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OPINIA NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego firmy Edison S.A., z siedzibą w Krakowie,
na które składa się:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31.12.20 II roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą PLN
1.181.419,86,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zysk netto w
wysokości PLN 173.800,25,
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.20 II do 31.12.2011, wykazujące wzrost
kapitału własnego o kwotę PLN 549.495,25,
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.20 11, wykazujący wzrost
stanu środków pieniężnych o kwotę PLN 505.565,56,
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są
zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.D. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223, z późno zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości".

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami
(polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we
wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o
prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

l. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w

Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało
sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących
szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z
których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę
sprawozdania fmansowego.
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a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki
na dzień 31.12.2011, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011;

b) zostało sporządzone, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 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 działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a
zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Marcin Krupa
Kluczowy Bieg rewident
Nr ewidencyjny 11142
przeprowadzający badanie w imieniu
ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z 0.0.

Nr 3115
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w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000040306.
Rejestracji dokonano dnia 31.08.2001. Przedłożono nam wyciąg z rejestru z dnia 09.01.2012 z
ostatnim wpisem z dnia 21.12.2011.
Zgodnie z informacją Zarządu nie nastąpiły kolejne zdarzenia wymagające wpisu.

Podstawą działalności Spółki jest umowa Spółki z dnia 26.08.1996, zawarta przed notariuszem
Iwoną Cyz - Hejmo w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Basztowa 3, pod sygnaturą akt
Repertorium A 13691/96, z późniejszymi zmianami.
Okres działalności Spółki został ustalony na czas nieograniczony.
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Kapitał zakładowy Spółki uległ w badanym okresie zmianom i wynosi PLN 1.451.567,00 (rok
ubiegły 1.151.567,00). Składa się z 1.451.567 udziałów o wartości nominalnej PLN 1,00 każdy.

Kapitał zakładowy uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22.11.2011r.
został podwyższony o kwotę PLN 300.000,00, poprzez emisję 300.000 akcji zywkłych na okaziciela
seri i K o wartości nominalnej PLN 1,00 każda.

Akcje w Spółce posiadają ilość akcji wartość nominalna akcji %

PTI SA 954758 954758,00 65,77
pozostali akcjonariusze 496809 496809,00 34,23

l 451 567 1451 567,00 100%
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Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki ma prawo każdy z Członków Zarządu
samodzielnie.

1.2.2 Rada Nadzorcza

W badanym okresie w Radzie Nadzorczej zasiadali:

Pan Zbigniew Jamka

Pani Wiesława Barcikowska do 13.05.2011r.

Pan Romuald Chazbijewicz do 13.05.2011r.

Pani Marta Kołaczyk do 13.05.2011r.

Pan Piotr Barańczyk do 13.05.2011r.

Pani Monika Hałupczak od 13.05.2011r.

Pan Wojciech Iwaniuk od 13.05.2011r.

Pan Krzysztof Biernat od 13.05.2011r.

Pan Jakub Zalewski od 13.05.2011r.

1.2.3 Prokura

W badanym okresie prokura została udzielona:
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w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji
Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2010,

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 20 10,

w sprawie udzielenia Przewodniczącej i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 20 \O,

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji sem K z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu,

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii Al, A2, A3, A4, AS, A6, BI, B2, B3,
B4, B5, B6, C, D, El, E2, E3, E4, ES, E8 od nr 150944 do nr 154471 oraz od nr 15960\
do nr 159835, E9, FI, F2, F3, F5, F6, F7, GIl, GI2, GB, GI4, GIS, GIlI, GII2, GII3,
GIIIl, GIII2, GIIB, GIII4, GIII5, GIII6, H, I, ] i K do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji.
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Sprawozdanie finansowe za rok 2010 zostało zbadane przez A.M. Jesiołowscy- Finanse sp. z 0.0 .. O
zbadanym sprawozdaniu wydano opinię bez zastrzeżeń.

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
29.06.2011.

Zweryfikowane sprawozdanie finansowe złożono w Urzędzie Skarbowym dnia 06.07.2011 i Sądzie
Rejonowym dnia 21.07.2011.

Sprawozdanie finansowe zostało zgłoszone do ogłoszenia w Monitorze Polskim B. Do dnia wydania
opinii sprawozdanie nie zostało opublikowane.

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, na które
składa się:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, któłY po stronie aktywów i pasywów zamyka się
sumą PLN 1.181.419,86,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zysk netto w
wysokości PLN J 73.800,25,
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011,
wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę PLN 549.495,25,
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący
wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę PLN 505.565,56,
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie zostało przeprowadzone przez ECA SeredYJlski i Partnerzy Sp. z 0.0. z siedzibą w
Krakowie, ul. Supniewskiego 11, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaJl
finansowych pod numerem 3115.

Podstawą przeprowadzenia badania jest umowa zawarta w dniu 18.01.2012 z Zarządem Edison S.A.
Biegły rewident został wybrany na audytora Edison S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
03.01.2012.

Biegłym rewidentem, reprezentującym podmiot uprawniony jest Roman SeredyJ1ski, numer
ewidencyjny 10395, natomiast biegłym rewidentem kierującym badaniem jest Marcin Krupa, numer
ewidencyjny 11142.

Oświadczamy, iż zarówno podmiot uprawniony ECA SeredYJlski i Partnerzy Sp. z 0.0. jak i biegły
rewident spełniają warunki do \vyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu. Fakt
bezstronności został potwierdzony pisemnie.
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Dnia 24.02.2012 Zarząd Spółki potwierdził pisemnie kompletność sporządzonego sprawozdania
finansowego oraz wykazanie wszelkich zobowiązań warunkowych oraz poinformował o istotnych
zdarzeniach, które nastąpiły po dacie 3] .12.2011 do dnia złożenia oświadczenia.
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2. ANALIZA FINANSOWA

2.1 Ogólna analiza sprawozdania finansowego

31.12.2011
%

31.12.2010
%

31.12.2009
%

Aktywa TPLN TPLN TPLN

Wartości niematerialne
34,0 2,9 12, l 1,6 7,7 1,0

i prawne
Rzeczowe aktywa

132,9 11,3 174,4 23,6 93,2 12,5
trwałe
Długotem1inowe
rozliczenia 49,7 4,2 84,2 11,4 74,6 10,0
międzyokresowe

Aktywa trwałe 216,6 18,4 270,7 36,6 175,5 23,5

Zapasy 54,0 4,6 80,9 11,0 147,2 19,8
Należności

249,8 21,1 228,1 30,9 86,6
krótkoterminowe

11,7

Inwestycje
619,1 52,4 113,6 15,4 183,7 24,7

krótkoterminowe
Krótkoterminowe
rozliczenia 41,9 3,5 45,2 6,1 150,7 20,3
międzyokresowe

Aktywa obrotowe 964,8 81,6 467,8 63,4 568,2 76,5

Aktywa 1181,4 100,0 738,5 100,0 743,7 100,0

31.12.2011
%

31.12.2010
%

31.12.2009
%

Pasywa TPLN TPLN TPLN

Kapitał podstawowy l 451,6 122,9 l 151,6 155,9 II 515,7 1548,4
Zysk netto 173,8 14,7 35,8 4,8 253,3 34,1
Pozostałe kapitały -611,8 -51,8 -723,2 -97,9 -11279,6 -1516,7

Kapital własny l 013,6 85,8 464,2 62,8 489,4 65,8

Rezerwy
53,1 4,5 62,9 8,5 90,8 12,2

na zobowiązania
Zobowiązania

0,0 0,0 11,3 1,5 28,4 3,8
długoterminowe
Zobowiązania

107,6 9,1 193,0 26,1 109,0 14,7
krótkoterminowe
Rozliczenia

7, l 0,6 7,1 1,1 26,1 3,5
międzyokresowe

Zobowiązania i rezerwy na
167,8 14,2 274,3 37,2 254,3 34,2

zobowiązania

Pasywa 1181,4 100,0 738,5 100,0 743,7 100,0

Raport uzupełniający opinię z badania 11 ~
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Dynamika rachunku zysków i strat w cenach bieżących

2011 2010/2011 2010 2009/2010 2009
TPLN % TPLN % TPLN

Przychody netto ze
sprzedaży i zrównane z nimi l 812,8 9,2 l 660,2 0,8 l 646,6

Koszty działalności
operacyjnej 1614,5 -2,8 1 661,8 12,4 1477,9

Wynik ze sprzedaży 198,3 -12 439,5 -1,6 -101,0 168,7

Pozostałe przychody
operacyjne 51,7 42,7 36,3 -33,9 54,9

Pozostałe koszty
operacyjne 38,9 489,3 6,6 -88,4 57,1

Wynik na działalności
operacyjnej 211,1 652,5 28,1 -83,1 166,5

Przychody finansowe 2,7 -37,5 4,2 -75,9 17,7

Koszty finansowe 3,6 -39,9 5,9 18,8 5,0

Wynik brutto 210,2 696,3 26,4 -85,3 179,2

Podatek dochodowy 36,4 -492,5 -9,3 -87,5 -74,1

Wynik netto 173,8 387,0 35,7 -85,9 253,3
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2.2 Wybrane wskaźniki finansowe

2011 2010 2009

Suma bilansowa TPLN I 181,4 738,5 743,7
Wynik finansowy netto TPLN 173,8 35,7 253,3

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Rentowność majątku ROA

Wynik finansowy netto % 18,11 4,82 37,36
Suma aktywów (stan średni)

Rentowność sprzedaży netto

Wynik fmansowy netto % 9,59 2,14 15,32
Przychody ze sprzedaży

Rentowność sprzedaży brutto

Wynik ze sprzedaży % 10,94 -0,10 10,20
Przychody ze sprzedaży

Rentowność kapitału własnego ROE

Wynik finansowy netto % 23,52 7,49 69,83
Kapitał własny (stan średni)

Aktywa obrotowe
Zobowiązania krótkoterminowe

Aktywa obrotowe - Zapasy
Zobowiązania krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
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2011 2010 2009

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI

Szybkość obrotu należnościami

Należności z dostaw i usług (stan średni) dni 46 32 37
Przychody ze sprzedaży

Szybkość obrotu zapasami

Zapasy (stan średni) dni 15 25 28
Koszty działalności operacyjnej

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Ogólny poziom zadłużenia

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania % 14,21 37,16 34,21
Suma aktywów (stan średni)

Szybkość obrotu zobowiązaniami

Zobowiązania z dostaw i usług (stan średni) dni 18 21 16
Koszty działalności operacyjnej

Trwałość struktury finansowania

Kapitał własny + Rezerwy i zobowiązania
długoterm inowe % 85,79 64,37 69,63

Suma aktywów (stan średni)

Podatek dochodowy
Wynik brutto
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Główną pozycję aktywów stanowią inwestycje krótkotenninowe (52,4% sumy bilansowej), które rok do
roku wzrosły o TPN 505,5. Wzrost inwestycji krótkotreminowych w znaczacej mierze wpłynął na
zwiększenie sumy bilansowej. Istotną pozycją akty"vów są także należności krótkoterminowe, których
udział w sumie bilansowej wynosi 21, l % ( w roku ubiegłym - 30,9%). Na skutek podwyższenia kapitału
zakładowego oraz wyższego wyniku finansowego, polepszeniu uległa struktura finansowania - 85,8%
pasywów w roku badanym stanowił kapitał własny, w 2010 udział ten wyniósł 62,8%. W ujęciu
wartościowym kapitał własny wzrósł z TPLN 464,2 w 2010 do TPLN 1.013,6. W porównaniu do roku
ubiegłego wartość zobowiazań spadła do TPLN 107,6, co stanowiło 9,1% sumy bilansowej.

9,2% wzrost przychodów ze sprzedaży, przy 2,8 - procentowym spadku kosztów działalności operacyjnej
doprowadził do poprawy wyniku ze sprzedaży rok do roku o TPLN 199,9 . Zysk ze sprzedaży został
powiększony o dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej oraz pomniejszony o negatywny
wynik na działalności finansowej. Spółka w 2011 w porównaniu do 2010 roku polepszyła swój wynik
finansowy netto o 387%, tj. o TPLN 138,1.

Wzrost wyniku finansowego netto o 387%, wpłynął na zwiększenie wartości wszystkich wskaźników
rentowności w stosunku do roku ubiegłego. Wskaźnik ROE wyniósł 23,43%, a wskaźnik rentowności
aktywów ROA ukształtował się na poziomie 18,11 %.

W porównaniu do roku poprzedniego wszystkie wskaźniki płynności macząco wzrosły i wyniosły
odpowiednio: wskaźnik płynności l - 10,24 ( w 2010 - 2,60), wskaźnik płynności II - 9,67 ( w 2010 -
2,15), wskaźnik płynności III - 6,57 (w 20 IO - 0,63). Wszystkie wskaźniki płynności ukształtowały się
zdecydowanie powyżej poziomów umawanych za optymalne.

Spływ należności handlowych następował średnio po 46 dniach (w porównaniu do 32 dni w roku
ubiegłym). Średnia szybkość obrotu zapasami spadła z 25 dni w roku ubiegłym do poziomu 15 dni w
okresie badanym. Okres regulowania zobowiązań uległ skróceniu o 3 dni w porównaniu z poprzednim
okresem i wynosił średnio 18 dni.

Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył się, osiągając na
dzień bilansowy wartość 14,21%

Uzyskane wyniki z poszczególnych rodzajów działalności wykazane w rachunku zysków i strat za badany
okres:
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Spółka posiada opracowaną politykę rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd, wprowadzoną z
dniem 02.01.20 lO. Polityka rachunkowości uwzględnia charakter prowadzonej działalności i jest
stosowana w sposób ciągły.

Zapisy w księgach dokonywane są w sposób trwały. Sposób ewidencji zdarzeń gospodarczych w
księgach rachunkowych pozwala na identyfikację daty dokonania operacji gospodarczej, dokumentu
źródłowego, a także kwoty oraz oznaczenia kont księgowych, na których dana operacja została ujęta.
Zapisy w księgach rachunkowych są kompletne, prawidłowe i odpowiednio powiązane z fakturami
bądź innymi dokumentami źródłowymi.

Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, przy zastosowaniu
komputerowego systemu finansowo - księgowego eNova. Stosowane przez Spółkę metody
zabezpieczenia dostępu do danych i system ich przetwarzania są wystarczające.

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są usługowo przez podmiot do tego uprawniony, WL Finanse
Sp. z 0.0. z siedzibą w Krakowie. Umowa na prowadzenie ksiąg została zawarta 30.12.2009.

http://www.ecagroup.pl


www.ecagroup.pl
biuro@ecagroup.pl

Ostatnia inwentaryzacja majątku trwałego odbyła się 31.12.2008. Ustawowa częstotliwość
przeprowadzania inwentaryzacji została zachowana.

Pozycja
Wartość brutto na % Zwiększenia w Zmniejszenia w

31.12.2011 zużycia roku badanym roku badanym
PLN PLN PLN

budynki, lokale i obiekty
46065,00 14540,00 0,00

inżynierii lądowej i wodnej 41,0%
urządzenia techniczne imaszyny 511 279,21 85,6% 1 765,00 0,00
środki transportu 73990,00 56,7% 0,00 26500,00

W roku badanym Spółka ponosiła istotne naklady finansowe na budynki, lokale i obiekty inżynierii
wodnej i lądowej.

Wartość netto środków trwałych użytkowanych przez Spółkę na podstawie umów leasingu
finansowego wynosi PLN 32.062,22.
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Towary
Odpisy aktualizujące

80936,05
-26978,68

W magazynach stwierdzono zapasy zbędne lub niepełnowartościowe, na które Spółka utworzyła
odpisy aktualizujące.

Należności wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia
bilansowego.

Dla należności o podwyższonym ryzyku zostały utworzone odpowiednie odpisy aktualizujące, które
pomniejszyły stan należności w bilansie.

Należności nieprzeterminowane
Należności przeterminowane

170012,42
95 638,05

do 90 dni
od 91 do 180 dni
od 181 do 360 dni
ponad 360 dni
Odpisy aktualizujące

64786,38
2263,20
2283,62

26304,85
-28 588,47

r
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Lokaty terminowe
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Środki pieniężne w kasie

550220,27
66861,07
l 972,15

Środki pieniężne w kasie potwierdzone są protokołem spisu z natury przeprowadzonym w dniu
bilansowym.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych potwierdzone są potwierdzeniami sald bankowych na
dzień bilansowy.

W pozycji wykazano: należności z tytułu należnego i naliczonego podatku od towarów i usług do
rozliczenia w kolejnych okresach oraz rozliczane w czasie: licencje, certyfikaty, polisy
ubezpieczeniowe, dziesięcioletnie prawo ochronne i inne.

Szczegółowe informacje dotyczące kapitału podstawowego zawarto w części ogólnej raportu w
rozdziale 1.1.8

Kapitał zapasowy wynosi PLN 81.695,00 i w badanym okresie uległ zwiększeniu: o kwotę zysku
netto za 2010 rok w wysokości PLN 35.685,70 na podstawie uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 29.06.2011 oraz o nadwyżkę (agio) w kwocie PLN 90.000,00 ponad wartość nominalną akcji
objętych zgodnie z umową z dnia 30.11.2011r. Kapitał zapasowy uległ w badanym okresie
zmniejszeniu o kwotę PLN 6.808.552,99, która została przeznaczona na pokrycie straty z lat
ubiegłych.

Rezerwa na premie
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego
Rezerwa na koszty obsługi prawnej
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

43606,68
6000,00
2688,00

837,53

Według naszego rozeznania oraz zgodnie z udzielonymi nam przez Zarząd Spółki wyjaśnieniami
utworzone w badanym okresie rezerwy w pełni zabezpieczają Spółkę przed ryzykiem mającym swoje
źródła w okresie sprawozdawczym.
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Zobowiązania nieprzeterminowane
Zobowiązania przeterminowane

4797,00
0,00

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia
bilansowego.

Zobowiązania nieprzetem1inowane
Zobowiązania przeterminowane

31 031,55
l 591,48

do 90 dni
od 181 do 360 dni
ponad 360 dni

200,59
1 185,84

205,05

~
21

http://www.ecagroup.pl
mailto:biuro@ecagroup.pl


www.ecagroup.pl
biuro@ecagroup.pl

Zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

24975,00
8416,94
7230,00
2877,65
2089,00
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Przychody i koszty zostały ujęte kompletnie i wynikają z prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych.

Głowną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych są przychody m.in. z wyksięgowanych
niepotwierdzonych zobowiązań na kwotę PLN 48.392,71, natomiast pozostałych kosztów
operacyjnych odpis aktualizujący wartość towarów na magazynie na kwotę PLN 26.978,68.

Przychody finansowe dotyczą przede wszystkim odsetek od środków na rachunkach bankowych,
natomiast koszty finansowe odsetek od leasingu finansowego.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralną składową część sprawozdania
finansowego zostało opracowane zgodnie z postanowieniami art. 48 ustawy o rachunkowości.

Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z postanowieniami
art. 48a ustawy o rachunkowości.

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony prawidłowo. Stwierdzono jego powiązanie z
bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi.

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące integralną składową część sprawozdania
finansowego zostały opracowane zgodnie z postanowieniami art. 48 ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym zawiera dane zgodne z danymi sprawozdania
finansowego oraz obejmuje informacje zgodne z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości.

Nie stwierdzono zdarzeń po dniu bilansowym mających istotny wpływ na sumę bilansową lub
wysokość wyniku finansowego za rok badany.
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Na podstawie przeprowadzonego badania ksiąg rachunkowych firmy Edison S.A., z siedzibą w Krakowie
stwierdza się, że:

I. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 20 II zostało sporządzone prawidłowo, dane zawarte w
sprawozdaniu finansowym są zgodne z odpowiednimi saldami i obrotami w księgach rachunkowych,

Wynik badania sprawozdania finansowego firmy Edison S.A. za rok obrotowy 2011 biegły rewident
przedstawił w swojej opinii.

f1~
Marcin Krupa I ..
Kluczowy Biegły rewident
Nr ewidencyjny 11142
przeprowadzający badanie w imieniu
ECA Seredyński iPartnerzy Sp. z 0.0.

Nr 3115
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