9591436448
0000420481

01-01-2020

31-12-2020

WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Polska
M. Kielce

Świętokrzyskie

m. Kielce

Karola Olszewskiego

Kielce

25-663

26-05-2021

26-05-2021
Janusz Rynk

Wydrukowano z programu fillup SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
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Wojciech Korona
26-05-2021
Dariusz Korona
26-05-2021

Kielce

4 741 313,73

4 291 730,43

3 209 866,42

3 255 209,26

2 125 366,48

1 929 709,32

1 084 499,94

1 325 499,94

1 509 539,87

1 024 363,73

620 109,87

336 783,73

620 109,87

318 522,21
18 261,52

Wydrukowano z programu fillup SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

889 430,00

687 580,00

21 907,44

12 157,44

21 907,44

12 157,44

0,00

0,00

0,00

0,00

1 881 005,30

1 482 144,22

158 200,00

212 067,52

121 200,00

175 067,52

37 000,00

37 000,00

1 679 689,57

1 215 684,19

1 679 689,57

1 215 684,19

1 679 607,89

1 215 684,19

1 679 607,89

1 215 684,19

81,68

Wydrukowano z programu fillup SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

24 181,22

48 036,05

24 181,22

48 036,05

24 181,22

48 036,05

24 181,22

48 036,05

18 934,51

6 356,46

6 622 319,03

5 773 874,65

1 830 332,07

1 731 367,32

608 769,00

608 769,00

1 122 598,32

1 029 770,53

605 679,80

605 679,80

-22 779,21
98 964,75

115 607,00

4 791 986,96

4 042 507,33

0,00

0,00

2 655 935,50

1 971 628,49

350 000,00

350 000,00

2 305 935,50

1 621 628,49

552 183,28

1 007 588,64

825 495,22

614 039,85

928 257,00
Wydrukowano z programu fillup SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

26-05-2021
Janusz Rynk

Wydrukowano z programu fillup SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Wojciech Korona
26-05-2021
Dariusz Korona
26-05-2021

2 136 051,46

2 070 878,84

2 136 051,46

2 070 878,84

72 838,85

348 572,20

143 140,26

258 058,88

1 790 945,90

1 333 119,14

1 790 945,90

1 333 119,14

92 041,36

101 614,29

37 085,09

29 514,33

0,00

0,00

6 622 319,03

5 773 874,65

13 311 609,39

15 470 956,26

7 604 374,40

8 584 502,81

5 707 234,99

6 886 453,45

13 177 572,29

15 292 099,62

1 072 668,54

962 179,70

5 391 865,43

6 088 580,04

6 145 883,87

7 682 567,41

15 292,52

16 151,42

411 854,65

423 756,36

119 288,25

99 958,61

20 719,03

18 906,08

134 037,10

178 856,64

186 619,60

279 685,01

186 619,60

248 654,29

31 030,72
111 288,73

185 738,96

111 288,73

185 738,96

209 367,97

272 802,69

3,06

40,00

0,01

Wydrukowano z programu fillup SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

26-05-2021
Janusz Rynk

Wojciech Korona
26-05-2021
Dariusz Korona
26-05-2021

Wydrukowano z programu fillup SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

3,05

40,00

96 517,28

149 204,69

96 126,55

148 395,74

390,73

808,95

112 853,75

123 638,00

13 889,00

8 031,00

98 964,75

115 607,00

98 964,75

115 607,00

1 192 153,77

883 423,18

1 072 668,54

962 179,70

96 126,55

148 395,74

53 867,52

-212 067,52

-473 755,38

1 091 529,90

455 824,59

-1 033 341,96

-12 578,05

-73 272,68

1 291 118,52

999 030,18

16 622,52
16 622,52

Wydrukowano z programu fillup SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

1 529 124,36

1 237 501,19

1 529 124,36

1 237 501,19

-1 512 501,84

-1 237 501,19

1 913 817,32

1 526 291,36

446 573,82

873 840,80

1 467 243,50

652 450,56

1 716 288,83

1 269 773,83

1 177 712,53

957 338,29

442 449,75

164 039,80

96 126,55

148 395,74

197 528,49

256 517,53

-23 854,83

18 046,52
18 046,52

26-05-2021
Janusz Rynk

Wydrukowano z programu fillup SFJINZ (1) (v.1-2) WIRTUALE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Wojciech Korona
26-05-2021
Dariusz Korona
26-05-2021

48 036,05

29 989,53

24 181,22

48 036,05

Dodatkowe informacje i objaśnienia do
sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
wirtuale.pl Spółka Akcyjna
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
A. Informacje i objaśnienia do bilansu
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
oraz inwestycji długoterminowych.
a) Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie
Treść

Grunty

Budynki, lokale i
obiek.inż.ląd.i
wod.

Maszyny i urządz.

Środki transp.

Inne środki trw

Razem

Wartość brutto
Bilans otwarcia

838 350,99

270 076,56

1 108 427,55

Zwiększenia

444 737,92

28 495,75

473 233,67

298 572,31

298 572,31

1 283 088,91

0,00

1 283 088,91

Bilans otwarcia

519 828,78

251 815,04

771 643,82

Zwiększenia

143 150,26

30 134,75

173 285,01

281 949,79

281 949,79

662 979,04

0,00

662 979,04

Wartość netto na BO

318 522,21

18 261,52

336 783,73

Wartość netto na BZ

620 109,87

0,00

620 109,87

Zmniejszenia
Bilans zamknięcia
Umorzenie

Zmniejszenia
Bilans zamknięcia

Treść

Bilans otwarcia

Środki trwałe w budowie

687 580,00

Zwiększenia

Zmniejszenia

Bilans zamknięcia

201 850,00

889 430,00

Zaliczki na środki trwałe w
budowie

b) Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa i ich umorzenie
Treść

Koszty
zakończonych prac
rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości
niematerialne i
prawne

Razem

Wartość brutto
Bilans otwarcia
Zwiększenia

3 291 917,67

3 122 376,28

854 040,69

6 414 293,95
854 040,69

Zmniejszenia
Bilans zamknięcia

4 145 958,36

3 122 376,28

7 268 334,64

1 362 208,35

1 796 876,34

3 159 084,69

658 383,53

241 000,00

899 383,53

Bilans zamknięcia

2 020 591,88

2 037 876,34

4 058 468,22

Wartość netto na BO

1 929 709,32

1 325 499,94

3 255 209,26

Wartość netto na BZ

2 125 366,48

1 084 499,94

3 209 866,42

Umorzenie
Bilans otwarcia
Zwiększenia
Zmniejszenia

c) Na dzień bilansowy Spółka nie wykazuje inwestycji długoterminowych.
2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
W Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.
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3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych, kwota wartości firmy oraz wyjaśnienie okresu ich odpisywania.
Wartość
brutto

Wyszczególnienie
Koszty zakończonych prac rozwojowych

Dotychczasowe
umorzenie

Ustalony okres
odpisywania

4 145 958,36

2 020 591,88

0,00

0,00

Wartość firmy.

5 lat
-

Prace rozwojowe są zastosowaniem osiągniętej wiedzy spółki we wdrażaniu systemów i usług, które mają miejsce przed
rozpoczęciem sprzedaży seryjnej. Do wyszczególnionych prac rozwojowych należy projektowanie, wykonanie
i testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowych oraz udoskonalonych procesów, systemów oraz usług. Koszty
prac rozwojowych zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży tych produktów. Rezultatem prac rozwojowych są
pozyskiwani klienci abonamentowi, którzy będą generować przychody przez co najmniej 5 kolejnych lat funkcjonowania
spółki, co zdeterminowane jest wynikającym z branży usług internetowych wskaźnikiem CLT.
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Na dzień bilansowy Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
Spółka użytkuje na podstawie umowy lokal biurowy w Kieleckim Parku Technologicznym, w którym mieści się siedziba
jednostki.
6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych
dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają
Na dzień bilansowy Spółka nie posiada takich instrumentów finansowych.
7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności.
W 2020 roku nie wystąpiły należności, na które należało dokonać odpisów aktualizujących wartość należności.
8. Struktura własności kapitału podstawowego (akcji).
Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2020 r. przedstawiała się następująco:
% Podział
głosów

Seria
akcji

Wartość 1
akcji

Wartość
akcji

LP.

Imię i nazwisko

Ilość akcji

1.

Wojciech Korona

401 000

32,94%

A, D

0,50

200500

2.

Dariusz Korona

401 000

32,94%

A, D

0,50

200500

3.

BUFFIS SP. Z O.O.

311 750

25,60%

A, E

0,50

155875

4.

Andrzej Słomka

37 750

3,10%

A

0,50

18875

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Barbara Korona
Katarzyna German
Krzysztof Guran
Joanna Kręć
Paweł Chajduk
Łukasz Bilski
Janusz Dreziński
RAZEM

20 000
19 230
2 308
4 000
14 000
2 000
4 500
1 217 538

1,64%
1,58%
0,19%
0,33%
1,15%
0,16%
0,37%
100,00%

A
B
B
C
C
D
D

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

10000
9615
1154
2000
7000
1000
2250
608769

Numery posiadanych
akcji
A: 000 001 - 386 000
D: 00 001 - 15 000
A: 411 001 - 797 000
D: 15 001 - 30 000
A: 386 001 - 411 000
A: 797 001 - 822 000
A: 822 001 - 1 033 000
A: 1 033 001 - 1 043 750
E: 00 001 - 40 000
A: 1 043 751 - 1 057 000
A: 1 057 001 - 1 080 500
A: 1 100 501 - 1 101 500
A: 1 080 501 - 1 100 500
B: 00 001 - 19 230
B: 19 231 - 21 538
C: 00 001 - 04 000
C: 04 001 - 18 000
D: 30 001 - 32 000
D: 32 001 - 36 500

9. Informacje o kapitale zapasowym oraz rezerwowym.
Szczegółowy zakres zmian kapitału zapasowego oraz rezerwowego Spółki zawarty jest w Zestawieniu zmian w kapitale
(funduszu) własnym.
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10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Zarząd Spółki proponuje podział zysku netto za rok 2020 rok w kwocie 98 964,75 zł w następujący sposób:
- kwotę 98 964,75 zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
11. Dane o stanie rezerw.
Spółka nie tworzyła żadnych rezerw w roku obrotowym, ani w latach poprzednich.
12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym
umową, okresie spłaty.
Zestawienie zobowiązań - struktura czasowa
Okres wymagalności
Lp.

1.

Tytuł

od jednostek powiązanych,
w tym:

- kredyty i pożyczki
-

Stan na koniec
okresu

do 1 roku

powyżej 1 roku
do 3 lat

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

powyżej 3 lat
do 5 lat

powyżej 5 lat

z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

- inne zobowiązania finansowe
2.

od pozostałych jednostek (z
tytułu)

2 521 914,61

215 979,11

2 305 935,50

625 022,13

72 838,85

552 183,28

- inne zobowiązania finansowe

1 896 892,48

143 140,26

1 753 752,22

Razem

2 871 914,61

215 979,11

2 655 935,50

- kredyty i pożyczki
-

z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

13. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Kredyty i pożyczki zabezpieczenie są wekslem spółki oraz gwarancją de minimis.
14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
Występujące w spółce czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane w pozycji aktywów bilansu:
- B. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 6 356,46 zł, dotyczą polis ubezpieczeniowych.
Występujące w spółce Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazywane w pozycji pasywów bilansu:
- B. IV. 2. Inne rozliczenia międzyokresowe w latach poprzednich dotyczyły otrzymanej dotacji na zakup podlegających
amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Rozliczanie w pozostałe przychody operacyjne następowało
równolegle do odpisów amortyzacyjnych.
15. Składniki aktywów lub pasywów, które są wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między
tymi pozycjami.
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wobec pozostałych
jednostek z tytułu innych zobowiązań finansowych podzielone są na dwie grupy pod względem czasu ich wymagalności
na zobowiązania długoterminowe – o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz zobowiązania krótkoterminowe
– o terminie zapadalności krótszym niż 1 rok. Wykazywane są odpowiednio w pozycjach bilansu B. II. 3. lit. a) i B. III. 3.
lit. a) oraz B. II. 3. lit. c) i B. III. 3. lit. c).
16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia.
Na dzień bilansowy Spółka nie posiada takich zobowiązań.
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17. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących składniki aktywów nie będących instrumentami
finansowymi.
W Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.
18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT na dzień 31.12.2020 wynosiły 320,85 zł.
B. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Nazwa pozycji

01.01.2019 31.12.2019

01.01.2020 31.12.2020

A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:

15 470 956,26

13 311 609,39

Przychody netto ze sprzedaży usług

8 584 502,81

760 4374,40

Przychody netto ze sprzedaży towarów

6 886 453,45

5 707 234,99

2. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Dane o poniesionych kosztach rodzajowych
zawarte są w rachunku zysków i strat.
3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
W Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
W Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.
5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do
zaniechania w roku następnym.
W roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.
6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego
(zysku, straty) brutto.
Informacje te zawarte są w nocie podatkowej załączonej do sprawozdania finansowego.
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.
W roku obrotowym w Spółce przeznaczono 201 850,00 zł na wytworzenie środków trwałych w budowie.
8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku
obrotowym
W roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.
9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wraz z nakładami
na ochronę środowiska.
W roku obrotowym w Spółce nie poniesiono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe, w tym także nakładów na
ochronę środowiska.
10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie.
W roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.
11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane
zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.
W roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły takie zdarzenia.
12. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
a) Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne znaczące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
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b) W roku obrotowym zachowana została ciągłość polegająca na jednakowym, w kolejnych latach obrotowych,
stosowaniu zasad wyceny aktywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych i wyceny pasywów oraz zaliczaniu
określonych pasywów oraz kosztów i przychodów do tych samych z roku na rok pozycji w pasywach bilansu oraz
rachunku zysków i strat.
c) W czerwcu 2014 roku zarejestrowano spółkę UTI.PL Sp. z o.o., w której wirtuale.pl S.A. posiada 100% udziałów.
d) Spółka nie zawarła żadnych umów nieuwzględnionych w bilansie.
e) Nie były udzielane pożyczki ani inne świadczenia o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład Zarządu
oraz Rady Nadzorczej.
f) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020 z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełny etat wynosiło
15,64 osób.
g) Na dzień bilansowy nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione wyżej, których ujawnienie
mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
h) Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za badanie
ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach - wynagrodzenie za badany rok obrotowy wynosi
4700,00 zł netto.
i) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku
obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie dotyczy.
j) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz
stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym
związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań
mających na celu eliminację niepewności - nie dotyczy.
k) Informacje o połączeniu spółek – nie dotyczy.
l) Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny –
nie dotyczy.

Kielce, 26.05.2021 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Akcjonariuszy

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania: wirtuale.pl S.A. ul. Olszewskiego 6, Kielce („Spółka”),
które składa się z:
1.

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
6 622 319,03 zł

2.

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk
netto w wysokości
98 964,75 zł

3.

zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do
31 grudnia 2020 roku wykazujące stan kapitału własnego
1 830 332,07 zł

4.

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę
24 181,22 zł

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej
wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutu Spółki;
− zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych
Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia
21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz
stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność
zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego
rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym
Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla
Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019
z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami
etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania
kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku
finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za
przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Kierownik
jednostki albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są
odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje,
że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia
mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego
sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności
prowadzenia jej spraw przez Kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
− identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego
oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej
opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
− uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur
badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
− oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków
księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez kierownika jednostki;
− wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez kierownika jednostki zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość
zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane
ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą
opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka
zaprzestanie kontynuacji działalności;
− oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy
sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający
rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”)
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności
Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku
z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem
z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą
wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie
wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani
poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy
o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone
zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:
− zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
− jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie
stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Kluczowy Biegły Rewident
Firma audytorska:
przeprowadzający badanie
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