Dodatkowe Noty Objaśniające
1.

Informacje o instrumentach finansowych.

W latach 2010, 2011 w Spółce nie występowały:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Ryzyko stopy procentowej.
Spółka nie stosuje instrumentów finansowych zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy
procentowej, zmian kursów walutowych .

2.

Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych,
w tym również udzielonych przez spółkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych),
z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, a w przypadku
skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy także dokonać podziału zobowiązań
warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych,
nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, oraz jednostek
podporządkowanych objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności.
W latach 2010 - 2011 Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych.

3.

Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
W latach 2010 - 2011 nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym
okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie
W latach 2010 – 2011 nie wystąpiły koszty oraz przychody z działalności zaniechanej oraz
spółka nie przewiduje zaniechania żadnej działalności w okresach następnych.

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
- Nie dotyczy

6. Poniesione nakłady inwestycyjne w roku 2011 oraz planowane w okresie najbliższych
12 miesięcy od dnia bilansowego.
Nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać
poniesione nakłady na ochronę środowiska naturalnego.
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7. Poniesione nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe.
Lp.

Grupa
statystyc
zna
1
0
Grunty

Opis
2011

2010
0

0

2

1

Budynki

207

354

3

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

124

475

4

5

Specjalistyczne Maszyny i Urządzenia

33

1 562

5

6

Urządzenia techniczne

31

2

7

7

Środki transportu

695

735

8

8

Przyrządy, maszyny biurowe, wyposażenie

289

61

1 379

3 189

3

87

1 382

3 276

Razem środki
trwałe
6 WN i P

Wartości niematerialne i prawne

Razem nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Planowane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w 2012 roku
Grupa
statystyc
zna

Lp.

2012
Opis

1

0

Grunty

2

1

Budynki i budowle

3

4-5

5

7

Środki transportu

6

8

Przyrządy, maszyny biurowe, wyposażenie

Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Razem środki trwałe
6

WN i P

Wartości niematerialne i prawne

Razem nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

0
0
301
523
178
1 002
25
1 027

W 2011 roku przedsiębiorstwo przyjęło do użytkowania nowy zakład którego przedmiotem
działalności jest produkcja stolarki okiennej.
Spółka nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe służące ochronie środowiska gdyż
profil działalności ich nie wymaga.

7.1. Informacje o transakcjach spółki/jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi,
dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.
Spółka pozostaje z podmiotami powiązanymi stroną:
1) zawartej w dniu 01.04.2005 r. z Markiem Trzcińskim, prezesem, posiadającym 74,73 %
akcji spółki, umowy najmu lokalu użytkowego we Wrocławiu, przy ul. Armii Krajowej
10b/1, wykorzystywanego na biuro handlowe (miesięczny czynsz najmu netto wynosi
1.500 PLN),
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2)

zawartej w dniu 01.06.2006 r. z Markiem Trzcińskim umowy najmu lokalu użytkowego w
Zduńskiej Woli, przy ul. J. Kilińskiego 1d, wykorzystywanego na biuro handlowe spółki
(miesięczny czynsz najmu netto wynosi 2.500 PLN),
3) zawartej w dniu 01.07.2007 r. z Markiem Trzcińskim, umowy najmu lokalu użytkowego
w Łodzi, przy ul. Rentownej 3b, wykorzystywanego na biuro handlowe spółki (miesięczny
czynsz najmu netto wynosi 2.500 PLN),
4) zawartej w dniu 01.04.2005 r. z Markiem Trzcińskim, umowy najmu lokalu użytkowego w
Opolu, przy ul. Oleskiej 6a, wykorzystywanego na biuro handlowe spółki (miesięczny
najmu netto wynosi 2.500 PLN),
5) umowy najmu lokalu użytkowego z Markiem Trzcińskim w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej
26 wykorzystywanego na biuro handlowe spółki (miesięczny czynsz 1 800,42 zł)
7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych:
Wobec jednostki powiązanej stan zobowiązania na 31.12.2011 wynosi - 26 tys. zł jest to
zobowiązanie wobec przedsiębiorstwa Marek Trzciński.
8.

9.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
W latach 2010-2011 Spółka nie uczestniczyła we wspólnych przedsięwzięciach.
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.
Poniższa tabela prezentuje stan przeciętnego zatrudnienia na koniec poszczególnych lat
obrotowych.

Tabela 9.1 Pracownicy Spółki.
31.12.2011

Wyszczególnienie

31.12.2010

Liczba osób

(%)

Liczba osób

(%)

Dyrekcja

5

1

5

2

Administracja

65

20

44

15

Produkcja

201

61

193

65

Sprzedaż

31

9

31

10

Transport

29

9

25

8

Razem

331

100

298

100

Są to pracownicy o dużym potencjale rozwojowym, posiadający znaczny dynamizm działania oraz
kreatywność.
Struktura zatrudnienia dokładnie odzwierciedla specyfikę działalności Spółki – polegającą na
połączeniu działalności produkcyjnej, dystrybucyjno-handlowej i marketingowej.
Tabela 9.2 Zatrudnienie według struktury wiekowej.
31-12-2011 r.

Wyszczególnienie

31.12.2010

Liczba osób

(%)

Liczba osób

(%)

Do 35 lat

182

55

182

61

36-50

117

35

87

29

51 i więcej

32

10

29

10

Razem

331

100

298

100
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Tabela 9.3 Pracownicy Spółki wg rodzajów zawartych umów.
31.12.2011

31.12.2010

Wyszczególnienie
Liczba osób

(%)

Liczba osób

(%)

Zatrudnieni na czas określony

288

87

255

86

Zatrudnieni na czas nieokreślony

43

13

43

14

Razem

331

100

298

100

Spółka zatrudnia pracowników głównie na podstawie umów o pracę na czas określony (powyżej
1 roku) lub na czas nieokreślony.
W Spółce zauważyć można zasadniczo oparcie się na sprawdzonej i stałej kadrze pracowników.
Celem Spółki jest ograniczenie fluktuacji kadr w drodze zapewnienia pracownikowi rozwoju
zawodowego poprzez organizowanie kursów i szkoleń oraz wyznaczanie przejrzystych ścieżek
kariery.
Tabela 9.4 Stopień płynności kadr
Rok

Liczba zatrudnionych Liczba zwolnionych

2010

95

86

2011

104

71

10. W rocznym sprawozdaniu finansowym - informacje o łącznej wartości wynagrodzeń,
nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych
opartych na kapitale spółki, w tym programów opartych na obligacjach z prawem
pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub
jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla
każdej z osób zarządzających i nadzorujących spółkę, bez względu na to, czy były one
odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy spółka
jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości
wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych,
współzależnych i stowarzyszonych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo
należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych
lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek
handlowych (dla każdej grupy osobno)
10.1

Dane o wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących.

Funkcja

Imię i nazwisko

Zarząd
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza

Marek Trzciński
Maria Skrzypiec
Urszula Trzcińska
Kazimierz Trzciński
Aleksander Kowalczyk
Jan Kaczmarek

Wynagrodzenie
2011
2010
84 000,00
83 205,10
114 859,00
137 580,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011

11.

W sprawozdaniu finansowym - informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów,
pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz
emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem
warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez spółkę w przedsiębiorstwie
emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych
i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym,
odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom,
krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz
innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania
i spłaty tych kwot. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo należy podać
informacje o pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej
grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.
BUDVAR Centrum S A udzieliła pożyczki spółce Thermo Style s.r.o z siedzibą w Pradze
w wysokości 228 tys. Oprocentowanie wynosi 8% w skali roku a spłata miała nastąpić do 30
kwietnia 2011 r. W 2011 r. pożyczka została umorzona wraz odsetkami.
Pozostałe nie spłacone zaliczki, kredyty, gwarancje lub inne umowy zobowiązujące do
świadczeń na rzecz Przedsiębiorstwa – nie występują.
Nie występują również zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje lub inne świadczenia udzielone
Firmie przez osoby zarządzające i nadzorujące.

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres.
W prezentowanym sprawozdaniu nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które dotyczyły lat
ubiegłych.
13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym
nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a BUDVAR Centrum S A
oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów.
Nie dotyczy.

15. Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, przynajmniej w odniesieniu do
podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim
wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania,
z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli
skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta
osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%.
W latach, w których Spółka sporządzała sprawozdania finansowe poziom średniorocznej,
skumulowanej inflacji nie przekraczał wartości 100% prezentacja danych finansowych i nie
wymaga korekty o wskaźnik inflacji.
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16.

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
Między danymi ujawnionymi w danych porównywalnych 2011 r. a uprzednio sporządzonym
i opublikowanym sprawozdaniem różnice nie występują.

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych
w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz
wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność
oraz wynik finansowy i rentowność.
W 2011 r. nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości oraz sposób sporządzania
sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.
18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych
tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik
finansowy i rentowność.
W latach obrotowych 2010 oraz 2011 nie wystąpiły korekty, które zaklasyfikowano jako błędy
podstawowe.
19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności,
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy
sprawozdanie finansowe/skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym
związane.
Spółka sporządzała sprawozdania finansowe za poszczególne okresy 2010 oraz 2011 roku przy
założeniu kontynuowania działalności.
Nie występują przesłanki co do niemożliwości kontynuowania działalności przez Spółkę
Akcyjną.
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego
nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone
po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia
połączenia.
W latach obrotowych 2010 oraz 2011 nie wystąpiły połączenia z innymi jednostkami.
21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji
w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki,
jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
Nie dotyczy.
22. Jeżeli spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej
nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną nie
sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi
odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki
sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy
kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe,
charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym,
takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy
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netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych,
przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie
odrębnych przepisów.
Informacje o Spółkach nieobjętych konsolidacją.
Na podstawie art.58 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U.Nr 12 poz.
591 z póżn. zmianami) Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ponieważ, dane finansowe jej jednostki zależnej są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego
w art.4.ust.1 powołanej ustawy.
22.1 Jednostką zależną jest podmiot: THERMO Style Sp.z o.o siedzibą spółki Zduńska Wola ul.
Przemysłowa 36
THERMO Style Spółka z o.o. rozpoczęła działalność od miesiąca października 2007 roku
świadcząc usługi na rzecz Budvar Centrum SA.W dniu 5 grudnia 2008 roku zostało zawarte
porozumienie pomiedzy BUDVAR Centrum SA, oraz THERMO Style Sp.z o.o. w sprawie
rozwiązania umowy o świadczeniu usług. W 2011 r. Spółka prowadziła dzialalność
w ograniczonym stopniu i jej dane finansowe nie są istotne. Spółka nie zatrudniała pracowników.
Podstawowe dane THERMO Style Spółka z o.o. za 2011 rok w tys. zł
Bilans na dzień 31 grudnia 2011 r.
Aktywa

31.12.2011 31.12.2010

Pasywa

31.12.2011

31.12.2010

A. Aktywa trwałe

0

0

A. Kapitał własny

35

39

B. Aktywa obrotowe

35

39

I. Kapitał podstawowy

50

50

II. Należności krótkoterminowe

0

0

II. kapitał zapasowy

0

0

III. Inwestycje krótkoterminowe

35

39

VII. Zysk (strata) z lat
ubiegłych

-11

-7

III. Zysk ( strata) netto

-4

-4

B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

0

0

III. Zobowiązania
krótkoterminowe

0

0

Pasywa razem

35

39

Aktywa razem

35

39

Rachunek zysków i strat.
Wyszczególnienie

2011

2010

Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i
1.
materiałów .

0

0

2. Koszty sprzedaży

0

0

3. Koszty ogólnego zarządu

4

4

4. Zysk / Strata ze sprzedaży

-4

-4

5. Przychody finansowe i operacyjne

0

0

6. Koszty finansowe i operacyjne

0

0

7. Zysk/Strat na działalności gospodarczej

-4

-4

8 Wynik finansowy

-4

-4

9 Podatek dochodowy

0

0

-4

-4

10 Wynik finansowy netto .
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22.2 Jednostką zależną jest podmiot THERMO STYLE s.r.o. w likwidacji z siedzibą w Pradze
Vysocany, Kolbenova 931, Republika Czeska.
Spółka została powołana w celu sprzedaży na rynku czeskim produktów oferowanych przez
BUDVAR Centrum SA, jednakże w 2011 r. działalność była ograniczona. Na dzień 31 grudnia
2011 r. spółka nie zatrudniała pracowników.
Spółka w dniu 8 sierpnia 2011 r została postawiona w stan likwidacji.
Podstawowe dane firmy Thermo Style s.r.o. w likwidacji za 2011 r. w tys. zł
Bilans na dzień 31 grudnia 2011 r.
Aktywa

31.12.2011

31.12.2010

Pasywa

31.12.2011 31.12.2010

A. Aktywa trwałe

0

0

A. Kapitał własny

4

-384

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0

0

I. Kapitał podstawowy

34

31

B. Aktywa obrotowe

0

9

VII. Strata z lat ubiegłych

-414

-359

I. Zapasy

0

0

VIII. Zysk / Strata netto

374

-58

II. Należności krótkoterminowe

0

0

IX. Różnice kursowe z przeliczenia

10

2

2. Należności od pozostałych
jednostek

0

0

B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

0

393

3 Inne

0

0

III. Zobowiązania krótkoterminowe

0

393

III. Inwestycje krótkoterminowe

4

9

1. Wobec jednostek powiązanych

0

393

IV. Krótkoterminowe rozlicz.
międzyokresowe

0

0

2. Wobec pozostałych jednostek

0

0

Aktywa razem

4

9

Pasywa razem

4

9

Rachunek zysków i strat.
Wyszczególnienie

2011

2010

0

50

0

17

3. Koszty ogólnego zarządu

1

71

4. Zysk / Strata ze sprzedaży

-1

-38

375

0

0

20

374
374

-58
-58

0

0

374

-58

Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i
1.
materiałów .
2. Koszty sprzedaży

5. Przychody finansowe i operacyjne
6. Koszty finansowe i operacyjne
7. Zysk/Strat na działalności gospodarczej
8 Wynik finansowy
9 Podatek dochodowy
10 Wynik finansowy netto .

22.3 Jednostką zależną jest podmiot BVC OKNA s.ro. w likwidacji. Siedziba spółki znajduje się
w Republice Czeskiej w Pradze, Vysokany, Kolbenova 931.W 2009 r. Spółka nie dokonywała
sprzedaży wobec czego jej dane finansowe nie wpłynęły na obraz sprawozdania finansowego
Budvar Centrum S A. Spółka nie zatrudniała pracowników.
Spółka w dniu 8 sierpnia 2011 r została postawiona wstan likwidacji.

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011

Podstawowe dane firmy BVC OKNA s.r.o. w likwidacji za 2011 r. w tys. zł
Bilans na dzień 31 grudnia 2011 r.
Aktywa

31.12.2011 31.12.2010

Pasywa

31.12.2011 31.12.2010

A. Aktywa trwałe

0

0

A. Kapitał własny

27

29

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0

0

I. Kapitał podstawowy

34

31

B. Aktywa obrotowe

27

29

VII. Strata z lat ubiegłych

-2

-1

I. Zapasy

0

0

VIII. Zysk / Strata netto

-3

-1

II. Należności krótkoterminowe

0

0

IX. Różnice kursowe z przeliczenia

-2

0

2. Należności od pozostałych
jednostek

0

0

B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

0

0

3 Inne

0

0

III. Zobowiązania
krótkoterminowe

0

0

III. Inwestycje krótkoterminowe

27

29

1. Wobec jednostek powiązanych

0

0

IV. Krótkoterminowe rozlicz.
międzyokresowe

0

0

2. Wobec pozostałych jednostek

0

0

Aktywa razem

27

29

Pasywa razem

27

29

Rachunek zysków i strat.
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10

Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów .
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk / Strata ze sprzedaży
Przychody finansowe i operacyjne
Koszty finansowe i operacyjne
Zysk/Strat na działalności gospodarczej
Wynik finansowy
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto .

2011

2010

0

0

0
3
-3
0
0
0
0
0
-3

0
1
-1
0
0
-1
-1
0
-1

23. Informacja o wynagrodzeniu dla podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2011 r.
W dniu 31 marca 2011 r. Spółka zawarła umowę z BBR EKO-Bilans sp. zo.o. z siedzibą
w Łodzi umowę o przegląd śródroczny wg stanu ksiąg na dzień 30.06.2011 r. oraz badanie
i ocenę sprawozdania finansowego za cały rok obrotowy 2011. Z tytułu zawartej umowy
wynagrodzenie dla zleceniodawcy za wykonanie umowy zostało ustalone za zryczałtowaną
kwotę 18.500,00 + VAT w następujących częściach:
−
za wykonanie przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011 roku
i audytu podatkowego – 6 000,00 + VAT
−
za wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2011 – 12.500,00 zł + VAT.
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24. Jeżeli spółka sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe wyłącza na podstawie
odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją lub
metodą praw własności, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia,
podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek
powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze
sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału
własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie,
oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów
Nie dotyczy.
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