wypracowany zysk netto stanowiw stosunku do:

- sumy aktywÓw ogÓłem 2,9 o/o

przychodow ogołem 7 % (rentownoŚc netto).

Na podstawowej sprzedazy osiągnięto dodatni wynik w kwocie 2 807,3 tys. zł' co daje wskaŹnik

rentownoŚci 12,2o/o.

ni
fr[

?,-tl{,ri

Lr WyszcEgó|nienie

20i3 rok 20'.2 rok 201'l rok Zmiana stanu

klrrob
udźafu
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%

udźatu
kwota

%

udzbłu

o/o o/o

2013t2012 201312911

1 2 3 4 5 6 7 I I {0 't1 12
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1
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3
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3.Analiza wskaźnikowa

3.1 WskaŹniki rentowności.

3.2 Wskaźniki pĘnności finansowej,

Wskaźniki rentowności {s|6źrik
bezpbĘny Diemik 2413 m12 2811

Rentowność majątku (RoA)

wvnik finansowv netto x 100
aktywa ogołem

5-8 procem 2,88% 4,840/o 1,170/0

RentownośĆ netto

vwnik finansowv netto x 100
przychody ogołem

3ł procent 7,03% 8,93% 2,O2Yo

RentownośÓ kapitału własnego (RoĘ)

wvnik finansowv netto x 100
kapitały własne

15-25 proc€nt 5,19% 8,81% 2,40%

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

100
aktywa ogÓłem

pr&ent 4,O5o/o 6,36% 2,720/o

Wskaźniki płynności finansowej '3|oź!i*bezpiMy nrisntk 2013 2412 2011

Wskaźnik płynności finansowej l stopnia

aktvwa obrotowe - na|eżności z tvt.dostaw i usłuo oowYŹei 1 2 mc
zobowiązania krótkoterm. . zobow'krótkoterm'powyżej .l 2 mc

'r,2 - 2,O k.obość 2,21 1,56 1,03

Wskaźnik ptynności finansowej l| stopnia

va oplot' - Zapdsv - Kl'te||||.ń|v|^ UZYI|l|c . 
'|d|gz'4 

ryl'uvrl'I us]'puw' I

zobowiązania kfótkottrmin' - zobow' z tyt.dostaw i usług pow' ,l2 mc

t.0 kotność 1,17 0,84 0,52

Wskaźnik płynności finansowej lll stopnia

inwesivcie krótkoterminowe
zobowiązania krotkotermin. - zobow- z tyt.dostaw i usług pow. 12

0,1.0,2 krolńość 0,02 0,00 0,01

Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej

na|eŻności Z tvt'dostaw i usłuo
zobowiązania z tyt.dostaw i usfu g

1.0 krotność 3,19 2,11 0,99

3.3 Wskaźniki rotacji.

Wskaźni ki rotacji (obrotowotśó) s|€źnik
bezpł.try ńiernił 2013 2412 2A11

Szybkość obrotu zapasów (w dniach)

Średni stan zapasów x 365 dni
przychody netto ze sprzedaży produktów,towarÓw i materia.łóW

Ekaźnik
maIejący dniach '115 72 75

Spływ na|eżności (w dniach)

Średni stan należności z Mułu dostaw i usłuq x 365 dni
przychody netto ze sprzedaŹy produktów,towarów i materiałów

i|ość dni
po.ówywa|na

zlp{8 dniach 225 151 118

Spłata zobowi7ań {w dniach}

średn| stan zobowiazań z tvtułu dostaw i usłuo X 365 dn
przychody netto ze sprzedaŹy produktóW,towarów i mateńałÓW

i|ość dni
po'ÓMym|na

z lp '17
dniach 87 't05 111

Ilh
8 J]T'tl
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3.4.WskaŹnikido analizy poziomej i pionowej bi|ansu.

WsĘpna ana|iza bi|ansu *|6ź!łk
bEei.eiy mbmik 2013 20'12 2011

Złota reguła bilansowania
(kapitałY własne + rezerwv. dłuqoterminowe) x 100

akĘwa trwałe

10Gt 60 pro@m '127,210/0 114,76% 92,01%

Złota reguła bi|ansowania ||

kapitałv obce krÓtkoterminowe x 100
aktywa obrotowe

40ł0 p.oceń 45,250/o 64,200/s 96,84%

Złota reguła fi nansowania

kapitałv własne x 100
kapitał obcy

pMyżei
t0o

paocffi 124,570/o 121,73% 95,30%

Wańość bilansowa jednostki

Aktywa ogołem - zobowiązania ogołem
rekaźnik tyszl 31 082,5 26 511,4 21 124,7

4. Zdolność iednostki do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym

( w niezmienionym istotnie zakresie).

Uwzg|ędniając WskaŹniki dokonanej ana|izy ekonomiczno _ finansowej araz wyniki badania

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

się, ze aktua|na sytuacja jednostki nie stwarza zagroŻenia dla kontynuacji jej działalnoŚci w roku

następnym po roku badanym. odnotowaĆ nalezy przy tym fakt, Źe jednostka poinformowała W punkcie

5 'Wprowadzenia do informacji dodatkowej'' o swej zdolności do kontynuacji działa|noŚci w

niezmienionym zakresie.

C. Część szczegółowa

1, Prawidłowość stosowanego systemu księgowości.

{.{ . Księgowość jednostki.

KsięgowośĆ funkcjonuje na podstawie pzyjętych przez jednostkę zasad zwanych ,,Polityką

Rachunkowości'', zatwierdzonych przez kierownika jednostki Z mocą obowiązującą od dnia

30.12.2002r. W opracowaniu tym ujęto wybrane przez jednostkę alternatywne rozwiązania,

wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym reguły, metody i procedury do$czące:

a) Wyceny przychodow, rozchodÓW i stanÓw bi|ansowych poszczegolnych pozycji aktywow

ipasywÓw, rowniez zasad szacowania odpisow aktualizujących utratę wańości, bądŹ jej

przyrost,

b) inwentaryzacji aktywÓw i pasywÓw, Ze szczegÓlnym akcentem na inwentaryzację w formie

tzw. weryfikacji dokumentow księgowych,

c) zasad tworzenia i szacowania rezerw na przyszłe zobowiązania (ań' 35 "d" ustawy

o rachunkowości) i rezerw na przyszłe koszty, w tym na nagrody jubi|euszowe iodprawy

emeryta|ne-ań.39ust.2pkt2i2"a,'uor,Wzwiązkuzań.4i8uordotyczącymwpływutych
rezerw na sytuację finansową i wynik biłansowy jednostki,
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d) zasad rezerwowania w bilansie częŚci Wyniku finansowego na przyszłe zobowiązania wobec

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

dowego.

ostatnie zmiany do ,,Po|ityki Rachunkowości'' wprowadzone zostały w dniu 27 '04.2a11 uchwałą nr

451201 1 Zarządu SpÓłki.

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

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

prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01. roku badanego,

b) księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki, puy vlykorzystaniu systemu

komputerowego,

c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami

rachunkowości, w tym zgodnie zzasadą memoriału iostroznejWyceny,

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

i zakwalifikowane zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowoŚci.

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

i dowodóru księgowych orazza pomocą komputerów stwierdza się, że:

a) jednostka przechowuje zbiory odpowiednio do przyjętych wewnętrznych zasad uregulowanych

w Polityce Rachunkowości,

b) pzechowywanie dowodow księgowych' ksiąg rachunkowych isprawozdań finansowych

dokonywane jest w siedzibie zarządujednostki, w orygina|nej postaci, w podzia|e na |ata

imiesiące,

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 jednostkijest rok ka|endarzowy, a okresem sprawozdawczym.miesiąc.

2. lnwentaryzacja aktywów i pasywów

|nwentaryzacja aktywow i pasywÓw została przeprowadzona do bi|ansu rocznego w zasadniczej

części zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości:

a) w drodze spisu z natury:

środki pienięzne w kasie na dzień 31.12.2a13

zapasy na dzień 31.12.2013

b) w drodze potwierdzenia sald:

rozrachunkiz odbiorcami idostawcami na dzień 31-12.2a13

środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2a13

c) w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego iwyceny wszystkie pozycje bilansu na ostatni dzień
roKu.

nt,'ti,fl
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Biegły obserwował inwentaryzację z natury w magazynie Społki W dniu 07.01,2014r. i potwierdza

prawidłowoŚĆ i rzetelnośĆ ich przeprowadzenia. RÓŻnice inwentaryzacyjne zostały prawidłowo

rozliczone iwprowadzone do ksiąg rachunkowych w roku badanym.

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 sporządzen ia zbadanego sprawo zdania fi nansowego'

3.AKTYWA

Aktywa zbadanego bi|ansu przedstawiają się następująco:

3.1.Aktywa trwałe

Stanowią one 45,89% aktywÓw ogołem, z tego przypada na:

3.1.1. Wańości niemateria|ne i prawne w wysokości

Stanowią one 14,97% bi|ansowej sumy aktywów i obejmują w głownej mieze
rozwojowe w zakresie technologii lekow idermo kosmetykow.

WańoŚci niemateria|ne i prawne spełniają:

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

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

przeznaczone d|a statutowej działa| ności,

- były prawidłowo amońyzowane bi|ansowo ipodatkowo,

- utrata zdolności do przynoszenia korzyŚci ekonomicznych nie wystąpiła,

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

3.{.2. Rzeczowe aktywa tlwałe w wysokości

Stanowią one21,00% bi|ansowej sumy aktywÓw'

25717 178,79 zł

8 387 {{9'56 zł
nakłady na prace

prawa majątkowe,

11767 802'19 zł

Podział rzeczowego majątku truvałego według grup rodzajowych jest następuĘcy (w zł):

Biegły stwierdza wiarygodnoŚÓ i zgodnośĆ pozyĄi bi|ansowej ,,Rzeczowe aktywa trwałe'', gdyz:

* środki tnivałe były w 2alń r' objęte ustawową metodą weryfikacji i oceną ich gospodarczej

przydatności' Roznice i nwentaryzacyj ne n ie wystąpiły'

- wycena rzeczowego majątku trwałego jest zgodna z przyjętą,,Polityką Rachunkowości'' oraz ań.

28 ustawy o rachunkowoŚci,

_ dokumentacja dotycząca przychodu i rozchodu środków trwałych jest kompletna i prawidłowa,

_ amońyzacja usta|ona jest wg ekonomicznej uzyteczności środkÓw trwałych i WNiP,

_ Środki trwałe amońyzowane są metodą liniową . metod amońyzacji w roku obrotowym nie

zmieniono,

- dotychczasowe umorzenie rzeczowych aktywów tn'vałych ogÓłem wynosi 42,60/o,

- właściwa jest wycena środkow trwaĘch, w tym umozenia środkow i ich amortyzacji jako

zarachowanego w koszty umozenia arazz tytułu zmiany wańoŚci (utraty bądŹ przyrostu),

- jednostka dokonuje raz w roku weryfikacji stawek amońyzacyjnych,

- ewidencja, klasyfikacja ofaz prezentacja majątku w sprawozdaniu finansowym - nie nasuwa

ni
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uwag (koresponduje z rozporządzeniem Rady Ministrow z dnia 10.12.2a10 r. wsprawie

klasyfikacji ŚrodkÓw tnivałych _ Dz.U" Nr 242, poz. 1622),

_ na dzień bilansowy łączne ograniczenia w prawach własnoŚci i dysponowania majątkiem

trwałym spÓłki odpowiadają wańoŚci netto Środkow tnvałych )ako zabezpieczenie zaciągniętych

kredytow,

- amońyzacja wańości niemateria|nych i prawnych oraz środkÓw trwaĘch za rok badany wynosi

2 567 875,70 zł, w tym koszty amońyzacji nie stanowiące podatkowych kosztÓw uzyskania w

roku badanym wyniosły 824148,05 zł,

- w środkach trwałych w budowie nie występują inwestycje zaniechane.

3.1 .3. Na|eżności długoterminowe 1 900 509'05 zł

Stanowią one 3,39o/o bi|ansowej sumy akh7wów igłownie dotyczą długoterminowej naleznoŚciz tytułu

spzedazy udziałów w lnstytucie Badawczo - Rozwojowym Biogened Sp. z o' o.

Naleznościdługoterminowe spełniają wymagania ustawy o rachunkowości' w tym w zakresie:

- prawidłowoŚci kwa|ifikacji i prezentaĄi z terminem spłaty w okresie dłuiszym nii rok od dnia

bilansowego,

_ przyszłego wphywu korzyści ekonomicznych,

- prawidłowoŚci inwentaryzaĄi i rozliczenia sa|d tych naleznoŚci w formie zapłaty,

- bilansowej wyceny w kwotach wymagających zapłaty, z uwzględnieniem zasady ostroinoŚci

oraz przedawnienia i ściągalnoŚci.

3.1 .5' Długoterm inowe rozl iczen ia międzyokresowe

Stanowią one 6,53% bi|ansowej sumy aktywÓw.

3 661 747,99 zł

Są to przede wszystkim koszty prac rozwojowych - nowe wdrożenia i budowa zespctłu

sprzedażowego'

3.2. Aktywa obrotowe wykazane w bilansie

Stanowią 54,11% aktywÓw ogÓłem, z tego przypada na:

3.2.1.Zapasy

30 318 014'05 zł

8 {66 406'94 zł

Stanowią one 14,57o/o bilansowej sumy aktywÓw i zostały w bilansie wykazane z uwzględnieniem

kryteriÓw okreŚ|onych w ań. 3 ust' ,t pkt 18 uor w zakresie cyklu operacyjnego.

Składają się na nie:

- materiały

- pÓłprodukty

- produkty gotowe

- towary

- za|iczki na poczet dostaw zł

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

wańoŚci i dokumentow. Wyniki roz|iczenia inwentaryzacji ujęte zostały w księgach rachunkowych w

badanym roku. Wycena zapasów dokonana została zgodnie zzasadąostroiności'

,,ą

zł

zł

zł

zł

3 894 952,92

781 160,80

3 127 921,57

210 736,76

151 634,89
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3.2.2. Na|eżności krótkotermlnowe 15 800 316,16zł

Stanowią 28,2a% aktywÓw i dotyczą głownie naleŻności z tytułu dostaw i usług - 15 362153,13 zł

naleznych Społce od kontrahentÓw kĘowych i zagranicznych oraz pozostałych nalezności w kwocie

392 599'81 zł" Na|ezności wyceniono w kwocie wymaganej zasaty, z zachowaniem ostroŹności (ań.

28.1,7 i 7''a'' uor). Stosowny odpis aktua|izujący został dokonany w ciężar pozostałych kosztÓw

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

należnoŚcią. W na|eŻnościach krotkoterminowych nie występują przedawnione salda z s1tułu

sprzedazy dokonanej przez badaną jednostkę pzeszło 2 |ata temu (pzedawnienie 2 |ata od daty

wymaga|noŚci - art. 554 k.c.)'

3.2'3. lnwestycje krótkoterminowe 278 687,46 zł

Stanowią 0'50% aktywow i obejmują środki pienięzne w kasie i na rachunkach bankowych.

Środki pienięzne w kasie zostały zinwentaryzowane, a stany środkÓw pienięznych na rachunkach

i |okatach bankowych potwierdzone na dzień bi|ansowy przez banki obsługujące jednostkę.

3.2.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 072 603'49 zł

Stanowią 10,84o/o aktywow i obejmują w znacznej częŚci koszty prac rozwojowych w zakresie

produkcji lekÓw, dermo kosmetykow i suplementÓw diety. Biegły nie wnosi uwag do tej pozycji

bi|ansowej, gdyŻ jednostka wiarygodnie aktywowała koszty w wysokości puypadĄącej na

następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z przyjętymizasadami (ań' 39 uor).

3.3. ogółem aktywa bilansu wynoszą 56 035 192,84zł

z podkreŚ|eniem, Że przy wycenie bilansowej poszczegolnych składnikow jednostka zastosowała

się do nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających z ustawy o rachunkowości oraz zzasad

okreŚlonych w przyjętej polityce rachunkowoŚci. Nie stwierdzono sald nierealnych

i przedawnionych.

4. PASYWA zbadanego bilansu kształtują się następujqco:

4.1. Kapitały własne zgodnie z aktywami netto ogołem

Stanowią one 55,47o/o pasywow bi|ansu, w tym mieszczą się:

4.{.1. Kapitał {fundusz) podstawowy

wykazany zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym określonym w ań' 36

spełnia wymagania Ksh (tekst jednolĘ: Dz.U. z 06.09.2013r., poz' 1030).

4,1.2. Kapitał (fundusz) zapasowy

Kapitał zapasowy został zwiększony w roku obrotowym o 2 335 379'a4 zł

2012 rok, zgodnie z Uchwałą ZZAnr 6 z dnia 21'06.2012r. izwiększony o 1

emisji akcji serii F.

4.1 .3. P ozostałe kapitały (f u nd usze) reze nłlowe

WysokoŚÓ kapitału rezerwowego w ciągu roku obrotowego nie u|egła zmianie.

4.1,4. Zysk z |at ubiegłych

nierozliczony, dotyczy korekty kosztow reprezentacji z lat ubiegłych.

31 082 548,80 zł

14 563 190'00 zł

uor, a jego wysokośc

14 371 382,oo 2ł

z podziału zysku za

509 951'66 zł z tytułu

346 695'00 zł

..dł

187 717,21 zł
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4.1.5. Wynik finansowy netto roku obrotowego - zysk 1 613 564,59 zł
ustalony został na podstawie zdarzeń gospodarczych, ujętych W rzete|nych księgach

rachunkowych ijest kwotowo zgodny z wynikiem finansowym figurującym w rachunku zyskÓw

istrat.

4,2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 249526M,04zł
Stanowią one 44,53o/o bi|ansowej sumy pasywÓw i z tego przypada na

4.2.I.Rezewy na zobowiązania 1 1og 462,00zł
Stanowią 1,96% pasywow i obejmują rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

usta|oną zgodnie z Wymogami ustawy o rachunkowoŚci.

4.2.2.Zobow-ązania długoterminowe. na dzień bi|ansowy w kwocie 9 601 893,46 zł
Stanowią one 17,14o/o bi|ansowej sumy pasywów i dotyczą wysokości kredytow z jakich korzysta

SpÓłka na dzień 31.12.2013 roku.

4.2.3.Zobowiązania krótkoterminowe 13 718 28/'65 zł
Stanowią 24,48% pasywÓw i obejmują wiarygodnie ustalone zobowiązania, m.in. z tytułu:

- kredyty i pozyczki - 7 350 938'33 zł'

t inne zobowiązania finansowe dotyczące zawańych umow leasingowych - 385 906,12 zł,

- dostaw i usług _ 4 820 632,66 zł,

- podatkÓw, ubezpieczeń iinnych Świadczeń -707 851,24zł.

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych nie występują.

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

Zobowiązania wobec kontrahentÓw zagranicznych zostały wycenione średnim kursem NBP z dnia

31.12.2013r. Nie stwierdzono sa|d przedawnionych, kwalifikujących się do odpisania w pozostałe

przychody działaInoŚci operacyjnej'

Zobowiązania z tytułu podatkow, ceł i ubezpieczeń społecznych obejmują rozrachunki

z następujących tytułÓw:

. podatek dochodowy od osob prawnych _244 950,00 zł,

- podatek dochodowy od osÓb tizycznych - 100 042,00 zł'

- podatek VAT - 76 a94,10 zł,

- składki zUS - 251 606,14 zł,

- podatek od nieruchomości _ 12 971,00 zł'

- PFRON _ 22 1BB,aa zł.

Powyisze zobowiązania są zgodne z deklaracjami podatkowymi iZUS.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, dotyczące roku obrotowego rozliczono w styczniu 2a14r, w

kwocie 319 430,94 zł. Pozostałe zobowiązania krÓtkoterminowe w kwocie 95 702,25 zł obejmują

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

4.2,4.Roz|iczenia międzyokresowe 532 003'93 zł

Stanowią one 0,95% bilansowej sumy pasywow.

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

nl
u[A,
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4.3. ogółem pasywa bi|ansu 56 035 192'84 zł
Wszystkie pozycje pasywow zostały Wykazane w sprawozdaniu finansowym z uwzględnieniem

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

stwierdzono sald nierealnych i przedawnionych.

S.RACHUNEK ZYSKOW I STRAT za okres 01.01.2013- 31.12.2013r.

sporządzony został w wariancie ka|kulacyjnym, z uwzględnieniem postanowień art. 47 ustawy

o rach u nkowości, zgod n i e z przyjężą'' Polityką RachunkowoŚci'''

Przychody netto ze sprzedazy produktów są rezultatem zrea|izowanej i fakturowanej sprzedaŻy

na rzecz odbiorcÓw kĘowych i zagranicznych, przy czym ich zgodnośÓ i wiarygodnoŚc zastrzezeń nie

budzi, gdyz zachowano ustawową zasadę memoriału iwspołmierności.

5.1.Z,Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wynoszą 3 937 589'31 zł

Powyższe przychody ustalone zostały po uwzg|ędnieniu prawidłowego momentu powstania przychodu

i z uwzględnieniem zwiększeń i zmniejszeń przychodÓw i cen, w tym dotacji' opustow' rabatow i

innych.

5.1.Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimiwynoszą

5.1.1. Przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte w roku obrotowym

5.2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałÓw

5'2. 1 . Koszty wytwo rzen ia s przedanych prod u któw

5.2.2.Wańość sprzedanych towarów i materiałów

5.3. Koszty sprzedaży

5.4. Koszty ogó|nego zarządu

22 421405'66 zł

18 483 816'35 zł

7 586311,81zł

5 889 455'41 zł

{ 696 856'40 zł

8 806 305'61 zł

3 221 46o,a0zł

39 837'98 zł

z operacji finansowych roku 2013.

Koszty te usta|one zostały w sposob wspołmierny do pzychodow, z uwzględnieniem nadrzędnych

zasad rachunkowoŚci, w tym zasady memoriału, co biegły zbadał popŻez sprawdzenie kosztÓw

z miesiąca stycznia - |utego 2013r. i 2aAr. w sensie ich związku z bi|ansem na 31.12.2o13r.

5.5. Pozostałe przychody operacyjne 478 o5a'22zł

obejmują występujące przychody, zutiązanie pośrednio z podstawową działalnoŚcią jednostki.

Stwierdza się prawidłowe udokumentowanie i zakwa|ifikowanie zdarzen do pozostałych przychodÓw

operacyjnych, z uwzg|ędnieniem ustawowego zakazu ich kompensowania wynikającego z ań.7 ust. 3

ustawy o rachunkowości.

5.6. Pozostałe koszty działa|ności operacyjnej 309 236'36 zł

Powyisze kwoty zostały rzeczowo na|efycie i memoriałcwo udokumentowane, jako koszty poŚrednio

związane z pod stawową działa| nością j ed nostk i.

jednostkę

,r&

5.7. Przychody finansowe

obejmują wiarygodne korzyŚci uzyskane przez
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5.8. Koszty finansowe 913 290,49 zł

obejmują odsetki i roznice kursowe zrea|izowane izarachowane na dzień bilansowy.

5.9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Straty izyski nadzwyczĄne nie wystąpiły w badanym okresie. -

5.{0. \ńlynik finansowy brutto i netto

PowyŻsze dane dotyczące przychodÓw i kosztÓw pozwalają na ustalenie figurującego w rachunku

zyskÓw i strat wyniku z całokształtu działalnoŚci w kwocie 2 102 689'59 zł. W rachunku zyskow i strat

jednostka wykazała zysk netto za rok 2013 w wysokości 1 613 564'59 zł i w tej samej wiarygodnej

kwocie figuruje ona - w pasywach bilansu.

6. Podatek dochodowy za rok obrotowy

W zakresie roz|iczeń podatkowych biegły potwierdza zgodnoŚć przekształcenia wyniku brutto w wynik

netto ze sporządzonymi przezjednostkę 
',Dodatkowymi 

informacjami i objaŚnieniami'', wymaganymi

przez ustawę o rachunkowoŚci - zał. Nr 1 do uor, pkt 2.5' załącznika.

Powyisze roz|iczenie, ze wzg|ędu na wyrywkową metodę badania, nie ma charakteru audytu

podatkowego.

7. Badan ie pozostałych części składowych s prawozdan ia finansowego.

7.1. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy.

Rachunek pzepływÓw pieniężnych sporządzony został zgodnie z art. 4Bb ustawy o rachunkowoŚci

w sposob wiarygodny' powiązany z bilansem i rachunkiem zyskow i strat oraz księgami rachunkowymi

wykazuje zmiany środkÓw pienięznych.

7.Z,Zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym.

Jednostka komp|etnie iwiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego

o 4 571 156,25 zł, zgodnie z bilansem i księgami rachunkowymioraz postanowieniami art. 48a ustawy

o rachunkowości.

7.3. lnformacja dodatkowa.

Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe

informacje iobjaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych

i słownych. Informację dodatkową sporządzono w pełnej zgodnoŚciz bi|ansem, rachunkiem zyskÓw i

strat i księgami rachunkowymi. Zakres tematyczny jest zgodny z zatącznikiem nr 1 do ustawy o

rachunkowości.

7.4. S p rawozd a n ie Zaządu z działa l ności jed nostki.

Sprawozdanie z działalnoŚci za rok obrotowy spełnia wymogi okreś|one w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia

29 września 1994r' o rachunkowości, a informacje i |iczbowe dane w nim zawańe są zgodne z danymi

zbadanego sprawozdan ia finansowego i księgam i rachunkowym i'

'-${
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7.6. Dodatkowe zagadnienia.

Umowa o badanie nie przewidywała sprawdzenia dodatkowych zagadnień'

7.7.Zdaeenia po dacie bilansu.

Biegły stwierdza, ze między dniem bi|ansowym 31'12'2013r., a datą zakończenia badania nie

wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające Wpływ na roczne sprawozdanie finansowe iwynik

bilansowy' przy czym uwzg|ędnia się w tym zakresie oŚwiadczenie złozone przez Zarząd w dniu

22,04.24M roku.

7.8. Transakcje z iednostkami powiązanymi.

Nie występują.

L Podsumowanie.

Podsumowanie wynikow badania zawańe jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny

dokument, Wymagany przez ustawę o rachunkowości.

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

lntegra|ną część rapońu stanowią załączniki:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

2. Bilans spoządzony na 31 .12.2013r.

3. Rachunek zyskow i strat za okres od 01.01.2013r. do 31 .12.2013r.

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

5. Rachunek pzepływow pienięznych zarok obrotowy.

6' Dodatkowe informacje i objaŚnienia za rokobrotowy.

7 ' Sprawozdanie Zauądu z działalnościjednostki w roku obrotowym.

7.5. Naruszenie przepisów prawa.

W wyniku zastosowanych procedur w ramach

nie ujawniono naruszenia przez jednostkę

sorawozdanie finansowe.

K|uczowy biegły rewident:

Anna Jatczak

nr rĄ 1412

badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy -
obowiązujących pzepisów prawa wph7wających na

sALDo Kance|aria Biegłego

Rewidenta Anna Jatczak

Podmiot uprawniony nr 572

ŁodŹ, dn. 22.04.2014 r.
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