
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 

RAPORT 

UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA 

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

GRUPY KAPITAŁOWEJ ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Głubczycka 11 lok.1 

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 

 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE 

1. W oparciu o postanowienia umowy nr 2/XII/2013 zawartej dnia 03.12.2013 roku pomiędzy                   

 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. w Warszawie, ul. Głubczycka 11/1 a Grażyną Cichosz 

KANCELARIA AUDYTORSKA w Warszawie, ul. Puszczyka 18/66 wpisanej na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2770 przeprowadzono badanie 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego zleceniodawcy za rok obrotowy 2013 obejmując 

badaniem: 

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów                

i pasywów zamyka się sumą              25.434.694,52 zł 

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 

wykazujący zysk netto         110.600,00 zł 

4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia                     

do 31 grudnia 2013, roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę  110.599,99 zł 

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia                            

do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych                                       

o kwotę           614.264,73 zł 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia, 

a ponadto przeprowadzono badanie: 

7) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013,  

8) dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i not konsolidacyjnych na podstawie których 

sporządzono zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
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2. Badanie w dużej mierze przeprowadzono metodą wyrywkową.  

 

3. Badanie przeprowadził z upoważnieniem Zleceniobiorcy w dniach od 19.03.2014 roku                   

do 25.03.2014 roku, kluczowy biegły rewident Grażyna Cichosz nr 9878 w rejestrze na miejscu                  

w badanym podmiocie gospodarczym i siedzibie podmiotu badającego. 

 

4. Wybór podmiotu badającego został dokonany na podstawie uchwały nr 11/2013 Rady Nadzorczej 

Organic Farma Zdrowia S.A. z dnia 28 listopada 2013 roku, zgodnie z art. 66 ustęp 4 uor. 

 

5. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz kluczowy biegły rewident 

oświadczają, że pozostają niezależni od badanej Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 56 ust. 3 

ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 

do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 

 

6. Badana Grupa Kapitałowa Organic Farma Zdrowia S.A. udostępniła żądane przez biegłego 

rewidenta dane, informacje i udzieliła wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania.  

 
7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przez Jednostkę dominującą 

Organic Farma S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Głubczycka 11 lok.1. 

 
8. Spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A., 02-417 Warszawa ul. Głubczycka 11 lok.1 prowadzi 

działalność gospodarczą od marca 2006 roku, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 

podstawie aktu założycielskiego sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 23.03.2006 

roku Rep. A nr 3176/2006 oraz aneksu z dnia 04.12.2006 roku Rep. A nr 14751/2006.  

Czas okres działalności Spółki nie jest określony. 

W dniu 05.11.2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie 

przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną ( akt notarialny Rep. A 

nr 15855/2007) i przyjęło jej statut.  

Na dzień 20 listopada 2007 roku księgi Spółki zostały zamknięte i z dniem 21 listopada 2007 roku 

zgodnie z Postanowieniem Sądu Spółka została przekształcona na spółkę akcyjną. 

Ostatnia zmiana statutu Spółki nastąpiła w dniu 24.04.2013 roku Rep. A nr 5401/2013. 

 Aktualny adres siedziby Zarządu: 02-417 Warszawa, ul. Głubczycka 11 lok.1. 

 

9. Jednostka dominująca posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność: 

a) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem 0000293247 z dnia 

12.02.2014r. w  Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. 

b) numer identyfikacji podatkowej NIP 5222805793 nadany decyzją w dniu 26.04.2006r. przez 

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo, 

c) numer identyfikacyjny Regon 140478291 z dnia 07.06.2010. wydany przez Urząd 

Statystyczny w Warszawie. 
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d) koncesje, zezwolenia i licencje na wykonywanie działalności, określone w ustawie z dnia 

02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i innych przepisach szczególnych: 

Spółka dominująca posiada zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu 

oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

 

10. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej za okres badany, wynikającym ze 

statutu i wpisu do właściwego rejestru między innymi jest: 

- uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, 

- produkcja artykułów spożywczych, 

- handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, 

- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 

- zakwaterowanie 

- działalność usługowa związana z wyżywieniem, 

- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 

- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 

- działalność paramedyczna, 

- działalność związana z pakowaniem, 

- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

 
11. Zarząd Spółki dominującej: 

Prezes Zarządu – Sławomir Chłoń 

Wiceprezes Zarządu – Przemysław Eliasz Tomaszewski 

 

12. Kapitał własny Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2013 roku wynosi 14.873.305,53 zł.  

Kapitał zakładowy Spółki dominującej na dzień 31 grudnia 2013 roku zgodnie z wpisem                     

w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi 4.182.326,00 zł i składa się z 4.182.326 akcji o wartości 

nominalnej 1,00 zł. każda, w tym: 

 

a) 764.775 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że każdej 

uprzywilejowanej akcji przysługują dwa głosy, o wartości nominalnej 764.775,00 zł, 

b) 764.775 akcji nie uprzywilejowanych, serii B, o wartości nominalnej 764.775,00 zł, 

c) 73.530 akcji nie uprzywilejowanych, serii C, o wartości nominalnej 73.530,00 zł, 

d) 338.681 akcji nie uprzywilejowanych, serii D, o wartości nominalnej 338.681,00 zł, 

e) 257.003 akcji nie uprzywilejowanych, serii E, o wartości nominalnej 257.003,00 zł, 

f) 1.273.973 akcji nie uprzywilejowanych, serii F, o wartości nominalnej 1.273.973,00 zł, 

g) 410.959 akcji nie uprzywilejowanych, serii G, o wartości nominalnej 410.959,00 zł, 

h) 298.630 akcji nie uprzywilejowanych, serii H, o wartości nominalnej 298.630,00 zł. 

 

Kapitał podstawowy w porównaniu do roku poprzedniego nie uległ zmianie. 
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Struktura własności kapitału oraz prawa głosu w trakcie roku nie uległa zmianie i na dzień 

31.12.2013 roku przedstawia się następująco: 

 Akcjonariusz 
Liczba 

posiadanych  
akcji 

Liczba 
głosów 

Procentowy 
udział w 
kapitale 

podstawowym 

Procentowy 
udział w 

ogólnej liczbie 
głosów 

Sławomir Chłoń oraz jednostki i osoby powiązane*  883 483   1 231 108 21,12   24,89 

Przemysław Eliasz Tomaszewski   481 519  759 619  11,51  15,35 

Henryk Ryszard Tomaszewski  139 050  208 575 3,32  4,22 

Teresa Jadwiga Dolczewska 174 734 244 259 4,18 4,94 

Fundusz Cooperatief Avallon MBO U.A.   2 008 562  2 008 562  48,02 40,60 

Pozostali akcjonariusze    494 978  494 978 11,83 10,00 

Razem  4 182 326 4 947 101 100,0   100,00 

 

13. Jednostki powiązane z Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 31.12.2013 roku  

 

 

lp 

 

Podmiot 

 

Przedmiot działalności 

 

Rejestracja 

Udział 

Spółki 

dominującej 

 

Rodzaj 

powiązania 

1 Eko-Wital Sp. z 

o.o. 

Warszawa,  

ul. Jagiellońska 

82 

Sprzedaż hurtowa 

produktów 

ekologicznych EKD 

4639Z 

 

 

KRS0000090525 

 

 

100,0% 

 

 

Spółka 

zależna 

2 Ekosfera 

Farma Zdrowia 

Sp. z o.o. 

Warszawa, ul. 

Głubczycka 

11/1 

Sprzedaż detaliczna 

pozostała w 

niewyspecjalizowanych 

sklepach EKD 5212Z 

 

 

KRS0000278053 

 

 

100,0% 

 

 

Spółka 

zależna 

3 Bio Planet Sp. 

z o.o. Leszno 

Wilkowa Wieś 7 

Sprzedaż hurtowa 

produktów 

ekologicznych EKD 

4633Z 

 

 

KRS0000244648 

 

 

30,0% 

 

Spółka 

stowarzyszona 

4 Green Way 

S.A. 

Gdynia, ul. 10 

lutego 7 

Doradztwo w zakresie 

prowadzenia 

działalności i 

zarzadzania EKD 

7414A 

 

 

KRS0000320208 

 

 

27,94% 

 

Spółka 

stowarzyszona 
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14. Konsolidacją objęto dane następujących jednostek zależnych: 

lp podmiot Udział Spółki 

dominującej 

Rodzaj 

powiązania 

Kapitał 

podstawowy w zł 

1 Eko-Wital Sp. z o.o. 

Warszawa,  

ul. Jagiellońska 82 

 

100,0% 

 

Spółka zależna 

 

1.250.000,00 

2 Bio Planet Sp. z o.o. Leszno 

Wilkowa Wieś 7 

 

30,0% 

Spółka 

stowarzyszona 

1.993.000,00 

3 Green Way S.A. 

Gdynia, ul. 10 lutego 7 

 

27,94% 

Spółka 

stowarzyszona 

11.452.500,00 

 

15. Jednostki nie objęte konsolidacją; 

lp Podmiot Spółka 

stowarzyszona 

Rodzaj 

powiązania 

Przyczyna 

wyłączenia 

1 Ekosfera Farma Zdrowia Sp. 

z o.o. Warszawa, ul. 

Głubczycka 11/1 

Spółka zależna Spółka zależna Dane nieistotne z 

punktu widzenia 

danych 

finansowych Grupy 

Kapitałowej na 

podst. Art.58 ust.1 

uor 

 

16. Rokiem obrotowym całej Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy. 

17. W okresie sprawozdawczym poszczególne jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej były 

badane przez: 

 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Warszawa, ul. Głubczycka 11/1 była badana przez 

Grażynę Cichosz KANCELARIA AUDYTORSKA Warszawa, ul. Puszczyka 18/66, nr ewid. 

2770. Badane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok uzyskało opinię bez 

zastrzeżeń z objaśnieniem, 

 Eko- Wital Sp. z o.o. Warszawa, ul. Jagiellońska 82 – spółka nie podlega badaniu., 

 Bio Planet Sp. z o.o. Leszno, Wilkowa Wieś 7 – spółka podlega badaniu. Do dnia zakończenia 

badania sprawozdania skonsolidowanego opinii i raportu z badania jednostkowego nie 

przedstawiono. Spółka przedłożyła ostatnie badanie za 2012r. przeprowadzone przez PTE- 

Profit Sp. z o.o. w Warszawie nr ewid KIBR 250. Sprawozdanie to uzyskało opinię bez 

zastrzeżeń. 

 Green Way S.A. Gdynia, ul. 10 lutego 7 – spółka podlega badaniu. Do dnia zakończenia 

badania sprawozdania skonsolidowanego opinii i raportu z badania jednostkowego nie 

przedstawiono. Spółka przedłożyła ostatnie badanie za 2012r. przeprowadzone przez Zespół 

Ekspertów Finansowych „Auditor” sp. z o.o. w Sopocie nr ewid KIBR 914. Sprawozdanie to 

uzyskało opinię z zastrzeżeniem 
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18. Średnioroczne zatrudnienie w Spółkach objętych konsolidacją wynosiło 176 osób w roku 2013              

i 157 osób w roku poprzednim ( w przeliczeniu na pełne etaty). 

 
19. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok poprzedzający rok badany 

w którym: 

1) suma bilansowa wynosiła                                                             22.382.368,43 zł 

2) wynik finansowy netto - strata stanowił kwotę                                        (-)914.307,31 zł  

 
było badane przez „ForBiznes Audyt-Libsz Kępka Zielińska- biegli rewidenci” spółka partnerska 

Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki 101, nr ewid. 3269 i uzyskało opinię z zastrzeżeniem dotyczącym 

zdaniem biegłego istnienia przesłanek utraty wartości udziałów Spółki Green Way S.A. 

wycenianych metodą praw własności. Ponieważ w okresie od dnia objęcia akcji przez Spółkę 

dominującą do 31.12.2011r. Spółka ta ponosiła straty i nie przeprowadzono testu utraty wartości 

akcji Spółki stowarzyszonej. Ponadto w objaśnieniach zwrócono uwagę na fakt, że Spółka 

dominująca w kolejnym roku odnotowała stratę na sprzedaży jak i stratę netto oraz brak badania 

sprawozdań jednostkowych w Spółkach stowarzyszonych na dzień wydania opinii. 

 Rok 2012 był pierwszym rokiem, za który sporządzono sprawozdanie skonsolidowane Grupy 

Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. W latach poprzednich Spółka nie sporządzała 

skonsolidowanego sprawozdania, z uwagi na nie spełnienie wymogów z art. 56 ust 1 uor. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok Grupy Kapitałowej zostało zatwierdzone 

Uchwałą nr 7 z dnia 24 kwietnia 2013r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma 

Zdrowia Spółka Akcyjna. 

Poniesiona strata w kwocie 777.841,30 zł. zgodnie z Uchwałą nr 8 ma zostać pokryta z zysków 

wypracowanych w następnych latach obrotowych. 

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej za 2012r. zostało złożone w KRS w dniu 27.05.2013 roku 

 
20. Sprawozdania finansowe poszczególnych Jednostek objętych konsolidacją zostały sporządzone 

przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, dającej się przewidzieć w przyszłości 

obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. 

 
21. W trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły ograniczenia 

zakresu badania. Biegłemu rewidentowi Spółka dominująca udostępniła wszelkie dokumenty                 

i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu, z wyjątkiem powyższych 

objaśnień dotyczących braku badania sprawozdań finansowych za 2013r. dwóch Spółek objętych 

konsolidacją (pkt.16 raportu). Zarząd Spółki dominującej złożył oświadczenie o kompletności, 

rzetelności, i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania do badania, ujawnieniu w informacji 

dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych istniejących na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 

zaistnieniu do dnia złożenia oświadczenia zdarzeń wpływających na wielkość danych wykazanych 

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
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22. Metody konsolidacji  

Objęte konsolidacją są: 

- Spółka dominująca – Organic Farma Zdrowia S.A. Warszawa, ul. Głubczycka 11/1- metodą 

pełną, 

- Spółka zależna – Eko- Wital Sp. z o.o. Warszawa, ul. Jagiellońska 82 – metodą pełną, 

- Spółka stowarzyszona – Green Way S.A. Gdynia, ul. 10 lutego 7 – metodą praw własności, 

- Spółka stowarzyszona – Bio Planet Sp. z o.o. Leszno, Wilkowa Wieś 7- metodą praw własności. 

Jednostka zależna nie posiada udziałów w innych podmiotach. 

Jednostka stowarzyszona posiada udziały w innych podmiotach. 

Konsolidację metodą pełną przeprowadzono poprzez sumowanie poszczególnych pozycji 

sprawozdań finansowych Spółki dominującej i Spółki zależnej oraz przez dokonanie wyłączeń 

konsolidacyjnych. 

Natomiast konsolidację metodą praw własności przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy            

o rachunkowości (art.3 ust.1 pkt 47) co oznacza przyjętą przez jednostkę metodę wyceny 

udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub 

ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli. Istota tej metody polega na 

corocznym uaktualnianiu wartości posiadanych udziałów odpowiednio do zmiany aktywów netto 

jednostki, której udziały podlegają wycenie. 

 

Dane zawarte w tabelach konsolidacyjnych stanowiących integralną część Dodatkowej Informacji  

i Objaśnień dotyczących Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej wynikają                        

z właściwych pozycji sprawozdań finansowych Spółek objętych konsolidacją. 

Obowiązujące przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasady 

rachunkowości były spójne z zasadami stosowanymi przez Spółki powiązane przy sporządzaniu 

jednostkowych sprawozdań finansowych. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości Grupy oraz 

wykazywania danych, stosowano w sposób ciągły. 

 

Badający dokonał wstępnej oceny podstaw do sporządzenia prawidłowego sprawozdania i ustalił : 

- Jednostki Grupy Kapitałowej objęte konsolidacją pełną wypracowały: Spółka dominująca 

poniosła stratę netto w wysokości 388.238,95 zł; Spółka zależna zysk netto w kwocie 278.248,00 

zł. Natomiast Spółki objęte metodą praw własności wypracowała wynik dodatni: Spółka Bio Planet 

Sp. z o.o. w wysokości 1.089.450,05 zł, a Spółka Green Way S.A. w wysokości 145.873,94 zł. 

- wszystkie kontynuują działalność gospodarczą w 2014 roku i zdaniem Zarządu Organic Farma 

Zdrowia S.A. nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez 

Grupę. 

- sprawozdania wszystkich Spółek wykazują stosowanie ciągłości zasad wyceny, 

- zasada ostrożnej wyceny została uwzględniona w sprawozdaniach poszczególnych jednostek 

jak i w sprawozdaniu skonsolidowanym. 
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B. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 

1. Analiza porównawcza na podstawie danych bilansowych wykazanych                

w wartościach rzeczywistych bez uwzględnienia skutków inflacji                      

(dane w tys. zł).  

L.p. Wyszczególnienie 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 Dynamika 

Wartość % Wartość % Wartość % 
2013/ 
2012 

2013/ 
2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A AKTYWA TRWAŁE 17.822 70,07 15.745 70,12 15.008 72,50 113,19 118,75 

          

B AKTYWA OBROTOWE 7.613 29,93 6.708 29,88 5.692 27,50 113,49 133,75 

 AKTYWA RAZEM 25.435 100,0 22.453 100,0 20.700 100,0 113,28 122,87 

          

A KAPITAŁ WŁASNY 14.873 58,47 14.833 66,06 13.549 65,45 100,27 109,77 

          

B 

ZOBOWIAZANIA I 

REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 

10.562 41,53 7.620 33,94 7.151 34,55 138,61 147,70 

 PASYWA RAZEM 25.435 100,0 22.453 100,0 20.700 100,0 113,28 122,87 

Wnioski z analizy skonsolidowanego bilansu (porównanie rok 2013 do 2012) 

Dynamika: 

Wartość aktywów i pasywów w badanym roku obrotowym w stosunku do roku poprzedniego 

zwiększyła się o 2.982 tys. zł. tj. o 13,28% 

Wartość podstawowych grup pozycji w badanym roku obrotowym w stosunku do roku 

poprzedniego: 

- aktywów trwałych zwiększyła się o 2.077 tys. zł, tj. o 13,19%, 

- aktywów obrotowych zwiększyła się o 905 tys. zł, tj. o 13,49%, 

- kapitałów własnych zwiększyła się o 40 tys. zł, tj. o 0,27%, 

- zobowiązań i rezerw na zobowiązania zwiększyła się o 2.942 tys. zł, tj. o 38,61%. 

Struktura: 

Struktura i zmiany grup pozycji bilansowych kształtowały się następująco (wskaźnik ilustruje udział 

procentowy wartości grup w stosunku do wartości ogółem aktywów i pasywów) 

                Grupa                                 2013                         2012                       2011 

            Aktywa trwałe                        70,07%                    70,12%                     72,50% 

            Aktywa obrotowe                  29,93%                     29,88%                    27,50% 

            Kapitał własny                       58,47%                     66,06%                   65,45% 

            Zobowiązania i rezerwy        41,53%                     33,94%                    34,55% 

Na zmianę aktywów i źródeł ich finansowania zasadniczy wpływ miały: 

- zwiększenie się wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, należności 

krótkoterminowych, kapitałów własnych, zobowiązań krótkoterminowych; 

- spadek inwestycji krótkoterminowych. 
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2. Analiza porównawcza na podstawie danych ze skonsolidowanego rachunku 

zysków i strat (dane w tys. zł). 

Lp. Wyszczególnienie 2013 2012 2011 

Dynamika 

2013/ 

2012 

2013/ 

2011 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi 
52.357 46.696 40.781 112,12 128,39 

B. Koszty działalności operacyjnej 51.749 47.118 42.665 109,83 121,29 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży 608 (-)422 (-)1.884 (144,08) (32,27) 

D.  Pozostałe przychody operacyjne 189 71 333 266,20 56,76 

E. Pozostałe koszty operacyjne 663 482 348 137,55 190,52 

F. 
Zysk(strata)  z działalności 

operacyjnej 
134 (-)833 (-)1.899 (16,09) (7,06) 

G. Przychody finansowe 18 50 39 36,0 46,15 

H. Koszty finansowe 200 169 176 118,34 113,64 

I. 
Zysk (strata) z działalności 

gospodarczej 
(-)48 (-)952 (-)2.036 (5,04) (2,36) 

J. Wynik zdarzeń nadzw. 0 0 0 0 0 

K. Odpis wartości firmy 121 121 121 100 100 

L 

Zysk(strata) z udziałów w jedn. 

podporządkowanych wycenianych 

metoda praw własności 

342 229 (-)210 149,34 (162,86) 

LM Zysk(strata) brutto 173 (-)844 (-)2.367 (20,50) (7,31) 

M. Podatek dochodowy 62 0 0 200 0 

N. 
Pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenia zysku 
0 0 0 0 0 

O. 

Zysk (strata) z udziałów w 

jednostkach podporządkowanych 

wycenianych metoda praw 

własności 

0 0 0 0 0 

P. Zysk (strata) netto 111 (-)844 (-)2.367 (13,15) (4,69) 

 
Wnioski z analizy Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat (porównanie rok 2013 do 2012) 

 
Przychody netto ze sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 5.661 tys. zł,                

co stanowi wzrost o 12,12%. 

Koszty działalności operacyjnej w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się                           

o 4.631 tys. zł, co stanowi wzrost o 9,83%. 

Pozostałe przychody operacyjne w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się                               

o 118 tys. zł, co stanowi wzrost o 166,2%. 

Pozostałe koszty operacyjne w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 181 tys. zł,                  

co stanowi wzrost o 37,55%. 

Przychody finansowe zmniejszyły się o 32 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego, co stanowi 

spadek o 64,0%. 

Koszty finansowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 31 tys. zł, co stanowi wzrost 

o 18,34%. 
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Zysk netto za 2013 r. wyniósł 111 tys. zł, i jest wyższy o 955 tys. zł. niż w roku 2012. 

 

Przedstawione wskaźniki wykazują, że Grupa Kapitałowa osiągnęła korzystniejszy wynik 

finansowy w roku sprawozdawczym niż w roku poprzednim. 

 

3. Węzłowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące działalność Grupy 

Kapitałowej oraz sytuację majątkową i finansową w roku badanym na tle 

poprzednich okresów. 

 

 
Lp. 

 
Określenie wskaźnika 

Dane z roku  
pożądana 
wielkość 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży 1,16% -0,90% -4,62% Max+ 

2. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto 0,21% -1,96% -5,80% Max+ 

3. Wskaźnik rentowności majątku  (ROA) 0,43% -4,08% 11,43% Max+ 

4. Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) 0,74% -6,19% -17,47% Max+ 

5. Wskaźnik bieżącej płynności I 0,76 0,94 0,89 1,5-2,0 

6. Wskaźnik szybkiej płynności II 0,42 0,50 0,39 1,0-1,2 

7. Wskaźnik obrotu należnościami w dniach 16 dni 14 15 Min 

8. Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach 42 dni 40 dni x min 

9. Szybkość obrotu zapasami w dniach 22 dni 22 dni x min 

10. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 41,52% 34,04% 34,55% min 

11. 
Wskaźnik udziału kapitałów własnych 

Kapitał własny/majątek ogólem*100 
58,48% 65,97% 65,45%  

 
Ocena sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej  

Ustalone wskaźniki rentowności za rok 2013 osiągnęły wielkości korzystniejsze niż w latach 

poprzednich. Istotny wpływ na ich wielkość ma dodatni wynik finansowy na sprzedaży i całej 

działalności Grupy. Wskaźniki płynności są poniżej wymaganych norm. Natomiast wskaźniki 

obrotowości uległy niewielkiemu pogorszeniu. 

 
Zdolność jednostki do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym 

( w niezmienionym istotnie zakresie). 

Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno – finansowej oraz wyniki badania 

sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym 

stwierdza się, że – aktualna sytuacja Grupy nie upoważnia do eksponowania zagrożenia dla 

kontynuacji jej działalności w roku następnym po roku badanym. Zarząd w nocie 6.27 

dodatkowych informacji do skonsolidowanego sprawozdania „ Możliwości kontynuacji działalności 

jednostki dominującej” odniósł się do kwestii kontynuacji działalności Spółki dominującej w dającej 

się przewidzieć przyszłości i że nie dostrzega żadnych istotnych zagrożeń dla kontynuacji 

działalności gospodarczej. Należy zaznaczyć, że rok 2013 jest kolejnym, w którym Spółka 

dominująca poniosła stratę. Strata ta jest niższa o 50,09% niż w roku 2012.. 
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C. USTALENIE SZCZEGÓŁOWE 
 

I. Kompletność i poprawność dokumentacji, 

1) Informacje na temat badanego sprawozdania 

Podczas badania nie stwierdziliśmy, mogących mieć istotny wpływ na badane skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe, nieprawidłowości dokumentacji konsolidacyjnej, które nie zostałyby 

usunięte. Dokumentacja konsolidacyjna spełnia wymogi określone w ustawie o rachunkowości                    

i Rozporządzeniu MF z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania 

przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w szczególności obejmuje wyłączenia dotyczące korekt 

konsolidacyjnych. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok sporządzone zostało poprzez sumowanie 

poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych Spółki dominującej i Spółki zależnej oraz przez 

dokonanie wyłączeń konsolidacyjnych. 

 

Natomiast w myśl przepisów ustawy (art.3 ust.1 pkt 47) metoda praw własności oznacza przyjętą 

przez jednostkę metodę wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej,                           

z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli.  

 

Badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego objęto okres od 1 stycznia 2013 roku  

do 31 grudnia 2013 roku. Badanie to polegało głównie na: 

- badaniu prawidłowości i rzetelności przygotowanego przez Zarząd podmiotu dominującego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

- badaniu dokumentacji konsolidacyjnej, 

- ocenie prawidłowości zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur konsolidacyjnych, 

- przeglądzie pakietu konsolidacyjnego niebadanej spółki zależnej podlegającej konsolidacji. 

 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie  

z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz krajowymi standardami rewizji finansowej 

wydanymi przez Krajowa Rade Biegłych Rewidentów. 

2) Dokumentacja konsolidacyjna 

Spółka dominująca przedstawiła dokumentacje konsolidacyjną obejmującą: 

a) Sprawozdania finansowe jednostek podlegających konsolidacji, 

b) Wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne do sporządzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Dokumentacja konsolidacyjna w istotnych aspektach spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 25.09.2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne 

niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

grup kapitałowych. 
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3) Podstawy sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 sporządzono 

zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 roku 

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń 

 i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. 

4) Określenie jednostek Grupy Kapitałowej 

Przy określeniu zakresu i metod konsolidacji, jak również stosunku zależności stosowano kryteria 

określone w ustawie o rachunkowości. Na podstawie art.58 ust.1 uor Spółka wyłączyła z konsolidacji 

Spółkę zależną Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. 

Dane ze sprawozdania finansowego tej Spółki są danymi nieistotnymi i nie mają materialnego wpływu 

na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. 

5) Okres obrotowy 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na ten sam dzień bilansowy i za ten 

sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe Spółki dominującej Organic Farma Zdrowia S.A.. 

Jednostka zależna objęta konsolidacją sporządziła sprawozdanie finansowe na ten sam dzień 

bilansowy, co jednostka dominująca. Rok obrotowy spółki zależnej objętej konsolidacją został 

zakończony 31.12.2013 roku. 

6) Metoda konsolidacji 

Konsolidacja sprawozdań Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A., w odniesieniu do jednostki 

zależnej została przeprowadzona metoda pełną przez sumowanie w pełnej wysokości wszystkich 

odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego podmiotu dominującego i jednostki zależnej objętej 

konsolidacją. 

Po dokonaniu sumowań dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, które dotyczyły: 

- wartości nabycia udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą w jednostce zależnej oraz 

aktywów netto jednostki zależnej, 

- wzajemnych należności i zobowiązań spółek objętych konsolidacją, 

- istotnych przychodów i kosztów dotyczących operacji między jednostkami objętymi konsolidacją. 

7) Kompletność i poprawność sporządzenia wprowadzenia do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania  

z działalności Grupy Kapitałowej 

Dane zawarte we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz  

w dodatkowych informacjach i objaśnieniach stanowią integralna część tego sprawozdania i zostały 

przedstawione przez Spółkę dominującą w sposób prawidłowy i kompletny, zgodnie z ustawą  

o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 roku w sprawie 

szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady 

reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. 

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31.12.2013 roku 

zawiera, we wszystkich istotnych aspektach informacje wymagane art.49 ust.2 uor i są one zgodne 

 z danymi wynikającymi bezpośrednio ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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II. Zasady i metody wyceny aktywów i pasywów 

Zasady rachunkowości obowiązujące w Grupie Kapitałowej, dla jednostek objętych metodą 

konsolidacji pełnej, w których ustawa o rachunkowości pozostawia prawo wyboru są następujące: 

 

Pozycje 

sprawozdania 

finansowego 

ORGANIC FARMA 

ZDROWIA S.A. 

EKO-WITAL Sp. z 

o.o. 

Środki trwałe, wart. 

niem. i praw. 
Ceny nabycia Ceny nabycia 

amortyzacja  Stawki bilansowe Stawki bilansowe 

Metoda amortyzacji liniowa liniowa 

Inwestycje 

długoterminowe 

Cena nabycia minus 

trwała utrata wartości 
Nie dotyczy 

Towary Ceny nabycia Ceny nabycia 

Wartość firmy 
Okres amortyzacji 20 

lat. Metoda liniowa 

Okres amortyzacji 20 

lat. Metoda liniowa 

 

III. USTALENIA DOTYCZĄCE AKTYWÓW BILANSU 

Poszczególne pozycje bilansu kształtują się następująco: 
 
A. Aktywa trwałe                                                               17.822.205,23 zł 

stanowią 70,07%sumy aktywów. 

w tym: 

1. Wartości niematerialne i prawne                                              1.332.456,44 zł 

stanowią 5,24% sumy aktywów. 

- kwota bilansu zbiorczego                  1.332.456,44 zł 

 - wyłączenia                     0,00 zł 

 - bilans Grupy                    1.332.456,44 zł  

Stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych zostały prawidłowo zaprezentowane w nocie 6.6a 

dodatkowych informacji 

Wykazana kwota Bilansu Grupy stanowi wartość netto oprogramowania Spółek Grupy. 

Saldo prawidłowe. 

2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych             2.009.519,78 zł 

stanowi 7,90% sumy aktywów. 

na powyższą wartość składa się: 

 

Lp.  Nazwa jednostki 

Ustalona wartość 

firmy na 

01.01.2013r. 

Odpis w roku 

Dotychczasowy 

odpis 

narastająco 

Wartość firmy 

na dzień 

31.12.2013r. 

1. Eko-Wital Sp. z o.o. 2.411.423,74 120.571,19 401.903,96 2.009.519,78 

 Razem 2.411.423,74 120.571,19 401.903,96 2.009.519,78 



Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok 
Grupa Kapitałowa Organic Farma Zdrowia S.A.  

 

 

Grażyna Cichosz KANCELARIA AUDYTORSKA - 14 - 

Dnia 02.09.2010r. Spółka dominująca nabyła udziały Spółki Eko-Wital Sp. z o.o. za kwotę 

2.833.914,00 zł. Ustalona wartość godziwa na dzień nabycia wynosiła 422.490,26 zł.  

To wartość firmy 2.411.423,74 zł.( zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 1 uor). Odpisy amortyzacji wartości firmy 

(art. 44b ust.10 uor) ustalono na okres 20 lat . Wartość miesięcznego odpisu 10.047,59 zł, to za okres 

12 miesięcy – 120.571,19 zł. 

Wartość netto ujęta w Bilansie Grupy                 2.009.519,78 zł 

Pozycja bilansu prawidłowa. 

3. Rzeczowe aktywa trwałe               10.095.466,20 zł 

stanowią 39,69% sumy aktywów 

Kwota pozycji bilansowej zawiera wartość netto środków trwałych, nakłady na środki trwałe                      

w budowie. 

- kwota bilansu zbiorczego                10.095.466,20 zł 

 - wyłączenia                     0,00 zł 

 - bilans Grupy                 10.095.466,20 zł  

Stan i zmiany rzeczowych aktywów trwałych zostały prawidłowo zaprezentowane w nocie 6.6b 

dodatkowych informacji 

Pozycja bilansu prawidłowa. 

 

4. Należności długoterminowe                   399.988,46 zł  

stanowią 1,57% sumy aktywów 

- kwota bilansu zbiorczego                     399.988,46 zł 

 - wyłączenia                                 0,00 zł 

 - bilans Grupy           399.988,46 zł  

 

5. Inwestycje długoterminowe                3.984.774,35 zł  

stanowią 15,67% sumy aktywów. 

- kwota bilansu zbiorczego                  8.316.586,00 zł 

 - wyłączenia                    4.331.811,65 zł 

 - bilans Grupy                    3.984.774,35 zł  

Kwotę wyłączeń stanowi: 

- Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o.- 65.736,00 zł, tj. 100,0% udziałów, 

- Bio Planet Sp. z o.o. – 1.016.936,00 zł, tj.30,00% udziałów, 

- Green Way S.A. – 3.200.000,00 zł. tj.27,94 % akcji, 

- Eko-Wital sp. z o. o. – 4.033.914,00 zł. tj. 100% udziałów. 

Razem wartość wyłączonych akcji i udziałów -8.250.850,00 zł. 

Na saldzie pozostawiono kwotę 65.736,00 zł, która jest wartością nabytych udziałów w Spółce 

Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. (jednostka nie objęta konsolidacja). 

Ustalona wartość udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metoda praw własności 

(4.663.315,07 zł – 744.276,71 zł)= 3.919.038,35 zł 

Wartość inwestycji długoterminowych wykazana została prawidłowo, kwota wyłączeń zgodna. 
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B. Aktywa obrotowe            7.612.489,29 zł 

stanowią 29,93% sumy aktywów. 

w tym: 

1. Zapasy                   3.234.862,23 zł 

stanowią 12,72% sumy aktywów. 

Na powyższą kwotę zapasów składają się; 

- towary w cenach nabycia. 

- kwota bilansu zbiorczego                  3.363.160,70 zł 

 - wyłączenia                       128.298,47 zł 

 - bilans Grupy                    3.234.862,23 zł  

Kwota wyłaczeń to niezrealizowana marża w zapasie towarów. 

Ewidencja i wycena zapasów nie budzi zastrzeżeń. 

 

2. Należności krótkoterminowe                3.636.216,84 zł 

stanowią 14,30% sumy aktywów. 

- kwota bilansu zbiorczego                  4.403.962,63 zł 

- wyłączenia                       767.745,79 zł 

- bilans Grupy                    3.636.216,84 zł 

Kwotę wyłączeń stanowią wzajemne należności z tyt. dostaw i usług ze Spółką Eko-Wital Sp. z o.o. 

Saldo wzajemnych rozliczeń z jednostką zależną zostało uzgodnione, potwierdzone i prawidłowo 

wykazane w tabelach konsolidacyjnych. 

 

3. Inwestycje krótkoterminowe       581.834,58 zł 

stanowią 2,29% sumy aktywów. 

Obejmują: 

- udzielone pożyczki łącznie w kwocie – 154.622,72 zł 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach – 398.501,86 zł. 

- inne środki pieniężne – 28.710,00 zł 

Stany środków pieniężnych w pełni zostały zinwentaryzowane (protokoły spisu, potwierdzenia sald 

przez właściwe banki). 

Saldo prawidłowe. 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe      159.575,64 zł  

stanowią 0,63% sumy aktywów. 

Wykazane rozliczenia międzyokresowe szczegółowo według tytułów zostały wymienione w nocie 6.15 

dodatkowych informacji. 

Pozycja bilansu prawidłowa. 

 

Suma zbiorcza Aktywów               28.653.030,65 zł 

Wyłączenia razem z tyt. konsolidacji               3.218.336,13 zł 

Aktywa Bilansu Grupy               25.434.694,52 zł 
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IV. USTALENIA DOTYCZĄCE PASYWÓW BILANSU 

A. Kapitał własny           14.873.305,53 zł 

stanowi 58,48% sumy pasywów. 

z tego: 

- kwota bilansu zbiorczego               17.323.895,87 zł 

- wyłączenia                   2.450.590,34 zł 

- bilans Grupy                  14.873.305,53 zł 

 

1.Kapitał podstawowy                  4.182.326,00 zł 

- kwota bilansu zbiorczego                  5.432.326,00 zł 

- wyłączenia                    1.250.000,00 zł 

- bilans Grupy                    4.182.326,00 zł  

Kwotę wyłączeń stanowi wartość udziałów w wartości nominalnej posiadanych przez Organic Farma 

Zdrowia S.A. w Spółce zależnej objętej bilansem skonsolidowanym. 

Natomiast kwota wykazana w bilansie grupy to wartość kapitału podstawowego Jednostki 

dominującej. 

Pozycja bilansu prawidłowa. 

 

2.Kapitał zapasowy                23.153.128,93 zł  

- kwota bilansu zbiorczego                24.983.038,19 zł 

- wyłączenia                   1.829.909,26 zł 

- bilans Grupy                  23.153.128,93 zł 

 Na wykazaną kwotę wyłączeń 1.829.909,26 zł składają się następujące tytuły: 

a) Korekty zwiększające kapitał zapasowy: 77.181,95 zł, w szczególności: 

- Odpis dodatniej wartości firmy Green Way S.A. za lata 2008-2012  - 7.757,16 zł.   

- Udział w wyniku Bio Planet Sp. z o.o. za lata 2008-2012 – 69.424,79 zł. 

b) Korekty zmniejszające kapitał zapasowy: 1.907.091,21 zł. 

- Wyłączenie kapitału na dzień nabycia Eko-Wital Sp. z o.o. – 146.640,53 zł. 

 - Odpis wartości firmy Eko-Wital Sp. z o.o. za lata 2010-2012 – 281.332,77 zł. 

- Odpis wartości firmy Bio Planet Sp. z o.o. za lata 2008-2012 – 125.516,23 zł. 

- Udział w wyniku Green Way S.A.za lata 2008-2012 – 591.907,23 zł. 

- Przeniesienie wyników z lat ubiegłych Eko-Wital Sp. z o.o. – 634.577,70 zł. 

 - Niezrealizowane zyski na zapasie towarów Eko-Wital Sp. z o.o. za rok 2012 – 127.116,75 zł. 

 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny                   0,00 zł  

- kwota bilansu zbiorczego         225.849,73 zł 

- wyłączenia           225.849,73 zł 

- bilans Grupy                      0,00 zł 

Dokonane wyłączenie dotyczy korekty marży zapasów. 
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4. Strata z lat ubiegłych               12.572.749,40 zł  

- kwota bilansu zbiorczego                13.207.327,10 zł 

- wyłączenia           634.577,70 zł 

- bilans Grupy                  12.572.749,40 zł  

Kwotę wyłączeń stanowi wartość wyników zrealizowanych przez Spółkę zależną do dnia przejęcia. 

 

5. Zysk netto           110.600,00 zł 

- kwota bilansu zbiorczego                 (-)109.990,95 zł 

- wyłączenia           220.590,95 zł 

- bilans Grupy           110.600,00 zł  

 

 Na zmianę zysku netto Grupy Kapitałowej maja wpływ następujące wyłączenia: 

kwoty wyłączeń dotyczą następujących tytułów; 

a) zmniejszenia- kwota 275.722,93 zł 

Odpis wartości firmy Eko-Wital Sp. z o.o. – 120.571,19 zł 

Odpis wartości firmy Bio Planet Sp. z o.o. – 26.853,27 zł 

Niezrealizowane zyski na zapasie towarów Eko-Wital Sp. z o.o. – 128.298,47 zł 

b) zwiększenia kwota 496.313,88 zł 

Odpis dodatniej wartości firmy Green Way S.A. – 1.604,93 zł 

Udział w wyniku spółki Bio Planet Sp. z o.o. – 326.835,02 zł 

Udział w wyniku spółki Green Way S.A. – 40.757,18 zł 

Zrealizowane zyski na zapasie towarów Eko-Wital Sp. z o.o. 2012r – 127.116,75 zł 

Kwota zysku ustalona prawidłowo i wynika ze skonsolidowanego Rachunku zysków i strat za                

2013 rok. 

 

B. Kapitał mniejszości                                                                   0,00 tys. zł  

stanowi 0,00% sumy pasywów 

W roku 2013 nie wystąpił. 

 

C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych          0,00 zł 

 
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                   10.561.388,99 zł 

stanowią 41,52% sumy pasywów 

1. Rezerwy na zobowiązania           296.659,52 zł 

stanowią 1,17% sumy pasywów.                        

Wykazane rezerwy na zobowiązania zostały szczegółowo wymienione w nocie 6,10 dodatkowych 

informacji. 

 

2. Zobowiązania długoterminowe        234.702,39 zł 

stanowią 0,92% sumy pasywów. 

kwota bilansu zbiorczego         234.702,39 zł 
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- wyłączenia                 0,00 zł 

- bilans Grupy           234.702,39 zł 

Wykazana kwota dotyczy rozliczeń z tytułu umów leasingowych. 

Pozycja bilansu prawidłowa. 
 
3. Zobowiązania krótkoterminowe                9.968.543,51 zł 

stanowią 39,19% sumy pasywów.  

- kwota bilansu zbiorczego                10.736.289,30 zł 

- wyłączenia                     - 767.745,79 zł 

- bilans Grupy                    9.968.543,51 zł 

Wyłączenia stanowią wzajemne zobowiązania z tytułu dostaw i usług – kwota 767.745,79 zł, 

Saldo wzajemnych rozliczeń uzgodnione i potwierdzone.  

Na wykazaną kwotę składają się następujące tytuły: 

- wobec jednostek powiązanych                1.111.975,54 zł 

Na wykazaną kwotę zobowiązań składają się inne zobowiązania. 

 
- wobec pozostałych jednostek                 8.856.567,97 zł 

Wyłączenia nie występują. 

Na kwotę zobowiązań wobec pozostałych jednostek składają się : 

 kredyty i pożyczki                  2.249.314,59 zł 

 zobowiązania z tyt. dostaw i usług                5.422.299,87 zł 

 zobowiązania z tyt. podatków , ceł, ubezpieczeń społecznych                502.726,27 zł 

 zobowiązania z tyt. wynagrodzeń        421.391,35 zł 

 inne zobowiązania         260.835,89 zł 

razem                    8.856.567,97 zł 

Salda ustalone prawidłowo. 

 

4. Rozliczenia międzyokresowe          61.483,57 zł 

Stanowią 0,24% sumy pasywów. 

w tym: 

 inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe                                      61.483,57 zł 

Suma zbiorcza Pasywów               28.653.030,65 zł 

Wyłączenia razem z tyt. konsolidacji              - 3.218.336,13 zł 

Pasywa Bilansu Grupy               25.434.694,52 zł 

 

V. USTALENIA DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU      

ZYSKÓW I STRAT 

1. Przychody netto ze sprzedaży wykazano za rok obrotowy 2013 w kwocie      52.357.186,06 zł 

Od jednostek powiązanych   79.965,70 zł 

z tego: 

 przychody netto ze sprzedaży produktów       740.432,12 zł 
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 przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów            51.616.753,94 zł 

w tym: 

- kwota zbiorcza pozycji                58.353.984,43 zł 

- wyłączenia                - 5.996.798,37 zł 

       - rachunek zysków i strat Grupy               52.357.186,06 zł  

Przychody zostały ustalone prawidłowo. 

 
2. Koszty działalności operacyjnej za rok 2013 stanowią kwotę:          51.749.113,92 z 

- kwota zbiorcza pozycji                57.744.730,57 zł 

- wyłączenia                   5.995.616,65 zł 

       - rachunek zysków i strat Grupy               51.749.113,92 zł  

Kwotę wyłączeń stanowią poniesione koszty z tytułu zakupu usług, świadczeń na rzecz 

pracowników i wartości sprzedanych towarów i materiałów.  

 

3. Zysk ze sprzedaży za rok 2013 stanowi kwotę                  608.072,14 zł 

     został ustalony prawidłowo. 

 

4. Pozostałe przychody operacyjne za rok 2012 stanowią kwotę:    189.224,40 zł 

w tym: 

 dotacje               9.963,83 zł 

 inne przychody operacyjne        179.260,57 zł 

      zostały wykazane w sposób poprawny, wyłączenia nie wystąpiły. 

 

5. Pozostałe koszty operacyjne poniesione w 2013 roku stanowią kwotę:   663.104,94 zł 

 z tego: 

 strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych       59.811,71 zł 

 inne koszty operacyjne         603.293,23 zł 

       Koszty zostały wykazane w sposób prawidłowy, wyłączenia nie wystąpiły. 

6. Zysk z działalności operacyjnej za rok 2013 stanowi kwotę         134.191,60 zł 

został ustalony prawidłowo.  

7. Przychody finansowe uzyskane w roku obrotowym 2013 stanowią kwotę    17.910,62 zł 

z tego: 

- odsetki             17.910,62 zł 

w tym od jednostek powiązanych  2.513,26 zł 

Wykazane przychody zostały ustalone poprawnie. 

 
8. Koszty finansowe poniesione w roku obrotowym 2013 stanowią kwotę   200.463,89 zł  

z tego: 

- odsetki           186.481,68 zł 

- inne              13.982,21 zł 

 Kwota kosztów ustalona poprawnie. 
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9. Strata z działalności gospodarczej za rok 2013 stanowi kwotę              (-)48.361,67 zł 

        została ustalona prawidłowo. 

 
10. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych za rok 2013 stanowi kwotę                     0,00 zł 

        Straty zostały ujęte w sposób prawidłowy. 

 
11. Odpis wartości firmy stanowi kwotę       120.571,19 zł 

kwota obejmuje odpis wartości firmy z konsolidacji – amortyzacja wartości firmy w Spółce 

 Eko-Wital Sp. z o.o. 

 Odpis został ustalony prawidłowo. 

 
12.Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych 

 metodą praw własności         342.343,86 zł 

13. Zysk brutto za rok obrotowy 2013 stanowi kwotę      173.411,00 zł 

ustalony został prawidłowo. 

 
14. Podatek dochodowy        62.811,00 zł 

 
15. Zyski mniejszości                     0,00 zł  

 
16. Zysk netto za rok obrotowy 2013 stanowi kwotę      110.600,00 zł 

      W Rachunku Zysków i Strat Grupy Kapitałowej zysk netto został wyliczony poprawnie. 

 

VI. USTALENIA PODSTAWY DO OPODATKOWANIA PODATKIEM 

DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH 

Grupa Kapitałowa Organic Farma Zdrowia S.A. nie jest Podatkową Grupą Kapitałową. Podatek 

dochodowy od osób prawnych stanowi sumę podatków naliczonych przez Spółkę dominującą i Spółkę 

zależną. 

 

VII. INFORMACJE O KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI 

SPORZĄDZENIA „WPROWADZENIA DO SKONSOLIDOWANEGO  

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO„ ORAZ „DODATKOWYCH 

INFORMACJI I OBJAŚNIEŃ” 

„Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego” oraz „dodatkowe informacje                    

i objaśnienia” sporządzone zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 25.09.2009r.  

 i ustawą o rachunkowości oraz wyczerpują ustaloną tam tematykę w zakresie dotyczącym badanej 

jednostki. „Dodatkowe informacje i objaśnienia” rozszerzają dane liczbowe zawarte  

w skonsolidowanym bilansie oraz skonsolidowanym  rachunku zysków i strat oraz zawierają 

dodatkowe informacje o podmiocie gospodarczym niezbędne do odzwierciedlenia w sprawozdaniu 

finansowym w sposób jasny, rzetelny i kompletny. 
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO  

SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę:         614.264,73 zł 

W tym z działalności: 

 operacyjnej                                                                                               1.505.306,47 zł 

 inwestycyjnej                                                                              (3.167.535,87) zł 

 finansowej                                                                                      1.047.964,67 zł 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych zostało sporządzone prawidłowo.  

Dane w nim zawarte wynikają z odpowiednich pozycji Skonsolidowanego Bilansu, Rachunku Zysków   

i Strat i Informacji Dodatkowej. 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA „ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM” 

„Zestawienie zmian w kapitale własnym” jest sporządzone prawidłowo zgodnie z przepisami ustawy               

o rachunkowości, odzwierciedla prawidłowy poziom kapitałów na dzień zakończenia okresu 

sprawozdawczego. 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE „SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

GRUPY KAPITAŁOWEJ” 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok sporządzone zostało zgodnie            

z postanowieniami art. 49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzą ze 

zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne. 

 

XI. INFORMACJE KOŃCOWE 

1.  Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez każdą ze Spółek, przez co najmniej 12 kolejnych 

miesięcy. 

W nocie 6,13 dodatkowych informacji zostały wykazane zobowiązania zabezpieczone na majątku 

jednostek tworzących Grupę. Ogółem kwota zobowiązań z tytułu kredytu i gwarancji bankowej 

wynosi 5.000.000,00 zł, a kwota zabezpieczenia 3.860.422,00 zł. 

Natomiast w nocie 6,14 wyszczególnione zostały wg. tytułów zobowiązania warunkowe, w tym 

udzielone przez jednostki tworzące Grupę gwarancje i poręczenia. 
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2. Informacje końcowe 

Podsumowanie wyników badania jest opinia stanowiąca odrębny dokument. 

Niniejszy Raport zawiera 22 stron kolejno ponumerowanych, parafowanych przez biegłego 

rewidenta. 

 

Warszawa, dnia 25 marca 2014 roku 

 

Podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 2770 

Kluczowy Biegły Rewident  

 

Grażyna Cichosz 

Nr w rejestrze 9878 

 
 

Do raportu dołączono: 

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. 

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01. do 31.12.2013r. 

4) skonsolidowane dodatkowe informacje i objaśnienia 

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

6) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 

7) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej. 


