Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi,
Z przyjemnością przedstawiamy Raport podsumowujący działalność e-Muzyka S.A. w 2007
roku. Rok ten był przełomowym dla Spółki, a dzięki osiągnięciom, do których naleŜało m.in.
rozszerzenie katalogu produktów o utwory pochodzące z wytwórni Universal Music Polska,
a takŜe dynamiczny rozwój prac nad udoskonaleniem technologii, Spółka będzie mogła nadal
rozwijać się w szybkim tempie. Zostały zrealizowane wszystkie plany stawiane Zarządowi
w

2007

roku,

co

uwiarygodnia

deklaracje

składane

zarówno

Inwestorom,

jak
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Przełomowym wydarzeniem w historii Spółki w 2007 roku była decyzja o podwyŜszeniu
kapitału poprzez emisję akcji w ramach oferty niepublicznej, a następnie wprowadzenie ich
do obrotu na rynku NewConnect, które nastąpiło 21 grudnia 2007 roku. Poprzez emisję akcji
Spółka pozyskała środki finansowe w wysokości 1.600.000 PLN, które umoŜliwiły przede
wszystkim niezbędne inwestycje w rozwój platformy technologicznej. Wprowadzenie Spółki
na

rynek

NewConnect

spowodowało

równieŜ

zwiększenie

wiarygodności

oraz

transparentności Spółki

Korzystając z okazji pragniemy podziękować za zaufanie i wsparcie, jakimi obdarzyli Państwo
naszą Spółkę oraz jej Zarząd w 2007 roku. DołoŜymy wszelkich starań, aby zapewnić
oczekiwany, długofalowy wzrost wartości Spółki oparty o stabilne fundamenty. Chcielibyśmy
równieŜ wyrazić wdzięczność wszystkim współpracownikom Spółki za ich zaangaŜowanie
i profesjonalizm. Dziękujemy równieŜ wszystkim pracownikom e-Muzyka S.A., bez których
wyniki, które osiągnęliśmy w 2007 roku nie byłyby moŜliwe. Jesteśmy przekonani, Ŝe rok
2008 będzie dla Spółki rokiem dynamicznego rozwoju, co na pewno będzie widoczne
w wynikach Spółki oraz wzroście jej kapitalizacji.

Zarząd e-Muzyka S.A.

Robert Knaź – Prezes Zarządu

Grzegorz Samborski – Wiceprezes Zarządu

Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO

Lp.

w PLN
01.01.200631.12.2006
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Przychody za sprzedaŜy
ogółem
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) brutto
ZYSK / STRATA NETTO
Przepływy pienięŜne netto
razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
NaleŜności
krótkoterminowe
Inwestycje
krótkoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy

01.01.200731.12.2007

3 054 629,72 4 135 360,07

w EURO
01.01.200631.12.2006

01.01.200731.12.2007

797 303,64

1 154 483,55

480 645,15

108 855,17

125 455,51

30 389,49

480 820,39
389 599,39
305 091,62

110 745,07
103 633,07
529 656,52

125 501,25
101 691,21
79 633,43

30 917,10
28 931,62
147 866,14

184 523,58
675 693,65
1 652 986,66 2 655 050,06
1 837 510,24 3 330 743,71
955 790,06 1 219 112,89

48 163,39
431 454,02
479 617,41
249 475,37

188 635,85
741 220,00
929 855,86
340 344,19

318 265,47

847 921,99

83 072,01

236 717,47

630 183,62

533 740,71

164 487,26

149 006,34

940 623,29 2 464 445,41
50 000
545 000

245 516,62
13 050,74

688 008,21
152 149,64

PowyŜsze dane finansowe za lata 2006 i 2007 zostały przeliczone na EURO według średniego
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 31.12.2006 i 31.12.2007 roku i
wynoszącego:
31.12.2006r 3,8312 PLN za 1 EURO
31.12.2007r 3,582 PLN za 1 EURO

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI E-MUZYKA S.A.
W związku z ustaleniami podpisanej umowy i przeprowadzonym
badaniem sprawozdania finansowego za rok 2007 oświadczamy co
następuje:
1. Uznajemy naszą odpowiedzialność wynikającą z ustawy o rachunkowości
za rzetelność i prawidłowość (w tym kompletność ujęcia zdarzeń, wykazania
danych dotyczących jednostek powiązanych) przedłoŜonego do badania
sprawozdania finansowego.
2. Stwierdzamy, Ŝe według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie
finansowe o którym zostanie wydana opinia jest wolne od istotnych błędów
i przeoczeń.
3. Potwierdzamy kompletność udostępnionych do badania:
 ksiąg rachunkowych oraz odpowiednich dowodów księgowych,
 protokołów ze zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników, posiedzeń Rady
Nadzorczej i Zarządu Spółki (w tym równieŜ sporządzonych w następnym roku
obrotowym),
 umów dotyczących kredytów, poŜyczek i innych zobowiązań (w tym poręczeń,
gwarancji),
 spraw przygotowanych do postępowania sądowego oraz znajdujących się w
toku tego postępowania oraz oświadczamy, Ŝe powstanie innych roszczeń nie
jest spodziewane,
 warunków sprzedaŜy, w tym prawa zwrotu lub korekty ceny i wszystkich
rezerw gwarancyjnych.
4.

Potwierdzamy
kompletność
ujęcia
w
księgach
rachunkowych
i sprawozdaniu finansowym:
 transakcji ze stronami powiązanymi, a w szczególności wynikające z nich
kwoty naleŜności i zobowiązań dotyczące sprzedaŜy, zakupów, poŜyczek,
transferów, umów leasingowych i gwarancji,
 zdarzeń które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową
i finansową naszej jednostki, w szczególności zastawów i innych ograniczeń
praw do majątku, gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych.

5. Oświadczamy, Ŝe nie miały miejsca lub zostały odpowiednio ujawnione
w sprawozdaniu finansowym informacje dotyczące:
 zawartych umów i opcji odkupienia aktywów uprzednio sprzedanych,
 strat powstałych w wyniku zrealizowania zobowiązań dotyczących
sprzedaŜy lub zakupu.
6. Oświadczamy, Ŝe podczas badania sprawozdania finansowego przedstawiono
sposób wyliczeń szacunkowych, tam gdzie podczas przygotowywania
sprawozdania finansowego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości
jednostka korzystała z danych szacunkowych. A w sprawozdaniu
finansowym ujawniono wszystkie szacunki tam, gdzie istnieje uzasadnione

prawdopodobieństwo, Ŝe szacunki ulegną zmianie w krótkim okresie, a skutki tych
zmian wpłyną w istotny sposób na sprawozdanie finansowe.
7. Oświadczamy, Ŝe przestrzegaliśmy (według naszej wiedzy i najlepszej wiary)
przepisów prawa oraz, Ŝe nie miały miejsca naruszenia prawa, w następstwie
których mogłyby powstać straty wymagające utworzenia rezerw na potencjalne
koszty lub inne konsekwencje istotnie wpływające na sprawozdanie finansowe.
8. Oświadczamy, Ŝe dotrzymywaliśmy warunków zawartych umów, które mogłyby
mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe w razie ich niedotrzymania.
9. Potwierdzamy kompletność ujawnionych do badania zdarzeń po dacie
sprawozdania
finansowego,
mogących
mieć
wpływ
na
trafność
formułowanej opinii i ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego.

Proszę wymienić udzielone gwarancje, poręczenia i wystawione (poręczone) weksle,
i inne istotne zobowiązania warunkowe.

Informacje
o
zobowiązaniu
poręczonym

Podmiot

Kwota
poręczenia

Warunki

brak

brak

brak

brak

Warszawa dn. 26.05.2008 r.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Robert Knaź

Grzegorz Samborski

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU E-MUZYKA S.A.
dotyczące wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania
finansowego za rok 2007

Zarząd e-Muzyka S.A. oświadcza, iŜ podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego za 2007 rok, został
wybrany z rekomendacji Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa. Zarząd
oświadcza równieŜ Ŝe podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania
sprawozdania, spełniają warunki do wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii o
badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Warszawa dn. 26.05.2008 r.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Robert Knaź

Grzegorz Samborski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPÓŁKI
E-MUZYKA S.A.

za okres

od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r.

obejmujące:
1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. PRZEPŁYWY PIENIĘśNE
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE AKCYJNYM
6 .DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie podpisał Zarząd Spółki:
1. Robert Knaź - Prezes Zarządu

podpis: ........................................

2. Grzegorz Samborski - Wiceprezes Zarządu

podpis: ........................................

Sprawozdanie sporządził w imieniu Spółki:
3. Piotr Bolmiński
Warszawa, dn. 26 maja 2008 r.

podpis: ........................................

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego e-Muzyka S.A na dzień 31.12.2007

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Sprawozdanie dotyczy Spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.
Poselskiej 29a zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000283018. Przedmiotem
działalności Spółki jest działalność w zakresie reprodukcji nagrań dźwiękowych (PKD 2231Z), reprodukcja
nagrań wideo (PKD 2232Z), pozostała sprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 5170B), pozostała
działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 7484B), pozostałą sprzedaŜ detaliczna poza
siecią sklepową (PKD5263Z), rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo ( PKD 9212Z), reklama ( PKD 7440Z)
. e-Muzyka Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia E-Muzyka.pl Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 25 kwietnia 2007r przez
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników E-Muzyka.pl Sp. z o.o.

2. Czas działania jednostki określony w akcie załoŜycielskim:
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy 2007.

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne, więc sprawozdanie nie zawiera danych
łącznych.

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .

6. ZałoŜenie kontynuacji działalności:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej w
dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją Ŝadne okoliczności wskazujące na zagroŜenie
kontynuowania przez Spółkę działalności.

7. Informacje na temat połączenia spółek
Nie dotyczy.

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (takŜe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku
poprzedzającego:

W zakresie ewidencji środków trwałych
Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do
uŜywania przy zastosowaniu najwyŜszych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. MoŜliwe jest w
uzasadnionych przypadkach skracanie lub wydłuŜanie okresu amortyzacji jeŜeli przewidywany okres uŜytkowania jest
dłuŜszy lub krótszy niŜ wynikający z zastosowania przepisów podatkowych. Odpisów dokonuje się w równych ratach co
miesiąc, a gdy środki trwałe są uŜytkowane sezonowo tylko - za okres ich wykorzystania. Wysokość odpisu miesięcznego
stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji: przez liczbę miesięcy w sezonie.

Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3,500 zł dokonywana jest jednorazowo w
miesiącu przyjęcia środków trwałych do uŜywania. Środki trwałe niewielkiej wartości nie przekraczającej 1000 zł mogą
być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do uŜywania. Środki nie objęte ewidencją bilansową (na
kontach środków trwałych) np. obce środki trwałe lub o nieznacznej wartości powinny być objęte ewidencją
pozabilansową.
W przypadku zmiany technologii, wycofania z uŜywania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości
dokonuje się w cięŜar pozostałych kosztów operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środka trwałego.
W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawne

Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu górnych stawek
określonych przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niŜ 3.500 złotych są
umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych
kwestiach dotyczących wyceny, o ile to moŜliwe moŜna stosować zasady określone dla środków trwałych.
W zakresie ewidencji środków pienięŜnych:
Krajowe środki pienięŜne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki
pienięŜne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, przeliczonej na
złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaŜy ustalonego dla danej waluty obcej (odrębnie dla kaŜdej waluty) przez
bank dewizowy, z którego usług dana jednostka korzystała.

Znajdujące się w kasach środki pienięŜne muszą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na ostatni dzień kaŜdego
roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich
stanu. Ewentualne róŜnice muszą być wyjaśnione i rozliczone w księgach roku, za który sporządza się bilans.
Pozostałość walut obcych w kasie na dzień bilansowy (na koniec roku), na który sporządza się bilans przelicza się według
średniego kursu na ten dzień , ustalonego przez Prezesa NBP. RóŜnicę wartościową wynikającą ze zmiany kursu waluty
wyraŜoną w złotych, odnosi się: dodatnią na konto „Pozostałe przychody finansowe”, a ujemną na konto „Pozostałe koszty
finansowe”.
Przychody i rozchody walut obcych ustala się w wartości wynikającej z ich kaŜdorazowo obowiązujących kursów:
- zakupu - stosowanych do sprzedaŜy walut (np. za dostawy lub usługi wykonywane dla kontrahentów zagranicznych oraz
odsprzedaŜy dewiz bankowi),
- sprzedaŜy - stosowanych przy zakupie walut w banku, np. na import.
RóŜnice kursowe powstałe na skutek stosowania róŜnej wysokości kursów dla obliczenia wpływów i rozchodów określonych
środków pienięŜnych bankowych w walutach obcych, jak teŜ w związku z zastosowaniem kursu obowiązującego w dniu
kończącym rok obrotowy, zalicza się:
- ujemne - do pozostałych kosztów finansowych,
- dodatnie - od środków pienięŜnych do przychodów finansowych

W zakresie ewidencji kredytów bankowych
Kredyty bankowe w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej oraz wartości
przeliczone na złote polskie wg kursu ustalonego dla danej waluty obcej przez bank, z którego usług korzystała dana
jednostka. JeŜeli w dniu kończącym rok obrotowy średni kurs walut obcych róŜni się od kursu przyjętego przy ustalaniu
kredytu bankowego, wartość stanu kredytów ustala się wg kursu średniego w dniu kończącym rok obrotowy ustalonego
przez Prezesa NBP.

JeŜeli kurs walut obcych dla gotówki i pieniędzy ulokowanych na rachunkach bankowych i kredytów bankowych na koniec
roku obrotowego róŜni się od kursu przyjętego przy ustalaniu wartości środków pienięŜnych i kredytów bankowych, ich
wartość przelicza się według średniego kursu ustalonego na dzień kończący rok obrotowy przez Prezesa NBP.

Natomiast róŜnice kursowe dla kredytów spłaconych w ciągu roku ustala się na dzień wygaśnięcia zobowiązań z tytułu
kredytu.
W zakresie ewidencji towary i materiały
Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak teŜ wymagań kontroli, nabywane w drobnych
ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, winny być przekazywane po zakupie bezpośrednio do zuŜycia i
odpisywane w koszty bezpośrednio. Na ostatni dzień roku obrotowego pozostałość nie zuŜytych materiałów podlega
spisaniu i wycenie wg cen sprzedaŜy netto. Wycenioną pozostałością materiałów zwiększa się wartość zapasów i zmniejsza
zuŜycie materiałów.
Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach
rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowej w magazynie. Przychody są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu.
Zapasy towarów i materiałów wycenia się w ciągu roku w cenach zakupu powiększonych o naliczone cło oraz opłaty
administracyjne związane z zakupem. Wartość stanu ustala się na podstawie weryfikacji stanu magazynowego drogą spisu
z natury na koniec kaŜdego miesiąca. Wycena rozchodu stanu magazynowego jest dokonywana wg metody FIFO. W ciągu
roku róŜnice powstałe przy inwentaryzacji i wycenie są ujmowane jako zmiana kosztu własnego sprzedanych towarów i
materiałów.
Towary, materiały i opakowania obce w magazynach Spółki są objęte inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku
obrotowego.
Wartość materiałów i towarów podlega obniŜeniu lub spisaniu w przypadku powstania szkody, jak np. pogorszenia jakości,
przeterminowania, uszkodzenia, zniszczenia itp. ObniŜoną wartość tych składników ustala się w drodze oszacowania ceny
ich sprzedaŜy, a kwoty odpowiadające niezawinionemu obniŜeniu wartości zalicza się do pozostałych kosztów
operacyjnych.

W zakresie ewidencji naleŜności i zobowiązań
NaleŜności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niŜ na koniec roku
obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki. NaleŜności są wyceniane zgodnie z
zasadą ostroŜności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących naleŜności wątpliwych.

9. Inne informacje na temat załączonego sprawozdania finansowego
Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierają informacje określone załącznikiem Ustawy. Noty i
objaśnienia niewystępujące w Spółce lub nieistotne z punktu widzenia wyniku, rentowności i sytuacji majątkowej
jednostki zostały pominięte.

podpisy: .................................................................................

AKTYWA
A.
I.

II.

31.12.2006

31.12.2007

N-1

184 523,58
172 916,66

675 693,65
130 416,66

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

N-1

0,00

0,00

2. Wartość firmy

N-1

0,00

0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne

N-1

172 916,66

130 416,66

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

N-1

0,00

0,00

N-2

11 606,92

517 726,99

N-2

11 606,92

57 319,98

N-2

0,00

0,00

AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowy majątek trwały
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

N-2

0,00

23 973,32

c) urządzenia techniczne i maszyny

N-2

11 606,92

17 562,52

d) środki transportu

N-2

0,00

0,00

e) inne środki trwałe

N-2

0,00

15 784,14

N-7

0,00

460 407,01

N-4

0,00

0,00

1. Od jednostek powiązanych

N-4

0,00

0,00

2. Od pozostałych jednostek

N-4

0,00

0,00

2. Środki trwałe w budowie

III.

IV.

NaleŜności długoterminowe

N-10

0,00

0,00

1. Nieruchomości

Inwestycje długoterminowe

N-10

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe

N-10
N-10

0,00
0,00

0,00
0,00

N-10

0,00

0,00

a) w jednostkach powiązanych

V.

B.
I.

II.

nr noty

udziały lub akcje

N-10

0,00

0,00

inne papiery wartościowe

N-10

0,00

0,00

udzielone poŜyczki

N-10

0,00

0,00

inne długoterminowe aktywa finansowe

N-10

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

N-10

0,00

0,00

udziały lub akcje

N-10

0,00

0,00

inne papiery wartościowe

N-10

0,00

0,00

udzielone poŜyczki

N-10

0,00

0,00

inne długoterminowe aktywa finansowe

N-10

0,00

0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

N-5

0,00

27 550,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

N-5

0,00

27 550,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

N-5

0,00

0,00

N-10

1 652 986,66
0,00

2 655 050,06
3 897,35

1. Materiały

N-10

0,00

22,00

2. Półprodukty i produkty w toku

N-10

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

N-10

0,00

0,00

4. Towary

N-10

0,00

3 875,35

5. Zaliczki na dostawy

N-10

0,00

0,00

N-4

955 790,06

1 219 112,89

1. NaleŜności od jednostek powiązanych

N-4

0,00

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

N-4

0,00

0,00

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy

NaleŜności krótkoterminowe

do 12 miesięcy

N-4

0,00

0,00

powyŜej 12 miesięcy

N-4

0,00

0,00

b) inne

N-4

0,00

0,00

2. NaleŜności od pozostałych jednostek

N-4

955 790,06

1 219 112,89

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

N-4

923 986,83

1 177 900,83

III.

do 12 miesięcy

N-4

923 986,83

1 177 900,83

powyŜej 12 miesięcy

N-4

0,00

0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń

N-4

16 142,48

12 355,48

c) inne

N-4

15 660,75

28 856,58

d) dochodzone na drodze sądowej

N-4

0,00

0,00

Inwestycje krótkoterminowe

N-10

318 265,47

847 921,99

N-10

318 265,47

847 921,99

a) w jednostkach powiązanych

N-10

0,00

0,00

udziały lub akcje

N-10

0,00

0,00

inne papiery wartościowe

N-10

0,00

0,00

udzielone poŜyczki

N-10

0,00

0,00

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

N-10

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

N-10

0,00

0,00

udziały lub akcje

N-10

0,00

0,00

inne papiery wartościowe

N-10

0,00

0,00

udzielone poŜyczki

N-10

0,00

0,00

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

N-10

0,00

0,00

c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

N-10

318 265,47

847 921,99

środki pienięŜne w kasie i na rachunkach

N-10

318 265,47

54 181,02

inne środki pienięŜne

N-10

0,00

793 740,97

inne aktywa pienięŜne

N-10

0,00

0,00

N-10

0,00
378 931,13

0,00
584 117,83

1 837 510,24

3 330 743,71

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA RAZEM

N-5

PASYWA
A.

31.12.2006

31.12.2007

940 623,29

2 464 445,41

50 000,00
0,00

545 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
389 599,39

0,00
450 000,00

0,00
1 375 189,05

N-3

51 023,90
389 599,39

51 023,90
103 633,07

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)

N-3

0,00

0,00

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
Rezerwy na zobowiązania

N-5

896 886,95
25 469,00

866 298,30
72 099,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

N-5

25 469,00

72 099,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

N-5

0,00

0,00

długoterminowa

N-5

0,00

0,00

krótkoterminowa

N-5

0,00

0,00

nr noty

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I.
II.

Kapitał (fundusz) podstawowy
NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (-)

N-3

III.
IV.

Udziały (akcje) własne (-)
Kapitał (fundusz) zapasowy

N-3

V.
VI.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

N-3

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX.

B.
I.

3. Pozostałe rezerwy

II.

N-3
N-3

N-5

0,00

0,00

N-5

0,00

0,00

krótkoterminowe

N-5

0,00

0,00

Zobowiązania długoterminowe

N-6

0,00

0,00

N-6

0,00
0,00

0,00
0,00

N-6

a) kredyty i poŜyczki

N-6

0,00

0,00

b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

N-6

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

N-6

0,00

0,00

d) inne

N-6

0,00

0,00

N-10

533 740,71
0,00

Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych

N-10

630 183,62
0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

N-10

0,00

0,00

do 12 miesięcy

N-10

0,00

0,00

powyŜej 12 miesięcy

N-10

0,00

0,00

b) inne

N-10

0,00

0,00

2. Wobec pozostałych jednostek

N-10

630 183,62

533 740,71

a) kredyty i poŜyczki

N-10

0,00

0,00

b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

N-10

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

N-10

0,00

0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

N-10

589 969,21

443 560,63

do 12 miesięcy

N-10

589 969,21

443 560,63

powyŜej 12 miesięcy

N-10

0,00

0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy

N-10

0,00

0,00

f) zobowiązania wekslowe

N-10

0,00

0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

N-10

33 649,68

87 356,83

h) z tytułu wynagrodzeń

N-10

1 068,83

0,00

i) inne

N-10

5 495,90

2 823,25

N-10

0,00

0,00

ZFŚS

N-10

0,00

0,00

inne fundusze

N-10

0,00

0,00

Rozliczenia międzyokresowe

N-5

241 234,33

260 458,59

N-5

0,00

0,00

3. Fundusze specjalne

IV.

N-3

długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek

III.

N-3

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

N-5

241 234,33

długoterminowe

N-5

0,00

0,00

krótkoterminowe

N-5

241 234,33

260 458,59

1 837 510,24

3 330 743,71

PASYWA RAZEM

260 458,59

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WERSJA KALKULACYJNA
31.12.2007

31.12.2006

A.

Przychody netto ze sprzedaŜy i zrównane z nimi, w
tym:

3 054 629,72

4 135 360,07

3 054 629,72

4 050 422,15

0,00

84 937,92

1 773 299,83

2 599 420,50

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

1 773 299,83

2 533 295,74

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

66 124,76

1 281 329,89

1 535 939,57

86 263,20

388 341,05

E. Koszty ogólnego zarządu

655 399,13

1 039 829,03

F. Zysk (strata) ze sprzedaŜy (C-D-E)

539 667,56

107 769,49

6 586,57

1 122,32

6 586,57

1 122,32

65 608,98

36,64

0,00

0,00

57 227,84

0,00

8 381,14

36,64

480 645,15

108 855,17

284,53

3 769,36

0,00

0,00

0,00

0,00

284,53

3 558,83

0,00

0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

210,53

109,29

1 879,46

109,29

1 290,86

0,00

0,00

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
II. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów

B.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów:

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (A-B)
D. Koszty sprzedaŜy

G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Inne przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
II. Inne koszty operacyjne

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
J. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych

II. Inne

K. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

III. Inne

0,00

588,60

480 820,39

110 745,07

0,00

0,00

I. Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

II. Straty nadzwyczajne

0,00

0,00

480 820,39

110 745,07

O. Podatek dochodowy w tym:

91 221,00

7 112,00

- część odroczona (dodatnia lub ujemna)
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie
P. straty)

25 469,00

7 112,00

0,00

0,00

389 599,39

103 633,07

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

M. Zysk (strata) brutto (L+/-M)

ZYSK / STRATA NETTO

podpisy:……………………………………………………………………………………………………………………………..

01.01-31.12.2006

01.01-31.12.2007

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem:
Amortyzacja

389 599,39

71 233,07

-320 294,28

-437 113,80

15 297,06

61 031,73

(Zysk)/Strata z tytułu róŜnic kursowych

0,00

0,00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

0,00

0,00

(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

23 213,00

231 630,00

0,00

-3 897,35

-546 203,06

-302 716,88

273 642,62

-57 048,86

-137 267,80

-366 112,44

51 023,90

0,00

69 305,11

-365 880,73

Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy

0,00

0,00

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0,00

0,00

Zbycie inwestycji w nieruchomości i wnip

0,00

0,00

Z aktywów finansowych, w tym:

0,00

0,00

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych

0,00

0,00

- odsetki

0,00

0,00

- dywidendy i udziały w zyskach

- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

187 254,49

524 651,80

187 254,49
0,00

524 651,80
0,00

0,00

0,00

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

- nabycie aktywów finansowych

0,00

0

- udzielone poŜyczki długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

-187 254,49

-524 651,80

450 000,00

1 620 000,00

450 000,00

1 620 000,00

Kredyty i poŜyczki

0,00

0,00

Emisja dłuŜnych papierów wartościowych

0,00

0,00

Inne wpływy finansowe

0,00

0,00

26 959,00

199 810,95

0,00

199 810,95

0,00

0,00

26 959,00

0,00

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału

Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i poŜyczek

0,00

0,00

Wykup dłuŜnych papierów wartościowych

0,00

0,00

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00

0,00

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0,00

0,00

Odsetki

0,00

0,00

Inne wydatki finansowe

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Przepływy pienięŜne netto razem
Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych

Środki pienięŜne na początek okresu
Środki pienięŜne na koniec okresu, w tym:
- o ograniczonej moŜliwości dysponowania

0,00

0,00

423 041,00
305 091,62
305 091,62

1 420 189,05
529 656,52
529 656,52

0,00

0,00

13 173,85
318 265,47

318 265,47
847 921,99

0,00

0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE AKCYJNYM
Kapitał własny na początek okresu
-korekty błędów podstawowych
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości

Kapitał własny na początek okresu po korektach
Kapitał zakładowy na początek okresu

01.01- 31.12.2006
76 759,00
51 023,90
-

01.01-31.12.2007
940 623,29
-

127 782,90

940 623,29

50 000,00

50 000,00

-

495 000,00
450 000,00

-

45 000,00
-

Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
- wydania udziałów (emisji akcji)
- ........................................
zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
- pokrycia straty

Kapitał zakładowy na koniec okresu

-

-

50 000,00

545 000,00

-

-

-

-

-

-

zwiększenia

-

-

zmniejszenia

-

-

NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy:
zwiększenia (z tytułu)
- ........................................
zmniejszenia (z tytułu)
- ........................................

NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Udziały (akcje) własne na początek okresu
Zmiany (akcji) udziałów własnych:

Udziały (akcje) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu

-

Zmiany kapitału zapasowego:
zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyŜej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z kapitału z aktualizacji
zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
- korekty błędów podstawowych

Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
Kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu

-

-

-

389 599,39

389 599,39
-

-

-

389 599,39
-

-

-

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
- ........................................
zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

-

-

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
dopłata do kapitału podstawowego

-

450 000,00

450 000,00
450 000,00

(450 000,00)
1 420 189,05

450 000,00

-

1 420 189,05
(495 000,00)

450 000,00
44 192,00

(45 000,00)
(450 000,00)
1 375 189,05
440 623,29

44 192,00

440 623,29

inne
zmniejszenia (z tytułu)
zarejestrowanie kapitału zakładowego

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
-korekty błędów podstawowych
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
zwiększenia (z tytułu)
- podział zysku z lat ubiegłych
- ........................................
zmniejszenia (z tytułu)
- podział wyniku finansowego:
- pokrycie straty z lat ubiegłych
- zwiększenie kapitału zapasowego
- wypłata dywidendy

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
-korekty błędów podstawowych

51 023,90
-

-

95 215,90

440 623,29

-

-

(44 192,00)
(44 192,00)
-

(389 599,39)

(389 599,39)

51 023,90

51 023,90

(17 233,00)

-

-

-

-zmiana przyjętych zasad rachunkowości

Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia
- ........................................
zmniejszenia (z tytułu)
- pokryte z obniŜenia kapitału podstawowego
- pokryte z wyniku finansowego

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu
proponowany podział wyniku finansowego

(17 233,00)

-

-

-

17 233,00
17 233,00
-

-

-

-

51 023,90

51 023,90

389 599,30

103 633,07

389 599,39

103 633,07

940 623,29

2 464 445,41

- zwiększenie kapitału zapasowego

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)

podpisy:…………………………………………

389 599,39

103 633,07

940 623,29

2 464 445,41

Nota-1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych
Tytuł

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy

Wartość brutto
Stan na 01.01.2007
Nabycie

0,00

Likwidacja

SprzedaŜ

Aktualizacja

Stan na 31.12.2007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Inne wartości niematerialne i prawne

179 500,00

2 621,81

0,00

0,00

0,00

182 121,81

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Razem

0,00
179 500,00

0,00
2 621,81

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
182 121,81

Tytuł

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Razem

Wartość umorzenia
Stan na 01.01.2007
Amortyzacja

0,00
0,00
6 583,34
0,00
6 583,34

Dot.rozchodów

Korekty

45 121,81
45 121,81

0,00

0,00

Stan na 31.12.2007

0,00
0,00
51 705,15
0,00
51 705,15

Wartość netto
Netto na 31.12.2007

0,00
0,00
130 416,66
0,00
130 416,66

Nota-2a Zmiany stanu środków trwałych
Wartość brutto
Tytuł

1 grunty

Stan na 01.01.2007

Nabycie

Likwidacja

SprzedaŜ

Aktualizacja

0,00

w tym: wartość gruntów uŜytkowanych wieczyście:

2 budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej
3 urządzenia techniczne i maszyny
4 środki transportu
5 inne środki trwałe
Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

23 973,32

23 973,32

43 670,24

21 865,52

65 535,76

0,00

0,00

0,00

0,00
43 670,24

15 784,14
61 622,98

15 784,14
105 293,22

0,00

0,00

0,00

Wartość umorzenia
Tytuł

Stan na 31.12.2007

Stan na 01.01.2007

Wartość netto
Amortyzacja

Dot.rozchodów

Korekty

Stan na 31.12.2007

Netto na 31.12.2007

1 grunty uŜytkowane wieczyście

0,00

0,00

0,00

0,00

2 budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

0,00

23 973,32

32 063,32
0,00

15 909,92
0,00

0,00

47 973,24
0,00

17 562,52
0,00

0,00

15 784,14

0,00

47 973,24

57 319,98

3 urządzenia techniczne i maszyny
4 środki transportu
5 inne środki trwałe
Razem

Nota-2b Grunty w uŜytkowaniu wieczystym

0,00

0,00

32 063,32

15 909,92

0,00

- nie występują

Nota-2c Środki uŜytkowane nie wykazane w sprawozdaniu finansowym
- nie występują
Nota-2d Zobowiązania wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania
prawa własności budynków i budowli,
- nie występują

Nota-3b Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2007
Akcjonariusz / Udziałowiec

Liczba

udziałów/akcji

Wartość udziałów/akcji

Udział %

Capital Partners SA

2 750 000

275 000,00

50,5%

Robert Knaź

1 000 000

100 000,00

18,3%

50 000

5 000,00

0,9%

Dom Maklerski Capital Partners
Nowi akcjonariusze

397 850

39 785,00

7,3%

Pozostali akcjonariusze

1 252 150

125 215,00

23,0%

Razem

5 450 000

545 000,00

100,0%

Nota-3c Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,
Lp

Tytuł

I

Zysk / strata netto

Kwota

103 633,07

II

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)

III

Propozycja podział zysku / pokrycie straty

103 633,07

0,00

1

zwiększenie kapitału zapasowego

103 633,07

2

……

IV

Nie podzielony zysk / nie pokryta strata

0,00

Nota-3d Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)
Tytuł

1 Kapitał (fundusz) podstawowy

Stan na 31.12.2007

50 000,00

Zwiększenia

Zmniejszenia

Rozliczenie

495 000,00

Stan na 31.12.2007

545 000,00

2 NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (-)

0,00

0,00

3 Udziały (akcje) własne (-)

0,00

0,00

4 Kapitał (fundusz) zapasowego

0,00

5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowych
7 Wynik lat ubiegłych
8 Wynik roku bieŜącego
9 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)
Razem

389 599,39

0,00

389 599,39
0,00

450 000,00

1 420 189,05

495 000,00

1 375 189,05

51 023,90

0,00

0,00

51 023,90

389 599,39

103 633,07

389 599,39

103 633,07

0,00
940 623,29

0,00
2 408 421,51

884 599,39

0,00

2 464 445,41

Nota-4b Odpisy aktualizujące wartość naleŜności wg stanu na 31.12.2007
Lp.

Tytuł

Wartość naleŜności na
01.01.2007

1 Od jednostek powiązanych
a) długoterminowe

0,00

b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:

0,00

a) długoterminowe
b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:
-do 12 miesięcy

0,00

Wartość naleŜności na
31.12.2007

0,00

0,00

-do 12 miesięcy
-powyŜej 12 miesięcy
c) inne
2 NaleŜności od pozostałych jednostek, z tego:

Odpisy aktualizujące
na 01.01.2007

0,00
0,00

1 013 017,90
0,00

0,00

981 214,67
981 214,67

57 227,84
57 227,84

-powyŜej 12 miesięcy

RAZEM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
1 276 340,73

0,00
0,00
57 227,84

0,00
0,00
1 219 112,89

0,00

0,00

57 227,84
57 227,84

1 177 900,83
1 177 900,83

0,00

0,00

1 235 128,67
1 235 128,67

0,00

c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
d) inne
e) dochodzone na drodze sądowej

Wartość netto na
31.12.2007

0,00

0,00
0,00
57 227,84

Odpisy aktualizujące
na 31.12.2007

16 142,48

0,00

12 355,48

12 355,48

15 660,75
0,00

0,00
0,00

28 856,58
0,00

0,00

28 856,58
0,00

1 013 017,90

57 227,84

1 276 340,73

57 227,84

1 219 112,89

Nota-5a Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych,
Lp.

Tytuł

wartość na
01.01.2007

wartość na
31.12.2007

AKTYWA Rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

27 550,00

27 550,00

0,00

0,00

3. Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):
a) ubezpieczenia majątkowe

3 648,46

2 131,00

0,00

0,00

b) pozostałe

3 648,46

2 131,00

4. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):

375 282,67

581 986,83

a) Nie notyfikowane na dzień bilansowy naleŜności dotyczące sprzedaŜy grudnia rozliczanej zgodnie z
umowami 30 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego
b) zaliczka UNIVERSAL MUSIC POLSKA

375 282,67

483 428,15

0,00

98 558,68

6. Ujemna wartość firmy
7. Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe (wymienić):

241 234,33

260 458,59

a) rezerwy na koszty niezafakturowane

2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (wymienić):
a) Ujemne róŜnice z tytułu PDOF z lat ubiegłych
b)

c)

5. Odpis aktualizacyjny krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
PASYWA Rozliczenia międzyokresowe

241 234,33

103 958,59

b) rezerwa na zobowiązania z tytułu umowy barterowej

0,00

145 000,00

b) rmb na badanie bilansu ,usługi księgowe
8. Pozostałe rozliczenia długoterminowe (wymienić):

0,00

11 500,00

0,00

0,00

a) rozliczenia wartości prawa uŜytkowania wieczystego

0,00

0,00

Nota-5b Zmiany stanu rezerw na zobowiązania
Tytuł rezerwy

Stan na 01.01.2007

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i
2. podobne (wymienić):

Rozwiązanie

Wykorzystanie

Zwiększenia

25 469,00

25 469,00

0,00

72 099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

Stan na 31.12.2007

72 099,00
0,00
0,00

Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i
3. podobne (wymienić):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 469,00

25 469,00

0,00

72 099,00

72 099,00

a)
4. Pozostałe rezerwy długoterminowe (wymienić):

0,00

0,00

b)
5. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (wymienić):

0,00

a)
RAZEM

0,00

Nota-6a Podział zobowiązań długoterminowych
-pozycja nie występuje

Nota-6b Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki,
- nie występują
Nota-6c Zobowiązania warunkowe, w tym równieŜ udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, takŜe wekslowe;
- nie występują

Nota-7a Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów
Lp.

pozycja aktywów/ składnik majątku

Odpisy
aktualizujące

a) Wartości niematerialne i prawne

0,00

b) Rzeczowy majątek trwały

0,00

c) Inwestycje długoterminowe

0,00

Wyjaśnienie przyczyn

Odpis aktualizacyjny na przeterminowane naleŜności dłuŜnika
IT&T. Firma posiada wyrok sądowy w związku z brakiem zapłaty
57 227,74
za usługi.

d) NaleŜności
e) Rozliczenia międzyokresowe

0,00

f) Zapasy

0,00

g) Inwestycje krótkoterminowe

0,00

RAZEM

57 227,74

Nota-7b Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Lp

Składnik majątku trwałego

1. Środki trwałe w budowie, w tym:
a) projektowanie i programowanie platformy dystrybucyjnej

Stan na 01.01.2007

Nakłady

Rozliczenie

Stan na 31.12.2007

0,00

460 407,01

0,00

460 407,01

0,00

460 407,01

0,00

460 407,01

plików cyfrowych klasy przemysłowej

0,00

…..

0,00

2. Zaliczki na środki trwałe w budowie, w tym:
a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) …..

planowane na
rok następny

0,00

0,00

0,00

3. Pozostałe aktywa niefinansowe, w tym:
a)

0,00

0,00

0,00

b) …..

0,00
RAZEM

0,00

460 407,01

0,00

Nota-7c Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska
- nie wystąpiły
Nota-7d Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby,
- nie wystąpił

460 407,01

0,00

Nota-8a Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaŜy
Lp

rodzaje działalności

kwota przychodów

- sprzedaŜ produktów
- sprzedaŜ towarów

4 050 422,15
84 937,92

-

0,00

-

0,00

-

0,00
RAZEM
w tym

sprzedaŜ krajowa

w tym

sprzedaŜ na export

4 135 360,07
4 135 360,07
0,00

Nota-8b Informacje o działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do
zaniechania w następnym,
Lp

Rodzaj działalności zaniechanej

Koszty w 2007 Przychody 2007

Wynik 2007

Brak

RAZEM

0,00

0,00

0,00

Nota-8c Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych oraz o podatku od wyniku na
operacjach nadzwyczajnych
Lp

Tytuł

1 zyski nadzwyczajne

Kwota

W tym podatek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- …..
- …..
w tym losowe:
2 straty nadzwyczajne
- …..
- …..
w tym losowe:
RAZEM WYNIK

Nota-9a Rozliczenie głównych pozycji róŜniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto
Lp.

Tytuł

Wartość

1

Zysk brutto

110 745,07

2

Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu

280 647,80

-

koszty 2006r

2419,15

-

usługi gastronomiczne i inne NKUP

6460,30

-

odsetki budŜetowe

1290,80

-

koszty reprezentacji

1180,36

-

Vat nkup

-

koszty 2007

-

ZUS z grudnia

509,69
103 958,64
8328,86

-

rezerwa na zobowiązania z tytułu umowy barterowej

3

rmb
Przychody nie będące przychodami podatkowymi\

483 428,15

-

Oszacowany przychód roku 2007 zrealizowany w roku 2008

483 428,15

145 000,00
11500,00

4

Zwiększenia kosztów podatkowych

0,00

Przychody lat poprzednich

0,00

5

0

6

Inne tytuły róŜniące podstawę opodatkowania

1 723,94

-

ZUS z grudnia 2006 zapłacony w 2007

1 723,94

7

Strata podatkowa

8

Zwolnienia i ulgi

0,00

9

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

0,00

10

Podatek dochodowy 19%

0,00

(93 759,22)

-

Nota-9b Ustalenie aktywów/rezerw z tytułu podatku odroczonego
Lp.

1.
2.
-

Tytuł

Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2007
:
Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2007
w tym:
zobowiązanie z tytułu umowy barterowej

Podstawa

Kwota (19%)

145 000,00

27 550,00

145 000,00

27 550,00

145 000,00

27 550,00

134 048,34

25 469,00

379 469,51

72 099,00

379 469,51

72 099,00

3.
4.
-

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień
01.12.2006
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień
31.12.2007 w tym:
marŜa od sprzedaŜy dotyczącej grudnia

Nota-10a Zapasy
Lp

Wyszczególnienie

Stan na 01.01.2007

1. Materiały

Kwota brutto na
31.12.2007

0,00

Odpis
Aktualizujący

22,00

22,00

2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
Razem

Stan na
31.12.2007

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 875,35

0,00

3 897,35

0,00

3 875,35
0,00
3 897,35

Nota-10b Inwestycje długoterminowe
- pozycja nie występuje
Nota-10c Krótkoterminowe aktywa finansowe
Lp

Wyszczególnienie

Stan na 01.01.2007

zwiększenia

zmniejszenia

Kwota brutto na
31.12.2007

Odpis
Aktualizujący

Stan na 31.12.2007

1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe w
jednostkach powiązanych

a)

udziały lub akcje

0,00

0,00

b)

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

c)

udzielone poŜyczki

0,00

0,00

d)

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe w
pozostałych jednostkach

a)

udziały lub akcje

0,00

0,00

b)

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

c)

udzielone poŜyczki

0,00

0,00

0,00

d)

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

3.

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

318 265,47

a)

środki pienięŜne w kasie i na rachunkach

b)

inne środki pienięŜne

c)

inne aktywa pienięŜne

4.

Inne inwestycje krótkoterminowe
Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

793 740,97

264 084,45

318 265,47

0,00

264 084,45

54 181,02

54 181,02

0,00

793 740,97

0,00

793 740,97

793 740,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264 084,45

847 921,99

0,00
318 265,47

793 740,97

847 921,99

0,00

0,00

0,00

847 921,99

847 921,99

Nota-10d Zobowiązania krótkoterminowe
L.P.

1.

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2007

Stan na 01.01.2007

Wobec jednostek powiązanych

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy

0,00

0,00

b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyŜej 12 miesięcy
c) inne
2.

0,00

Wobec pozostałych jednostek

630 183,62

a) kredyty i poŜyczki
b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

533 740,71

0,00

c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy

589 969,21

443 560,63

e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyŜej 12 miesięcy

0,00

0,00

f) zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

g) zobowiązania wekslowe
h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

33 649,68

87 356,83

i) z tytułu wynagrodzeń

1 068,83

0,00

j) inne

5 495,90

2 823,25

3. Fundusze specjalne

0,00

0,00

a) ZFŚS

0,00

b) inne fundusze
Razem

630 183,62

533 740,71

Nota-11a Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,
Wyszczególnienie

przeciętne
zatrudnienie

Lp

1 Pracownicy fizyczni
2 Pracownicy umysłowi
Razem

zatrudnienie na
31.12.2006

zatrudnienie na
31.12.2007

0

0

0

10
10

2
2

14
14

Nota-11b Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub naleŜnych osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających i nadzorujących
Lp

Wyszczególnienie

Wynagrodzenie 2007

1 Wynagrodzenia Zarządu

405 904,88

2 Wynagrodzenia organów nadzoru
Razem

405 904,88

0,00

Nota-11c Informacje o poŜyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych
Lp

Wyszczególnienie

kwota

Stan na 31.12.2007

0,00

1 PoŜyczki i inne świadczenia udzielone Zarządowi
PoŜyczki i inne świadczenia udzielone członkom
2 organów nadzoru

Razem

0,00
0,00

0,00

termin spłaty

Nota-12a Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:
nie wystąpiły

Nota-12b informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Nota-12c Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego, jeŜeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego
oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nota-12d Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;
Pozycja

Rodzaj transakcji

Kwota

Wyjaśnienie

OPINIA NIEZALEśNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
dotycząca
sprawozdania finansowego

E-MUZYKA S.A.
W WARSZAWIE, UL. POSELSKA 29A

za okres 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

Warszawa 26 maja 2008r.

OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Akcjonariuszy,
Rady Nadzorczej i Zarządu
z badania
sprawozdania finansowego
E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA
w
WARSZAWIE
za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
Przeprowadziłem badanie załączonego
z siedzibą w Warszawie, na które składa się:

sprawozdania

finansowego

E-Muzyka

S.A.



bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:
3 330 743,71 zł;



rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto
w wysokości:
103 633,07 zł;
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę:





1 523 822,12 zł;
sprawozdanie z przepływu środków pienięŜnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007
r. wykazujące zwiększenie stanu środków pienięŜnych o kwotę :
529 656,52 zł;



informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki
odpowiada kierownik jednostki.
Moim zadaniem było zbadanie i wyraŜenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego
sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do postanowień:


rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694),



norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce,

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Adres: ul. Pankiewicza 3, 02-696 Warszawa Telefon: (022) 627-10-56,
NIP 118-16-25-246 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000092211, Kapitał Zakładowy 50.000 zł.
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Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŜenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę
zasad
rachunkowości
i
znaczących
szacunków,
sprawdzenie
–
w przewaŜającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają
liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.
UwaŜam, Ŝe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraŜenia miarodajnej opinii.
Moim zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia
słowne:


przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i
finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2007 r., jak teŜ jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,



sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej
wyŜej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych,



jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i
postanowieniami statutu jednostki.

Sprawozdanie z działalności 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 Wasil
Biegły rewident nr 9846/7341

W imieniu
WBS Rachunkowość Consulting Sp.z o.o.
Marcin Wasil
Prezes Zarządu

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Pankiewicza 3
Podmiot uprawniony Nr ew. 2733

Warszawa , 26.05.2008 r.

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Adres: ul. Pankiewicza 3, 02-696 Warszawa Telefon: (022) 627-10-56,
NIP 118-16-25-246 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000092211, Kapitał Zakładowy 50.000 zł.
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Raport uzupełniający opinię
z badania
sprawozdania finansowego

E-MUZYKA S.A.
W WARSZAWIE, UL. POSELSKA 29A

za okres 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Adres: ul. Pankiewicza 3, 02-696 Warszawa Telefon: (022) 627-10-56,
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A.

CZĘŚĆ OGÓLNA

I. DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANĄ JEDNOSTKĘ


Badanie dotyczy Spółki Akcyjnej E-MUZYKA z siedzibą w Warszawie powstałej w wyniku
przekształcenia E-MUZYKA Sp. z o.o. w spółkę akcyjną zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr
5987/2007 z dnia 25.04.2007 r., ostatnia zmiana umowy dokonała się aktem notarialnym Rep A nr
11744/2007 z 06.12.2007 r.


Na koniec badanego okresu Spółka posiada:

- kapitał zakładowy
- pozostałe kapitały własne



•
•
•
•
•
•
•


545 000,00 zł
1 919 445,41zł

Badana Spółka wg stanu na koniec badanego okresu nie jest spółką dominującą i nie
posiada spółek zaleŜnych.
Zasadniczym przedmiotem działalności badanej Spółki jest:
Reprodukcja nagrań dźwiękowych,
Reprodukcja nagrań wideo,
Pozostała sprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana,
Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
Pozostała sprzedaŜ detaliczna poza siecią sklepową,
Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo,
Reklama.
Na dzień 31.12.2007 r. udziałowcami Spółki są:
Akcjonariusze
Capital Partners S.A.
Robert Knaź
IQ Partners S.A.
Dom Maklerski Capital Partners
Pozostali
Razem


•
•
•
•



Liczba akcji
2 750 000
1 000 000
500 000
50 000
1 150 000
5 450 000

Wartość akcji
275 000,00
100 000,00
50 000,00
5 000,00
11 500,00
545 000,00

Udział
(w %)
50,5%
18,3%
9,2%
0,9%
21,1%
100%

Badana Spółka:
jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
posiada nr statystyczny w systemie REGON
przewaŜający rodzaj działalności posiada symbol PKD
jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada
nadany przez Urząd Skarbowy w Warszawie NIP

- 0000283018
- 015589685
- 22.31
- 525-22-83-968

Na dzień 31.12.2007 r. organem kierującym jednostką jest Zarząd w składzie:

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Adres: ul. Pankiewicza 3, 02-696 Warszawa Telefon: (022) 627-10-56,
NIP 118-16-25-246 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000092211, Kapitał Zakładowy 50.000 zł.
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Imię i Nazwisko
Robert Knaź
Grzegorz Samborski


Funkcja
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie sprawozdania finansowego
w Spółce w badanym okresie odpowiadała firma Forum Rachunkowości Sp. z o.o., a w
jej imieniu Pan Piotr Bolmiński uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych nr 302/2002


Średnioroczne zatrudnienie wynosiło w 2007 roku 10 osób.

II. DANE IDENTYFIKUJĄCE ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Na badane sprawozdanie finansowe Spółki składa się:


bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka
się sumą:
3 330 743,71 zł;



rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący
zysk netto w wysokości:
103 633,07 zł;



zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę:



1 523 822,12 zł;
sprawozdanie z przepływu środków pienięŜnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do
31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pienięŜnych o kwotę :
529 656,52 zł;


informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego załączone zostało sprawozdanie z działalności jednostki w
roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

III. INFORMACJE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM JEDNOSTKI ZA
POPRZEDNI ROK OBROTOWY


Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, tj. za okres od 01.01.2006 r. do
31.12.2006 r., zostało zbadane przez WBS Rachunkowość Consulting Spółka z o.o.
i uzyskało opinię bez zastrzeŜeń.

Sprawozdanie finansowe za 2006 r. zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie
Wspólników w dniu 19.04.2007 r., które podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku w
kwocie 389 559,39 zł na kapitał zapasowy.


Na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2006 r.
prawidłowo otwarto księgi rachunkowe badanego okresu. Stosownie do art. 5 ust. 1
ustawy o rachunkowości wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich
zamknięcia stany aktywów i pasywów ujęto w tej samej wysokości w otwartych na
następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Adres: ul. Pankiewicza 3, 02-696 Warszawa Telefon: (022) 627-10-56,
NIP 118-16-25-246 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000092211, Kapitał Zakładowy 50.000 zł.
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IV. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY PRZEPROWADZAJĄCY
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 07.04.2008 r. Spółka WBS
Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. została wybrana do zbadania sprawozdania
finansowego za 2007 r., umowa o badanie została zawarta dnia 08.04.2008 r.



Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych WBS Rachunkowość
Consulting Sp. z o.o. przy ul. GraŜyny 13/15 w Warszawie jest wpisany na listę pod
numerem 2733, a w jego imieniu badanie przeprowadził Marcin Wasil, wpisany do
rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod
numerem 9846/7341.



Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegły
rewident stwierdzają, Ŝe pozostają niezaleŜni od badanej jednostki, w rozumieniu
art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości.



Badanie przeprowadzono w okresie od 21.04.2008 r. do 26.05.2008 r.

V. OŚWIADCZENIA JEDNOSTKI I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH


Zarząd Spółki w dniu 26.05.2008 r. złoŜył oświadczenie o kompletności, rzetelności i
prawidłowości sprawozdania finansowego przedstawionego do badania, ujawnieniu w
informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych istniejących na dzień
31.12.2007 r. oraz nie zaistnieniu do dnia złoŜenia oświadczenia zdarzeń
wpływających w sposób istotny na wielkość danych wykazywanych w sprawozdaniu
finansowym za rok badany.



W trakcie badania sprawozdania finansowego Spółka udostępniła wszelkie
dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE


Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń podlegających
ściganiu, jak równieŜ nieprawidłowości,
jakie wystąpiły poza systemem
rachunkowości.



W badanym okresie w Spółce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Adres: ul. Pankiewicza 3, 02-696 Warszawa Telefon: (022) 627-10-56,
NIP 118-16-25-246 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000092211, Kapitał Zakładowy 50.000 zł.
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B.

OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ

I. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH

AKTYWA

1

Zmiany w
strukturze (%)

31.12.2006

31.12.2007

zł

Zł

31.12.2006

31.12.2007

2

3

4

5

6

20,29%

266,18%

A. AKTYWA TRWAŁE

184 523,58

675 693,65

10,04%

I. Wartości niematerialne i prawne

kol.(3-2)/2

172 916,66

130 416,66

9,41%

3,92%

-24,58%

II. Rzeczowe aktywa trwałe

11 606,92

517 726,99

0,63%

15,54%

4360,50%

1. Środki trwałe

11 606,92

57 319,98

0,63%

1,72%

393,84%

Grunty

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

Budynki i budowle

0,00

23 973,32

0,00%

0,72%

-

11 606,92

17 562,52

0,63%

0,53%

51,31%

Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

Pozostałe środki trwałe

0,00

15 784,14

0,00%

0,47%

-

2. Środki trwałe w budowie

0,00

460 407,01

0,00%

13,82%

-

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

III. NaleŜności długoterminowe

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

1. od jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

2. od pozostałych jednostek

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe

0,00

27 550,00

0,00%

0,83%

-

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

27 550,00

0,00%

0,83%

-

2. Inne rozliczenia długookresowe

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

B. AKTYWA OBROTOWE

1 652 986,66

2 655 050,06

89,96%

79,71%

60,62%

I. Zapasy ogółem

0,00

3 897,35

0,00%

0,12%

-

Materiały

0,00

22,00

0,00%

0,00%

-

Produkcja w toku

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

Produkty gotowe

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

Towary

0,00

3 875,35

0,00%

0,12%

-

Zaliczki na poczet dostaw

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

955 790,06

1 219 112,89

52,02%

36,60%

27,55%

II. NaleŜności krótkoterminowe
1. NaleŜności od jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

2. NaleŜności od pozostałych jednostek

955 790,06

1 219 112,89

52,02%

36,60%

27,55%

a) z tytułu dostaw i usług

923 986,83

1 177 900,83

50,28%

35,36%

27,48%

923 986,83

1 177 900,83

50,28%

35,36%

27,48%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

b) z tytułu podatków dotacji ceł, ubezp. Społ., zdrowot i innych

16 142,48

12 355,48

0,88%

0,37%

-23,46%

c) inne naleŜności

84,26%

o okresie spłaty do 12 miesięcy
o okresie spłaty powyŜej 12 miesięcy

15 660,75

28 856,58

0,85%

0,87%

d) dochodzone na drodze sądowej

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

III. Inwestycje krótkoterminowe

318 265,47

847 921,99

17,32%

25,46%

166,42%

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

318 265,47

847 921,99

17,32%

25,46%

166,42%

a) w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

b) w innych jednostkach

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

c) środki pienięŜne

318 265,47

847 921,99

17,32%

25,46%

166,42%

Środki pienięŜne w kasie i w banku

318 265,47

54 181,02

17,32%

1,63%

-82,98%

Inne środki pienięŜne (weksle, czeki obce itp.)

0,00

793 740,97

0,00%

23,83%

-

Inne aktywa pienięŜne

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

378 931,13

584 117,83

20,62%

17,54%

54,15%

1 837 510,24

3 330 743,71

100,00%

100,00%

81,26%

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OGÓŁEM
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PASYWA

1
A. Kapitał własny ogółem
Kapitał (fundusz) podstawowy

Zmiany w
strukturze (%)

31.12.2006

31.12.2007

Struktura bilansu

zł

zł

31.12.2006

31.12.2007

kol.(3-2)/2

2

3

4

5

6

940 623,29

2 464 445,41

51,19%

73,99%

162,00%

50 000,00

545 000,00

2,72%

16,36%

990,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

389 599,39

0,00%

11,70%

-

NaleŜne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (-)
Udziały (akcje) własne (-)
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Nie podzielony wynik z lat ubieglych
Wynik finansowy roku obrotowgo
Odpisy z zysku netto
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

450 000,00

1 375 189,05

24,49%

41,29%

205,60%

51 023,90

51 023,90

2,78%

1,53%

0,00%

389 599,39

103 633,07

21,20%

3,11%

-73,40%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

896 886,95

866 298,30

48,81%

26,01%

-3,41%

I. Rezerwy na zobowiązania

25 469,00

72 099,00

1,39%

2,16%

183,09%

1. Rezerwy na podatek dochodowy

25 469,00

72 099,00

1,39%

2,16%

183,09%

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

3. Pozostałe rezerwy

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek

0,00

0,00

630 183,62

533 740,71

0,00%

0,00%

-

34,30%

16,02%

-15,30%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

630 183,62

533 740,71

34,30%

16,02%

-15,30%

a) kredyty i poŜyczki

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:

589 969,21

443 560,63

32,11%

13,32%

-24,82%

do 12 m-cy

589 969,21

443 560,63

32,11%

13,32%

-24,82%

powyŜej 12 m-cy

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

e) Zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

f) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

g) z tytułu podatków ceł i ubezb. Społ., zdrow, i innych świadczeń

33 649,68

87 356,83

1,83%

2,62%

159,61%

h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

1 068,83

0,00

0,06%

0,00%

-100,00%

i) Inne

5 495,90

2 823,25

0,30%

0,08%

-48,63%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

241 234,33

260 458,59

13,13%

7,82%

7,97%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

241 234,33

260 458,59

13,13%

7,82%

7,97%

3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia miedzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
Krótkoterminowe
PASYWA OGÓŁEM

0,00

0,00

0,00%

0,00%

-

241 234,33

115 458,59

13,13%

3,47%

-52,14%

1 837 510,24

3 330 743,71

100,00%

100,00%

81,26%
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II. ZMIANA STRUKTURY POZYCJI WYNIKOWYCH

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1

31.12.2006

31.12.2007

Zmiany w strukturze (%)

Zł

zł

(3-2)/2

2

3

4

Przychody ze sprzedaŜy i zrównane z nimi

3 054 629,72

4 135 360,07

35,38%

Przychody ze sprzedaŜy produktów

3 054 629,72

4 050 422,15

32,60%

0,00

84 937,92

Koszty sprzdanch produktów, towarów i materiałów

1 773 299,83

2 599 420,50

46,59%

Koszty wtworzenia spzednyh produktów

1 773 299,83

2 533 295,74

42,86%

0,00

66 124,76

1 281 329,89

1 535 939,57

86 263,20

388 341,05

Koszty ogólnego zarządu

655 399,13

1 039 829,03

58,66%

Zysk/strata na sprzedaŜy

539 667,56

107 769,49

-80,03%
-82,96%

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk/strata brutto na sprzedaŜy
Koszty sprzedaŜy

Pozostałe przychody operacyjne

-

19,87%
350,18%

6 586,57

1 122,32

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

Dotacje

0,00

0,00

6 586,57

1 122,32

-82,96%

65 608,98

36,64

-99,94%

0,00

0,00

-

57 227,84

0,00

-100,00%

8 381,14

36,64

-99,56%

480 645,15

108 855,17

-77,35%

284,53

3 769,36

0,00

0,00

284,53

3 558,83

Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

-

Inne

0,00

210,53

-

Koszty finansowe

109,29

1 879,46

1619,70%

Odsetki

109,29

1 290,86

1081,13%

Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

-

Pozostałe

0,00

588,60

-

Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Dywidenda z tytułu udziałów
Odsetki

Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej

-

1224,77%
1150,77%
-

-

480 820,39

110 745,07

Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

Straty nadzwyczajne

0,00

0,00

480 820,39

110 745,07

-76,97%

Obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego

91 221,00

7 112,00

-92,20%

Podatek dochodowy

91 221,00

0,00

-100,00%

0,00

7 112,00

389 599,39

103 633,07

Zysk/strata brutto

Pozostałe obowiązkowe obciąŜenia
Zysk/strata netto

-76,97%
-

-73,40%

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Adres: ul. Pankiewicza 3, 02-696 Warszawa Telefon: (022) 627-10-56,
NIP 118-16-25-246 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000092211, Kapitał Zakładowy 50.000 zł.

11

III.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

WSKAŹNIK
1

2

j.m.

31.12.2006

31.12.2007

3

4

5

ZMIANY

SPOSÓB WYLICZENIA WSKAŹNIKA

6

A EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

kol.5-4

1 Rentowność sprzedaŜy netto

%

12,8

2,5

2 Rentowność sprzedaŜy brutto

%

17,7

2,6

3 Rentowność majątku (ROA)

%

21,2

3,1

4 Stopa zysku

%

44,7

3,9

5 Okres zwrotu inwestycji

lat

2,2

26,0

6 Szybkość obrotu aktywów czynnych

dni

144

247

7 Szybkość obrotu naleŜności

dni

221

208

8 Szybkość obrotu zapasów

dni

0

1

9 Szybkość obrotu zobowiązań

dni

336

211

10 Stopa zadłuŜenia

%

34,3

16,0

11 Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego
Pokrycie majątku trwałego kapitałem
12 własnym

%

67,0

21,7

%

509,8

364,7

202,2

387,3

-10,3 wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaŜy
-15,1 wynik ze sprzedaŜy / przychody ze sprzedaŜy produktów i towarów
-18,1 wynik finansowy netto/suma aktywów
-40,8 wynik na sprzedaŜy/ (aktywa minus zobow.krótkoterminowe)
23,8 aktywa - zobow.krótkotermin./wynik na sprzedaŜy
(aktywa.trwałe+obrotowe- zobow.krótkotermin.)*365 /przychody ze sprzedaŜy produktów i
103,0 towarów /
przeciętne naleŜności z tytułu dostaw i usług x 365 / przychody ze sprzedaŜy produktów i
-13,0 towarów
1,0 przeciętny stan zapasów x 365 / koszty sprzedanych towarów i produktów
-125,0 przeciętne zobowiązania krótkoterminowe x 365 / koszty operacyjne

B FINANSOWANIE

13 Szybkość spłaty zobowiązań

-18,3 (zobowiązania długotermin.+ zobow.krótkoterminowe) / pasywa
-45,3 (zobowiązania długotermin.+ zobow.krótkoterminowe) / kapitały własne
-145,1

kapitały własne/aktywa trwałe

185,1 (naleŜności + inwestycje krótkoterminowe )/ zobowiązania krótkoterminowe
23,6 (kapitały wł.+ rezerwy + zobow.długoterm.)/ pasywa

14 Trwałość struktury finansowania

%

52,6

76,2

15 Wskaźnik unieruchomienia środków

%

10,0

20,3

16 Samofinansowanie majątku obrotowego

%

38,1

20,1

17 Wskaźnik zdolności płatniczej

%

50,5

158,9

18 Płynność I

2,6

5,0

19 Płynność II

2,6

5,0

2,4 (aktywa obrotowe - zapasy)/ zobowiązania krótkoterminowe

tys.zł

1,1

2,7

1,6

21 Ogólna rentowność kapitału

%

49,8

4,4

22 Rentowność kapitałów własnych (ROE)

%

41,4

4,2

20 Aktywa bieŜące netto

10,3 aktywa trwałe / aktywa
-18,0 zobowiązania krótkoterminowe /majątek obrotowy
108,4 środki pienięŜne(inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
2,4 majątek obrotowy/ zobowiązania krótkoterminowe

aktywa - majątek trwały - zobowiązania krótkoterminowe

C RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW
(wynik działalności gospodarczej + koszty finansowe) / (kapitały własne + rezerwy +
-45,4 zobow.długoterminowe)
-37,2 wynik finansowy netto/kapitały własne
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IV.

OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI

1. OCENA NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW
W badanym okresie Spółka utrzymała stabilną sytuację finansową. Wskaźniki
charakteryzujące działalność uległy nieznacznemu pogorszeniu, jako następstwo spadku
zysku netto, który mimo wzrostu wartości osiągniętych przychodów ze sprzedaŜy usług oraz
efektywności działania spadł aŜ o 81,72%. Było to spowodowane wzrostem kosztów
działalności, głównie kosztów sprzedaŜy aŜ o 350%.
Wyraźnie zwiększyły się wskaźniki płynności. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy
był wzrost wartości środków pienięŜnych aŜ o 166%. Dodatkowo w badanym roku
obrotowym zdecydowanie wzrósł wskaźnik zdolności płatniczej i jednocześnie spadła stopa
zadłuŜenia.

2. OCENA RYZYK I ZAGROśEŃ
W wyniku przeprowadzonych badań oraz dokonanej analizy nie stwierdzono istotnych
zagroŜeń dla działalności jednostki, mogących mieć wpływ na jej sytuację w następnych
okresach, jednak chciałbym zwrócić uwagę na fakt, Ŝe przewaŜająca cześć działalności
związana jest z dostarczaniem usług związanych z technologiami informatycznymi
i urządzeniami mobilnymi, a w szczególności dotyczy to dzwonków mono- i polifonicznych.
Technologie te podlegają gwałtownemu postępowi technicznemu co moŜe mieć wpływ w
przyszłości na oferowane przez jednostkę usługi. Brak dostosowywania się jednostki do
zmian technologicznych występujących na rynku moŜe mieć wpływ w przyszłości na spadek
przychodów spółki.

3. OCENA ZAGROśEŃ KONTYNUACJI DZIAŁANIA
W wyniku przeprowadzonych badań oraz dokonanej analizy sytuacji jednostki nie
stwierdziłem istotnych ryzyk mogących mieć wpływ na jej sytuację w następnym okresie.
W związku z tym moim zdaniem w chwili obecnej nie istnieje powaŜne zagroŜenie utraty
moŜliwości prowadzenia działalności czy zdolności regulowania zobowiązań przez Spółkę w
ciągu najbliŜszego roku.
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C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
I.
PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ KSIĄG RACHUNKOWYCH
1. DOKUMENTACJA OPISUJĄCA PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Badana jednostka posiada dokumentację spełniającą podstawowe wymagania wynikające
z art. 10 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694) opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości.

2. ZASADNOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI (W TYM
OTWARCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH)
W jednostce prawidłowo dokonano otwarcia ksiąg rachunkowych badanego okresu.
Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości wykazane w księgach rachunkowych na
dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujęto w tej samej wysokości w otwartych na
następny rok obrotowy księgach rachunkowych.
Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień ujęcia w księgach i na dzień bilansowy są
zgodne ze stosowaną polityką rachunkowości przyjętą przez jednostkę. We wprowadzeniu
do sprawozdania finansowego prawidłowo ujawniono stosowane zasady rachunkowości, w
tym metody wyceny aktywów i pasywów (takŜe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego
oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru.

3. DOKUMENTACJA OPERACJI GOSPODARCZYCH
Dowody księgowe będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych spełniają
wymagania art. 20 ustawy o rachunkowości.
Dowody księgowe spełniają warunki zawarte w art. 21 ustawy o rachunkowości w
szczególności w odniesieniu do zakwalifikowania ich do ujęcia w księgach rachunkowych.
Dowody księgowe są rzetelne, kompletne, oraz wolne od błędów rachunkowych. Ogólnie
spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy o rachunkowości.
Badana jednostka nie posiada instrukcji obiegu dowodów księgowych.

4. RZETELNOŚĆ, BEZBŁĘDNOŚĆ I SPRAWDZALNOŚĆ KSIĄG RACHUNKOWYCH
Księgi rachunkowe badanej jednostki prowadzone są
Rachunkowości w Warszawie, przy ul. OdrowąŜa 15.

w biurze rachunkowym Forum

Księgi rachunkowe obejmują elementy wynikające z art. 13 ustawy o rachunkowości.
Prowadzone są one w technice komputerowej i spełniają wymagania art. 14 ust. 4 ustawy.
Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane są zgodnie z dyspozycjami art. 23 ustawy.
Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) prowadzone są w sposób prawidłowy
i obejmują między innymi zakres określony w art. 17 ustawy o rachunkowości.
Wyniki badania ksiąg rachunkowych, pozwalają uznać je za prowadzone bieŜąco i ogólnie
spełniające warunek rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności stosownie do art. 24 ustawy
o rachunkowości. Zapewnione jest powiązanie dokonanych w nich zapisów z dowodami
księgowymi oraz sprawozdaniem finansowym.

5. ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU DO DANYCH
Jednostka nie posiada instrukcji zabezpieczenia dostępu do sprzętu komputerowego i do
danych przed niepowołanymi osobami, jednakŜe programy komputerowe posiadają
wbudowane systemy zabezpieczeń przed nieuprawnionymi uŜytkownikami. Ochronę
informacji i danych sprawuje personel księgowy jednostki.
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6. INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW
Przeprowadzona zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości inwentaryzacja została
odpowiednio udokumentowana i powiązana z zapisami ksiąg rachunkowych.
Nie stwierdzono róŜnic między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach
rachunkowych.

7. OCHRONA DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ, KSIĄG RACHUNKOWYCH I
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Jednostka posiada poprawny system ochrony danych i archiwizowania:
•
•
•
•
•

dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy,
dowodów księgowych,
ksiąg rachunkowych (w tym prowadzonych przy uŜyciu komputera),
dokumentów inwentaryzacyjnych,
sprawozdań finansowych

stosownie do rozdziału 8 ustawy o rachunkowości.
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II.

FUNKCJONOWANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

1.

W badanej jednostce nie funkcjonuje kontrola instytucjonalna.

2.

Kontrola funkcjonalna przypisana jest do poszczególnych stanowisk, a jej podstawowe
zadania wynikają z zakresu czynności pracowników.

3.

Kontrola podstawowych operacji dokonywana jest przez pracowników działu księgowości
na poszczególnych stanowiskach pracy.

4.

Kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym dokonywana
jest przez księgowe, natomiast pod względem merytorycznym przez osoby
odpowiedzialne lub Zarząd.

5.

Kontrola poprawności prowadzenia ewidencji analitycznej i jej zgodności z ewidencją
syntetyczną prowadzona jest na bieŜąco.

6.

Badanie systemu kontroli wewnętrznej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim
wiąŜe się ono ze sprawozdaniem finansowym. Nie miało ono na celu ujawnienia
wszystkich ewentualnych nieprawidłowości lub istotnych słabości tego systemu.
Przeprowadzone badanie nie ujawniło znaczących niedociągnięć w działaniu systemu
kontroli wewnętrznej.

7. Spółka przeprowadziła w 2007 roku inwentaryzację składników majątku w tym w

szczególności środków pienięŜnych.
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III.

ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

III.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzono prawidłowo, stosownie do
wymaganego zakresu informacji określonych przez art.48 ust 1 pkt 1 ustawy, a w
szczególności zawiera:


wskazanie, Ŝe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości.



omówienie stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (takŜe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych
zmian w stosunku do roku poprzedzającego.

III.2. Pozycje aktywów bilansu
1.

Aktywa

Na dzień 31.12.2007 r. na aktywa trwałe składały się głównie nakłady na projektowanie
i programowanie platformy dystrybucyjnej multimediów wykazany w pozycji środki trwałe w
budowie w kwocie 460 407,01 zł
Jednostka prawidłowo wyceniła i wykazała w sprawozdaniu finansowym aktywa trwałe.
Aktywa obrotowe na dzień bilansowy stanowiły przede wszystkim naleŜności z tytułu dostaw
i usług oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczące głownie przychodów
roku obrotowego fakturowanych w roku następnym.
Wykazane w sprawozdaniu finansowym pozycje aktywów obrotowych zostały ujęte
i wycenione w sprawozdaniu w sposób poprawny zgodnie z zasadą ostroŜności.
2.

Kapitały własne

Wykazane w sprawozdaniu finansowym kapitały własne obejmują:
- kapitał podstawowy
- kapitał zapasowy
- pozostałe kapitały rezerwowe
- zysk / strata z lat ubiegłych
- wynik finansowy roku obrotowego

545 000,00 zł
389 599,39 zł
1 375 189,05 zł
51 023,90 zł
103 633,07 zł

Kapitały własne zostały ujęte i wycenione w sprawozdaniu finansowym w sposób poprawny.
3.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania w analizowanym okresie dotyczą odroczonego podatku
dochodowego.
Główną pozycję zobowiązań krótkoterminowych w kwocie 443 560,63 zł stanowią
zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.
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Zobowiązania zostały ujęte i wycenione w sprawozdaniu finansowym w sposób poprawny.

III.3. Rachunek zysków i strat
1.

Przychody i koszty

Wykazane w sprawozdaniu finansowym przychody ze sprzedaŜy produktów / usług w kwocie
4 135 360,07 zł dotyczą w głównej mierze sprzedaŜy telefonicznych dzwonków mono i
polifonicznych dla odbiorców krajowych.
Badanie potwierdziło kompletność ujęcia przychodów oraz poprawne zakwalifikowanie ich do
badanego okresu. Przychody wykazano w kwotach niewątpliwych na podstawie prawidłowo
wystawionych dowodów sprzedaŜy.
Poniesione koszty zostały prawidłowo udokumentowane i zakwalifikowane do właściwego
okresu sprawozdawczego.
Przychody i koszty operacyjne zostały ujęte i wycenione w sprawozdaniu finansowym w
sposób poprawny.
Przychody i koszty finansowe zostały ujęte i wycenione w sprawozdaniu finansowym w
sposób poprawny.
Pozostałe koszty i przychody operacyjne zostały ujęte i wycenione w sprawozdaniu
finansowym w sposób poprawny.
2.
Obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego
W badanym okresie Spółka wykazała stratę podatkową równą 93 759,22 zł.
Dochód ustalony dla celów wyliczenia podatku dochodowego został ustalony prawidłowo.
W celu jasnego przedstawienia wyniku jednostka wykazała w odrębnej pozycji kwotę
aktywów oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przypadającą do
rozliczenia na badany rok.
Podatek dochodowy ustalono i wykazano w sprawozdaniu finansowym prawidłowo.

III.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
Jednostka prawidłowo sporządzała zestawienia zmian w kapitałach własnych.

III.5. Rachunek przepływów pienięŜnych
Jednostka prawidłowo sporządziła rachunku z przepływu środków pienięŜnych.

III.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Jednostka prawidłowo sporządziła informację dodatkową.
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III.7. Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym
Zarząd sporządził pisemne sprawozdanie z działalności Spółki, którego informacje
finansowe są zgodne z danymi opiniowanego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to
zawiera informacje wynikające z art. 49 ustawy o rachunkowości.

E.

ZDARZENIA PO DACIE BILANSU

Istotne operacje gospodarcze, udokumentowane po zakończeniu roku obrotowego,
a dotyczące badanego okresu zostały ujęte w księgach badanego okresu.
Inne istotne zdarzenia zaistniałe po zakończeniu roku obrotowego nie występują.

F.

PODSUMOWANIE BADANIA

1. Ocenę sprawozdania finansowego zawiera opinia stanowiąca odrębny dokument.
2. Przeprowadzone

badanie obejmowało sprawdzenie – w duŜej mierze metodą
wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym, a takŜe pozycje kształtujące wysokość
rozrachunków z budŜetami. W związku z tym mogą wystąpić róŜnice pomiędzy wynikami
ewentualnych kontroli podatkowych przeprowadzanych zwykle metodą pełną
a ustaleniami zawartymi w raporcie.

3. Niniejszy raport zawiera 16 stron kolejno numerowanych, parafowanych przez biegłego

rewidenta oraz niŜej wymienione załączniki:


bilans na dzień 31.12.2007 r;



rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.



zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r;



rachunek przepływów pienięŜnych za okres do 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.



informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Marcin Wasil
Biegły rewident nr 9846/7341

W imieniu
WBS Rachunkowość Consulting Sp.z o.o.
Marcin Wasil
Prezes Zarządu

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Pankiewicza 3
Podmiot uprawniony Nr ew. 2733

Warszawa , 26.05.2008 r.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
E-MUZYKA S P Ó Ł K A A K C Y J N A
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA ROK 2007
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1.

Informacje ogólne o Spółce

1.1. Informacje podstawowe
NAZWA

e-Muzyka S.A.

FORMA PRAWNA

Spółka Akcyjna

SIEDZIBA

Warszawa

ADRES

ul. Poselska 29a, 03-931 Warszawa

TELEFON

(0 prefiks 22) 427 31 90

FAX

(0 prefiks 22) 427 31 91

POCZTA ELEKTRONICZNA

info@e-muzyka.pl

STRONA INTERNETOWA

www.e-muzyka.pl

REGON

015589685

NIP

525-22-83-968

KRS

0000283018

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
•

Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

•

Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami

•

Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŜy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa
artykułów uŜytku osobistego i domowego

•

Telekomunikacja

•

Obsługa nieruchomości

•

Informatyka

•

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

•

Reklama

•

Działalność związana z organizacją targów i wystaw

•

Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

•

Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia

•

Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo

•

Działalność galerii i ośrodków wystawienniczych

•

Działalność bibliotek innych niŜ publiczne

•

Działalność archiwów

Wartość kapitału zakładowego Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wynosił 545 000
(pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzielił się na 5 450 000 ( pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy)
akcji o wartości nominalnej 0,1 zł kaŜda.
e-Muzyka S.A. od grudnia 2007 roku posiada status spółki publicznej i giełdowej. Wg stanu na dzień
31.12.2007 roku w obrocie giełdowym, w systemie notowań ciągłych na rynku NewConnect Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie znajdowało się 450 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. Kurs praw
do akcji Spółki na dzień 28.12.200r. kształtował się na poziomie 5,95 zł/szt.
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1.2. Struktura organizacyjna
Na dzień 31.12.2007 r. struktura organizacyjna Spółki przedstawiała się następująco:

[schemat organizacyjny Spółki]
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2.

Informacje o stanie finansowym Spółki

WSKAŹNIK
1

2

j.m.

31.12.2006

31.12.2007

ZMIANY

3

4

5

6

A EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

SPOSÓB WYLICZENIA WSKAŹNIKA

kol.5-4

1 Rentowność sprzedaŜy netto

%

12,8

2,5

2 Rentowność sprzedaŜy brutto

%

17,7

2,6

3 Rentowność majątku (ROA)

%

21,2

3,1

4 Stopa zysku

%

44,7

3,9

5 Okres zwrotu inwestycji

lat

2,2

26,0

6 Szybkość obrotu aktywów czynnych

dni

144

247

7 Szybkość obrotu naleŜności

dni

221

208

8 Szybkość obrotu zapasów

dni

0

1

9 Szybkość obrotu zobowiązań

dni

336

211

%

34,3

16,0

%

67,0

21,7

%

509,8

364,7

202,2

387,3

-10,3 wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaŜy
wynik ze sprzedaŜy / przychody ze sprzedaŜy
-15,1 produktów i towarów
-18,1 wynik finansowy netto/suma aktywów
wynik na sprzedaŜy/ (aktywa minus
-40,8 zobow.krótkoterminowe)
23,8 aktywa - zobow.krótkotermin./wynik na sprzedaŜy
(aktywa.trwałe+obrotowezobow.krótkotermin.)*365 /przychody ze
103,0 sprzedaŜy produktów i towarów /
przeciętne naleŜności z tytułu dostaw i usług x 365
-13,0 / przychody ze sprzedaŜy produktów i towarów
przeciętny stan zapasów x 365 / koszty
1,0 sprzedanych towarów i produktów
przeciętne zobowiązania krótkoterminowe x 365 /
-125,0 koszty operacyjne

B FINANSOWANIE
10 Stopa zadłuŜenia
Wskaźnik zadłuŜenia kapitału
11 własnego
Pokrycie majątku trwałego kapitałem
12 własnym

(zobowiązania długotermin.+
-18,3 zobow.krótkoterminowe) / pasywa
(zobowiązania długotermin.+
-45,3 zobow.krótkoterminowe) / kapitały własne
-145,1

kapitały własne/aktywa trwałe

50,5

158,9

18 Płynność I

2,6

5,0

19 Płynność II

2,6

5,0

1,1

2,7

(naleŜności + inwestycje krótkoterminowe )/
185,1 zobowiązania krótkoterminowe
(kapitały wł.+ rezerwy + zobow.długoterm.)/
23,6 pasywa
10,3 aktywa trwałe / aktywa
zobowiązania krótkoterminowe /majątek
-18,0 obrotowy
środki pienięŜne(inwestycje krótkoterminowe) /
108,4 zobowiązania krótkoterminowe
2,4 majątek obrotowy/ zobowiązania krótkoterminowe
(aktywa obrotowe - zapasy)/ zobowiązania
2,4 krótkoterminowe
aktywa - majątek trwały - zobowiązania
1,6 krótkoterminowe

13 Szybkość spłaty zobowiązań
14 Trwałość struktury finansowania

%

52,6

76,2

15 Wskaźnik unieruchomienia środków
Samofinansowanie majątku
16 obrotowego

%

10,0

20,3

%

38,1

20,1

17 Wskaźnik zdolności płatniczej

%

20 Aktywa bieŜące netto

tys.zł

C RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW

21 Ogólna rentowność kapitału
Rentowność kapitałów własnych
22 (ROE)

%

49,8

4,4

(wynik działalności gospodarczej + koszty
finansowe) / (kapitały własne + rezerwy +
-45,4 zobow.długoterminowe)

%

41,4

4,2

-37,2

wynik finansowy netto/kapitały własne

W związku z inwestycjami w kapitał ludzki oraz w nowoczesną infrastrukturę technologiczną rentowność
sprzedaŜy e-Muzyka S.A. w 2007r zmniejszyła się w stosunku do roku 2006. Zmniejszeniu uległ zarówno okres
ściągania naleŜności, jak i okres spłaty naleŜności.
Emitent w swojej strukturze kapitałowej nie korzystał z zewnętrznych źródeł finansowania. W 2007 r
zwiększyła się płynność Spółki, głównie wskutek pozyskania środków finansowych w drodze emisji akcji oraz
przeznaczenie części tych środków na inwestycje w kapitał obrotowy netto.
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3.

Informacje o zmianach w sytuacji majątkowej Spółki

3.1.

Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

- 25 kwietnia 2007 roku odbyło się NZWA, które podjęło Uchwałę o przekształceniu w Spółkę Akcyjną. Akt
notarialny - Repetytorium A numer 5987/2007
- 17 lipca 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego (nr KRS 0000283018) zarejestrował Spółkę e-Muzyka S.A.
- 10 sierpnia 2007 roku odbyło się NZWA, które podjęło Uchwały o: podwyŜszeniu kapitału zakładowego w
drodze publicznej oferty akcji serii B, zmianie Statutu, zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela, przyjęciu
programu motywacyjnego dla kadry menadŜerskiej oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii A i B do
obrotu na rynku regulowanym GPW i dematerializacji tychŜe akcji. Uchwały o podwyŜszeniu kapitału
zakładowego w drodze emisji publicznej akcji serii B oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii A i B do
obrotu na rynku regulowanym GPW zostały uchylone uchwałą nr 2 NWZ Spółki z dnia 6 grudnia 2007 roku.
- 6 grudnia 2007 roku odbyło się NZWA, które podjęło Uchwały o: podwyŜszeniu kapitału zakładowego,
zmianach w Statucie oraz ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku w
alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW i dematerializacji tychŜe akcji i PDA serii B, C i D.
3.2. Informacje o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych
NajwaŜniejszym aktywem trwałym e-Muzyka S.A. na dzień 31.12.2007r były środki trwałe w budowie, nakłady
na projektowanie

i wykonanie platformy dystrybucji plików multimedialnych klasy przemysłowej. Jako

platformę rozumie się współpracujące pod kontrolą dedykowanego oprogramowania serwery, elementy
infrastruktury sieciowej oraz elementy kontroli dostępu. Zadaniem systemu jest wykonywanie wszelkich
czynności związanych z dystrybucją multimediów na potrzeby telefonii komórkowej oraz Internetu,
zarządzanie licencjami i mediami, kontrolowanie sprzedaŜy i raportowanie wyników. System świadczyć będzie
szereg usług dla sprzedających i licencjodawców poprzez bezpośrednie połączenie z ich infrastrukturą
informatyczną. W ramach platformy projektowane są podsystemy : podawania kontentu dla klientów
końcowych, podsystem usług wsparcia handlowego dla partnerów biznesowych, podsystem kontroli i rozliczeń,
podsystem zarządzania repozytorium plików, podsystem CRM, podsystem kontroli praw autorskich DRM.
W roku 2007 Spółka nie zbyła Ŝadnych znaczących składników majątku trwałego.
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4.

Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w Spółce

4.1.

Stan zatrudnienia

Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2007 roku.
l.p.

miejsce zatrudnienia

średnie zatrudnienie w roku 2007

stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r.

wg liczby etatów

wg liczby etatów

wg liczby
zatrudnionych

wg liczby
zatrudnionych

1.

10

15

14

17

razem

10

15

14

17

4.2.

Zmiany w zakresie stanu i struktury zatrudnienia
W związku z dynamicznym rozwojem i strategią rozwoju

Spółka w 2007 roku konsekwentnie

poszerzała bazę kadrową, m.in. stworzony został własny dział IT, funkcjonujący do tej pory w oparciu o
outsourcing. W celu zapewnienia bezpieczeństwa harmonijnego przebiegu procesów operacyjnych Spółki oraz
ze względu na pogarszającą się sytuację na rynku pracy z punktu widzenia pracodawcy, cześć osób pracujących
do tej pory na zasadzie umowy zlecenia/dzieła zostało zatrudnionych na umowę o pracę.

4.3.

Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych).

Wynagrodzenie
(w zł)

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona
w 2007 roku

1.

Robert Knaź

Prezes Zarządu

209 211,43

–

2.

Grzegorz Samborski

Wiceprezes Zarządu

196 693,45

–

Uwagi

W 2007 roku członkom Zarządu nie zostały wypłacone (ani nie są naleŜne) Ŝadne nagrody i korzyści, w
szczególności nie wypłacono wynagrodzenia w całości lub części:
- w oparciu o plan premii lub podziału zysku,
- w formie opcji na akcje.
W 2007 roku osobom pełniącym funkcję w Zarządzie oraz członkom Rady Nadzorczej Emitenta nie zostały
wypłacone wynagrodzenia, ani nagrody z tytułu pełnienia funkcji we władzach podmiotów
podporządkowanych (zaleŜnych).
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5.

Informacje o działalności Spółki

5.1.

Rachunek zysków i strat

l.p.

A.

wyszczególnienie

Przychody ze sprzedaŜy produktów,

za okres od dnia

za okres od dnia

01.01.2007 r.

01.01.2006 r.

do dnia

do dnia

31.12.2007 r.

31.12.2006 r.

4 135 360,07

3 054 629,72

4 050 422,15

3 054 629,72

84 937,92

0

D. Koszt własny sprzedaŜy

2 599 420,50

1 773 299,83

E.

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy

1 535 939,57

1 281 329,89

F.

Koszty sprzedaŜy

388 341,05

86 263,20

1 039 829,03

655 399,13

107 769,49

539 667,56

1 112,32

6 586,57

36,64

65 608,98

108 855,17

480 645,15

3 769,36

284,53

1 879,46

109,29

110 745,07

480 820,39

7 112

91 221

0,00

25 469

103 633,07

389 599,39

towarów i materiałów
B.

Przychody ze sprzedaŜy produktów i
usług

C.

Przychody ze sprzedaŜy towarów i
materiałów

G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) ze sprzedaŜy
I.

Pozostałe przychody operacyjne

J.

Pozostałe koszty operacyjne

K. Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
L.

Przychody finansowe

M. Koszty finansowe
N. Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
O.

Podatek dochodowy

P.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)

R

Zysk (strata) netto
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5.2.

Wielkość i struktura sprzedaŜy

A.

wielkość sprzedaŜy w roku 2007
przychody ze sprzedaŜy

4 135 360,07 zł

zysk operacyjny

108 855,17 zł

zysk netto

103 633,07 zł

Spółka w 2007 roku odnotowała 35 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaŜy w stosunku do roku 2006r.
Osiągnięte przychody ze sprzedaŜy nie spowodowały natomiast wzrostu zysku operacyjnego, który jest
mniejszy, niŜ w 2007r roku. Główną przyczyną wzrostu kosztów sprzedaŜy i kosztów ogólnego zarządu był
znaczący wzrost zatrudnienia.
Okresy wzmoŜonej sprzedaŜy w e-Muzyka S.A. przypadają na listopad oraz na grudzień (sezon świąteczny). W
roku 2007 w tym okresie odnotowano znaczący wzrost sprzedaŜy.
B.

struktura sprzedaŜy w roku 2007
sprzedaŜ produktów i usług

4 050 422,15 zł

sprzedaŜ towarów

84 937,92 zł

Udzial typu produktów w obrotach e-Muzyka S.A. w 2007r

40,00%

38,07%

35,00%
28,30%

30,00%
25,00%
19,19%

Procentowy udział 20,00%
15,00%

9,49%

10,00%
5,00%

3,78%
0,77%

0,20%

0,20%

0,00%
mono

poli

real
music

fulltrack

rbt

video

mms

tapety

Produkt
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Na strukturę asortymentową sprzedaŜy produktów w 38 %. złoŜyły się dzwonki real Music, 28,3 % stanowiły
ringback’i (muzyka, zamiast zwykłego sygnału oczekiwania). W dalszym ciągu sprzedaŜ dzwonków
polifonicznych stanowiła istotny udział w obrotach Spółki (19,19%)
Największy udział w przychodach ze sprzedaŜy stanowi sprzedaŜ do operatorów sieci GSM (Polkomtel S.A.,
PTC Sp. z o.o.)
5.3.

Istotne informacje o polityce zaopatrzeniowej

Zakupy realizowane są w oparciu o indywidualne umowy handlowe z dostawcami. Terminy płatności
uzaleŜnione są od kontrahenta wynoszą średnio od 45 do 60 dni od daty sprzedaŜy.
Pierwsze miejsca na liście dostawców licencji, z którymi e-Muzyka S.A. współpracowała w roku 2007, zajął
Magic Records, z wynikiem 46% w całości zamówień Spółki.
Główni dostawcy e-Muzyka S.A.:
l.p.

nazwa dostawcy

udział w całości zamówień Spółki
(w proc.)

1.

Magic Records

46

2.

Universal Music Polska

24

3.

MY Music

21

Wymienieni powyŜej dostawcy zrealizowali w roku 2007 91 proc. całości zakupów Spółki. Pozostali dostawcy
zrealizowali 9 proc. całości zakupów Spółki.

5.4.

Informacje o najwaŜniejszych umowach mających wpływ na działalność Spółki

W 2007 roku Spółka kontynuowała współpracę z dotychczasowymi głównymi odbiorcami swoich produktów.
Podpisane zostały aneksy i porozumienia wykonawcze do wcześniej zawartych umów z Avantis S.A., PTC Sp. z
o.o.. Prowadzone były zaawansowane rozmowy z operatorami sieci GSM i MVNO.
1 września 2007 roku podpisana została umowa z Universal Music Polska Sp. z o.o.- polskim oddziałem jednej
z czterech największych wytwórni fonograficznych na świecie. Podpisana umowa jest jednym z elementów
strategii Spółki - dalszej konsolidacji katalogu e-Muzyka, poprzez pozyskiwanie praw do cyfrowej dystrybucji
utworów pochodzących z kolejnych wytwórni.
Prowadzone były takŜe zaawansowane rozmowy z: EMI Music Poland, Sony BMG oraz Warner Music Poland.
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6.

Komentarz do wyników Spółki ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za rok 2007

Lp.
1 Przychody za sprzedaŜy ogółem
2 Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
3 Zysk (strata) brutto
4 ZYSK / STRATA NETTO
5 Przepływy pienięŜne netto razem
6 Aktywa trwałe
7 Aktywa obrotowe
8 Aktywa razem
9 NaleŜności krótkoterminowe
10 Inwestycje krótkoterminowe
11 Zobowiązania krótkoterminowe
12 Kapitał własny
13 Kapitał zakładowy

01.01.2006-31.12.2006

01.01.2007-31.12.2007

3 054 629,72
480 645,15

4 135 360,07
108 855,17

480 820,39
389 599,39
305 091,62
184 523,58
1 652 986,66
1 837 510,24
955 790,06
318 265,47
630 183,62
940 623,29
50 000

110 745,07
103 633,07
529 656,52
675 693,65
2 655 050,06
3 330 743,71
1 219 112,89
847 921,99
533 740,71
2 464 445,41
545 000

E-Muzyka S.A. osiągnęła w 2007r wyniki finansowe zgodne z podawanymi publicznie prognozami. Pomimo
załamania rynku „Premium”, mniejszego w nim udziału muzyki, Emitent zanotował 35% wzrostu przychodów
ze sprzedaŜy ogółem, co pozwoliło na osiągnięcie zysku netto w wysokości 103 633,07 zł.
Wśród aktywów Spółki największy wzrost ich wartości miał miejsce w przypadku Aktywów trwałych. Spółka
ponosiła duŜe nakłady inwestycyjne w związku z budową platformy dystrybucyjnej plików multimedialnych
klasy przemysłowej. Znacznie zwiększyła się równieŜ wartość aktywów obrotowych, co było naturalną
konsekwencją zwiększonej skali działalności operacyjnej Emitenta.
W związku z przekształceniem w spółkę akcyjną, emisją 450 000 szt. akcji oraz debiutem spółki na rynku
NewConnect kapitał zakładowy Emitenta zwiększył się o 990%. Kapitał własny Emitenta głównie w wyniku
emisji akcji i pozyskania środków finansowych od inwestorów giełdowych zwiększył się o 162%

7.

Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki

7.1.

Strategia Spółki na najbliŜsze lata

ZałoŜenia strategii Spółki:
- Spółka osiągnęła obecnie blisko 90% penetracji rynku - współpracuje ze wszystkimi
partnerami sprzedającymi kontent na polskim rynku oraz z najistotniejszymi
wytwórniami fonograficznymi
- dalszy rozwój Spółki planowany jest głównie poprzez rozbudowanie platformy
technologicznej, która umoŜliwi zintegrowanie posiadanych juŜ licencji oraz technologii
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- e-Muzyka będzie jedyną firmą na rynku, oferującą pełne, kompleksowe rozwiązanie (zarówno kontentowe
i IT) skierowane przede wszystkim do operatorów GSM, MVNO, firm medialnych (stacje radiowe, telewizyjne,
portale internetowe)
- uruchomienie nowego źródła przychodów - usługi IT związane z dystrybucją wszelkiego rodzaju kontentu
cyfrowego
- stworzenie kompleksowego systemu informatycznego (systemu partnerskiego, aplikacji zarządzającej i
raportującej)
- zintegrowanie baz danych głównych wydawców muzycznych w jeden spójny system
- pozyskanie nowych kanałów dystrybucji w zakresie oferowania plików muzycznych oraz video (np. jako
telewizja „pay per view” czy „on demand”)
- uzyskanie praw do dystrybucji międzynarodowego katalogu muzycznego z wytwórni EMI oraz Sony BMG
- uruchomienie multimedialnych kiosków we współpracy z partnerami (współpraca z sieciami sklepów)
- sprzedaŜ odtwarzaczy MP3 wraz z nagranymi albumami
- nawiązanie współpracy ze światowymi systemami sprzedaŜy m.in. iTunes (Apple), Zune (Microsoft)
- rozpoczęcie ekspansji międzynarodowej (sprzedaŜ polskiej muzyki m.in. w USA i Wlk. Brytanii)
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8.

Informacje o zmianach w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

8.1. Zarząd
Na dzień 31.12.2007 roku w skład Zarządu e-Muzyka S.A. wchodzili:

1/
2/

Prezes Zarządu – Robert Knaź
Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Samborski

W roku 2007 nie zaszły jakiekolwiek zmiany w składzie Zarządu Spółki.

8.2.

Rada Nadzorcza

Na dzień 31.12.2007 roku w skład Rady Nadzorczej e-Muzyka S.A. wchodzili:
1/

Maciej Górski

2/

Maciej Hazubski

3/

Andrzej Puczyński

4/

Dawid Sukacz

5/

Marek Tysper

W roku 2007 nie zaszły jakiekolwiek zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
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9.

Informacje na temat akcjonariuszy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 545 000 zł i dzieli się na 5 450 000 akcji o wartości nominalnej 0,1 (dziesięć
groszy) zł kaŜda.
Lista akcjonariuszy e-Muzyka S.A. na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Lp.

oznaczenie
akcjonariusza

liczba
posiadanych
akcji

udział posiadanych
akcji w kapitale
zakładowym
(w proc.)

liczba
posiadanych
głosów na
Walnym
Zgromadzeniu

udział posiadanych
głosów na Walnym
Zgromadzeniu
(w proc.)

1

Capital Partners SA

2 750 000

50,5

2 750 000

50,5

2

Robert Artur Knaź

1 000 000

18,3

1 000 000

18,3

3

IQ Partners S.A.

500 000

9,2

500 000

9,2

4

Pozostali

1 200 000

22

1 200 000

22

10.

Informacje o badaniu sprawozdania finansowego Spółki i przeglądzie sprawozdania

finansowego Spółki
W dniu 08 kwietnia 2008 roku Spółka zawarła umowę o badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok
2007 z WBS Rachunkowość Consulting z siedzibą w Warszawie, tj. podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych., umowa zawarta została na okres od dnia 21.04.2008 roku do dnia 27.05.2008.
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