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SPRAWOZDANIE

NIEZALEzNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

D量a:

Walnego Zgromadzenia Sp61ki Binary Helix S.A.

30-504 Krak6w, ul. Kalwaryjska 69/9

I.　　SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA OKRES OD Ol.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Przeprowadziぬm badanie zalaczonego rocznego finansowego:

Nazwa: Binary Helix

Z siedzib雀W:

30-504 Krak6w, ul. Kalwaryjska 69/9

Forma prawna:

Sp61ka kapitalowa - akcyjna

Przedmiot dziaIalno§ci:

Przewa狂喜ca dziaねInoS6:

/ wg KRS-u　-Kod: 27,12,Z　-　Produkqia aparatury rozdzielcz♀i

i sterownlCZg energii elektryczn屯

/ Wg ”Wprowadzenia do sprawozdania finansowego dzialalnose

W Zakresie m/imymi badah naukowych i prac rozwqiowych

W dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

Fima血佃yめrska - m強紡e KRBR 404
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Na zbadane sprawozdanie finansowe skladaja si?:

-　bilans坤orzqdzo砂”a虎ieJZ j」・12・2019 ′、

kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w za砂,ka sie

鋤mq bilanso明

-　raCh〃nekひ,Sk6w i strat za rok obroto均,

od O」.01.2019 I∵ do31.I2.2019 Il砂,kaz函qq,

siraヤneiio砂-砂場Okoまci

2. 〃8.340,65 zi

-の　　375・836,04 zi

-　Ze融wienie zmian w k(やiialeのnd〃SZりWZas砂m

za rok obroto砂odO」・OI・2019 ′、め31・12・2019 ′1

砂,kaz擁Ce Zmie毎enie k`ap脇〃

脇sn街00k砂oie　　　　　　　　　-0　375・836,04zi

-　raC月販nek plZq少w6wpien嬢砂ch za rok obroJovy

od O」.01.2019 1¥仇タ31.12.2019 1㌦砂kaz′励Ce WZrOSt

血脇6叩ieni細ych o kwote　　　　　　-砂　　20419 zt

-　OraZ垂妙rma匂a doda!ko砂a zawie垂直ca wprowadzenie do sprawozdania

finansowego i dodatkowe infomapj e i objainienia.

1. OP量NIA

Przeprowadzilam badanie rocznego sprawozdania finansowego Binary

Helix S.A. 30-504 Krak6w, ul. Kalwaryjska 69/9, kt6re zawiera bilans

na dzieh 3 1 grudnia 2019 r. oraz rachunek zysk6w i strat zestawienie

zmian w kapitale wlasnym, rachunek przeplyw6w pienl?Znych za rok

zakohczony w tym dniu oraz dodatkowe infomaqie i o匂ainienia.

Moim zdaniem, Zalapzone sprawozdanie finansowe:

/ przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuaqji mz弱tkowQj

i finansowej Sp61ki na dzieh 31.12.2019 r. oraz JQI Wyniku

finansowego i przeplyw6w pieni*nych za rok obrotowy

zakoriczony w tym dniu zgodnie z m亘iapymi zastosowanie

przepISani ustawy z dnia 29 wrzeinia 1 994 r・, O raChunkowo誼

(,,Ustawa o rachunkowosti”喜Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz

PrZ鵬tymi zasadani (POlityk脅) rachunkowoSci;

F軌ma A〃ゆめrska - na強細ie KRBR 404
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/ jest zgodne co do formy i tresti z obowi雀Zl萌cymi Sp61k?

PrZePISaml PraWa OraZ unOWa Sp61ki.

/ Zostalo sporz担zone na podstawie prawid書owo prowadzonych

ksing rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziafu 2 Ustawy

o rachunkowo;ci.

Podstawa oplnll

Mqie badanie przeprowadzilan zgodrie z Krqiowymi Standardami

Badania w brzmieniu Miedzynarodowych Standard6w Badania

przyj?tymi Uchwala　-　3430/52a/2019　KrかwQj Rady Bieglych

Rewident6w z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standard6w

badania oraz imych dokunent6w (”KSB’’) oraz stosownie do ustawy

z dnia l l m唾ia 2017 r. o bieglych rewidentach, fimach audytorskich

i nadzorze publicznym (”Ustawa o bieglych rewidentach” - Dz. U.

Z 2019 r. poz. 1421 zp6Zn. zm.).

MQja odpowiedzialnoS6 zgodnie z tymi standardami zostala dalQj

opISana W Sekqii mQjego sprawozdania OcZ,OWiedzialnoSC biegiego

rewidenta za ba初nie q!)raWOZくねniafnansowego・ 0kt・ 3).

Jestem niezaleえna od Spctki, ZgOdnie z Kodeksem Etyki Zawodowych

Ksi?gOWyCh Mi?dzynarodowQj Federaqji Ksi?gOWyCh (”Kodeks

IFAC”) prz鵬tym uchwala nr 3431/52a z dnia 25"03.2019 KraiowQj

Rady Bieglych Rewident6w oraz lmyml WymOgami etycznymi, kt6re

maj雀zastosowanie do badania sprawozdah finansowych w PoIsce.

Wype書nilam mQje ime obowiazki etyczne zgodnie z tymi wymogami

i Kodeksem IFAC.

W trakcie przeprowadzania badania Kluczowy biegly rewident oraz

fima audytorska pozostali niezale血i od Sp61ki zgodnie z wymogami

niezale乞no牝i okre乱onymi w Ustawie o biegIych rewidentach.

Uwa2am, 2e dowody badania, kt6re uzyskalam, Sa WyStarCZ弼Ce

i odpowiednie, aby stanowi6 podstaw? dla mq南Opinii・

F桝ma A〃ゆめ櫛ka - m雄Cie K櫨BR 404
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Niepewno鐙dotycz糾a kontynuacji dziaIalnosti

Pomimo, Ze Zarzad we ”Wprowadzeniu do sprawozdania宜nansowego”

Wykazal cytしde: ”Sprawozdanie finansowe sporzadzone zostalo przy

Zalozeniu kontynuowania dzialalnoSci gospodarczQj przez Sp61k?

W nedibliZszej dedapQj si? PrZeWidzie6 przyszlosti”, biegly rewident

ZWraCa uWage,∴ Ze sprawozdanie finansowe zawiera dane

POtWierdz勾ape ta niepewnost co do zdolnoici Sp61ki do

kontynuowania dzialalnosti, POniewaz:

>　Zobowiazania kr6tkoterminowe przewyzszz面aktywa obrotowe

O kwote (十) 1.200.779,69 zl (art. 11 ust. 2 - Ustawa z dnia

28.02.2003 - Prawo upad書ostiowe i naprawcze - Dz. U. nr 60

POZ. 535 z p6Zh. zm.).

>　Sp6批a nadal prowadzila ograniczona dzialalnoS6 gospodarcza.

W roku 201 9 nie uzyskala przychod6w ze sprzedaZy.

>　Prezentowane w aktywach trwalych bilansu nakIady na prace

badawczo - rOZWqiOWe ZWlaZane Z Wdrozeniem i opracowa-

niem wysoce imowacyjnych produkt6w i tec血oIogii z branzy

elektronicznQj, na 3 1. 12.2019 r. pozostaly bez zmian w stosunku

do roku ubieglego i stanowia 92,25 % suny bilansowQj. Nie

byly unarzane (odpisywane) z uwagi na nie uzyskanie

przychod6w ze sprzedady, nie pozwalz弱Ce na takie odpisy.

Mqia opinia nie zawiera zastrze乞eh w tej kwestii, POniewaz Zarz担

zastosowal podstawowe zasady rachunkowoSci,可m扇C tranSakqi e

zwi?kszaiape zobowiazania jak r6wniez nie umarz魂C

wymienionych naklad6w w aktywach trwalych・

Biegly rewident stwierdza, Ze poniesiona strata netto w wysokoici

(-) 375.836,04 zI spowodowala zrmiQjszenie kapita16w wlasnych,

kt6re pozostaly na 31・12.2019 r. w wysokoSci l.3293.069,29 zl,

StanOWiace 47,05 % suny pasyw6w.

F新ma A〃砂/Orska - na r梯諦e KRBR 404
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2. ODPOWIEDZIALNOSC zARZADU ZA SPRAWOZDANIE

F量NANS OWE

Zarzad Sp61ki jest odpowiedzialny za sporzqdzenie, na POdstawie

PraWidlowo prowadzonych ksiag rachunkowych, SPraWOZdania

finansowego, kt6re przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuaqii

m句卸kowej i finansow句l Wyniku finansowego Sp61ki zgodnie

Z PrZePisami Ustawy o rachunkowo鐙i, PrZyj?tymi zasadami (polityk雀)

rachunkowosti oraz z obowiaz可apymi Sp61ke przepisami prawa

i unowa, a tak2e za kontrol? WeWn?trZna, kt6ra Zarz雀d uzn到e

Za niezbedna aby unoZliwi6 sporzadzenie sprawozdania finansowego

nie zawler弼CegO istotnego znieksztalcenia spowodowanego

OSZuStWem lub bl?dem.

Sporzadzaiap sprawozdanie finansowe Zarz坤　Sp61ki jest

Odpowiedzialny za ocen? Zdolnoici Sp61ki do kontynuowania

dziaねlno§ci, ujawnienie, jeZeli ma to zastosowanie, SPraW ZWl評anyCh

Z kontynuaqia dzialalnoSci oraz za przy〕eCle ZaSady kontynuaql

dzialalnosti jako podstawy rachunkowosti, Z Wyj卸kiem sytuaqji kiedy

Zarzqd albo zamierza dokona6 1ikwidaqji Sp61ki albo zaniecha6

PrOWadzenia dzialalnoSci albo nie ma zadnej realnej altematywy dla

likwidapj i lub zaniechania dzialalno§ci

Zarzad Sp61ki jest zobowl脅Zany do zapewnienia, aby sprawozdanie

finansowe spehialo wymagania przewidziane w Ustawie

o rachu血【OWOici.

Hma A〃ゆめがSka - m砥Cie HRBR 404

U露〃gi Rii終owo-F搬ansowe -疎加わ初o蜜go坤o物rcza
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3. ODPOWIEDZIALNOSC BIEGLEGO REWIDENTA ZA

BADANIE SPRAWOZDANIA F量NANSOWEGO

Moim celem jest uzyskanie rapjonalnQj pewnosti czy sprawozdanie

finansowe jako caね誇∴nie zawiera istotnego znieksztalcenia

spowodowanego oszustwem lub bIedem oraz wydanie sprawozdania

z badania zawlerapCegO mQja opini?. Rapionalna pewno鈴jest

wysokim poziomem pewnoSci, ale nie gwaran巾e, Ze badanie

przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istnie彊Ce istotne

znieksztalcenie. Znieksztalcenia moga powstawa6 na skutek oszustwa

lub bl?du i s脅uWaZane za istotne, je乞eli mozna raqonalnie oczekiwa6,

Ze pQjedynczo lub lapznie moglyby wp重yna6 na decyzje gospodarcze

uzytkownik6w poqi ete na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Koncepqi a istotnoSci stosowana j est przez bieglego rewidenta zar6wno

przy planowanlu l PrZePrOWadzaniu badania jak i przy ocenie wplywu

rozpoznanych podczas badania znieksztalceh, je§li wyst?P函, na

sprawozdanie finansowe, a takze przy fomulowaniu opinii bieglego

rewidenta.

W zwiazku z powyZszym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte

w sprawozdaniu z badania sa wyraZane z uwzglednieniem

jako§ciowego i warto!ciowego poziomu istotnosti ustalonego zgodnie

ze standardami badania i zawodowym osadem bieglego rewidenta.

Zakres badania nie obejml加zapewnienia co do przysz埴rentowno§ci

Sp61ki ani efektywno鴇i lub skutecznosti prowadzema Jq SPraW PrZeZ

Zarzad Spctki obecnie lub w przyszIo§ci.

F桝ma A〃匂,hrska - m雄Cie HRBR 404

耽れgi Ksi終OWO-F協ansowe -庇iaわ碗o露go坤o加rcza
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Podczas badania zgodnego z KSB stos函zawodowy os担i zachow可e

ZaWOdowy sceptycyzm, a takze:

◆ identyfik函i oceniam ryzyka istotnego znieksztalcenia

SPraWOZdania角nansowego spowodowanego oszustwem lub

b書?dem, Prqiekt可e i przeprowadzan procedury badania

Odpowiadajape tym ryzykom i uzysk可e dowody badania, kt6re

Sa WyStarCZajape i odpowiednie, aby stanowi6 podstaw? dla

mQ南Opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego znieksztalcenia

Wynikaiapego z oszustwa jest wieksze ni2 tego wynik魂cego

Z bl?du, POniewaz oszustwo moZe dotyczy6　zmowy,

falszerstwa, Celowych pomini?6, WprOWadzenia w blad lub

Ob〔華Cia kontroli wewn?trZn帝

◆ uzyskut zrozunienie ko血Oli wewnetrznQj stosownQj dla

badania w celu zaprQjektowania procedur badania, kt6re sq

odpowiednie w danych okoliczno§ciach, ale nie w celu

wyrazenia opinii na temat skutecznoSci ko血Oli wewnetrznq

Sp6宣ki;

◆ ocenian odpowiedniost zastosowanych zasad (polityki)

rachunkowosti oraz zasadno§6 szacunk6w ksiegowych oraz

powlaZanyCh可awnieh dokonanych przez Zarz雀d Sp61ki;

◆ wyciagan wniosek na temat odpowiedzialnosti zastosowania

przez zarzad Sp61ki kontynuaqii dzialalnosti jako podstawy

rachuIlkowo§ci oraz na podstawie uzyskanych dowod6w

badania, CZy istniQje istotna nlePeWnO§6　zwiazana ze

zdarzeniani lub warunkami, kt6ra mo乞e poddawa6 w znaczac雀

w卸pliwoS6 zdolno誼Sp61ki do kontynuaqi i dzialalnoSci ・

JeZeli dochodz? do wniosku, 2e istni♀je istotna niepewno鈴,

wymagane jest ode mie zwr6cenie uwagl W mOim

sprawozdaniu bieglego rewidenta na powlaZane l叫aWnlenla

w sprawozdaniu finansowym lub, jeZeli takie可awnienia

Sa hieadekwatne, mOdyfikut mQ] a OPmle.

F拐ma A〃砂!o船ka - na f故細je KRBR 404

拐寂gi Ri嬢OWO-F枕ansowe -虎iaね初0誇go坤odrrcza
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MQie wnioski sa oparte na dowodach badania uzyskanych do‘

dnia sporzadzenia mQ]egO SPraWOZdania bieglego rewidenta,

jednakze przyszle zdarzenia lub warunki moga spowodowa6, Ze

Sp6書ka zaprzestanie kontynua串dzialalnofoi;

◆ oceniam og6lna prezentaQie, St則kture i zawartoS6 sprawozdania

finansowego, W tym ‘担Wnienia oraz czy sprawozdanie

finansowe przedstawia bedace ich podstawa transakQie i

zdarzenia w spos6b zapewnl到apy rZetelna prezentapi e.

4. INNE INFORMACJE w tym:

_ SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOScI

Na ime infomaqie skIada si? SPraWOZdanie z dzialalnoSci Sp61ki za

rok obrotowy zakohczony　31 grudnia 2019　r. (,,Sprawozdanie

Z dziaねlnosti”).

リ　0色タO砂ie庇ialno維Zね柁qd〃

Zarz担Sp6tld jest odpowiedzialny za sporzedzenie Sprawozdania

Z dzialalno§ci zgodnie z przepISanl PraWa.

Zarzad Sp61ki j est zobowlaZany do zapewnienia, aby Sprawozdanie

z dzialalnoSci Sp61ki spehialo wymagania przewidziane w Ustawie

o rachunkowoSci.

り　0匂O高edziaIno誇bi窮O reWi伽nia

W zwiazku z badaniem sprawozdania finansowego moim

obowiqzkiem jest zapoznanie sie ze Sprawozdaniem z dzialalno§ci

czyniap to, rOZPatrZenie, CZy nie jest istotnie niesp句ne ze

sprawozdaniem finansowym lub mqia wiedza uzyskana podczas

badania, lub w imy spos6b wy《壇e si? istotnie znieksztalcone. Je鈷

na podstawie wykonanej pracy, Stwierdze istotne znieksztalcenia

w sprawozdaniu z dziaねlnoSci, j estem zobowiazana poinfomowa6

o tym w moim sprawozdaniu z badania.

F拐ma 4"ゆ/OISka - "a雄Cie K櫨BR 404
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Moim obowiazkiem zgodnie z wymogami ustawy o bieglych

rewidentach jest r6wniez wydanie opinii czy sprawozdanie

Z dzialalnosti zostalo sporzadzone zgodnie z przepISaml OraZ CZy

jest zgodne z infoma匂ami zawartymi w sprawozdaniu

宜nansowym.

5. OPINIA O SPRAWOZDANIU Z DZIALALNOScI

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, mOim zdaniem,

Sprawozdanie z dzialalnoSci Sp61ki:

/ zostalo sporzadzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowo§ci;

/ jest zgodne z infomapiami zawartymi w sprawozdaniu

finansowym.

Ponadto, W Swietle wiedzy o Sp61ce i jQj otoczeniu uzyskanej podczas

mQ)egO badania oSwiadczam, Ze nie stwierdzilan w Sprawozdaniu

Z dzialalnosti istotnych zniekszta宣ceh.

6. INNE INFO則MACJE　-　W TYM O WPELNIENIU

OBOW量AZKOw wYNIKAJACYCH Z PRZEPISOw pRAWA

Sp61ka wypelnila wym6g zfoZenia rocznego zeznania podatkowego

(art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych)

za 2018 r. na fomularzu CIT-8, Skladi弱C je w obowiazし凋Cym

terminie.

Zarzad Sp61ki zgodnie z aft. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowo§ci roczne

sprawozdanie finansowe za　2018　r・ ⅥaZ Ze　"Sprawozdaniem

Niezaleznego Bieglego Rewidenta"　oraz　"Sprawozdaniem

z dzialalno誼” z書oZyl w Kratowym Rejestrze Sadowym dnia

26.03.2019 r.

Fima A重く砂めrska - na /放加K構BR 404

駄t`修i R:ri終O砂O-F枕ansowe -庇毒物碗o誇go坤o加rcza

mgr An‘on高舶用a枇0一体ka) 41-800 Zdb′Ze) ”L Bmnie耀ki略O J2/り7



B高調少He触-ふA. - 30-504 Krak6砂, 〃L R五I砂aり炉ka 69β

量量. USTALENIA KONcowE

Sprawozdanie niezale血ego biegIego rewidenta" sporzadzono w 3-Ch

j ednobrzmiapych egzemplarzach z przeznaczeniem:

- 2 egz. dla ”Zleceniodawcy” papierowo,

- 1 egz. na zlecenie Zleceniodawcy wykonano na noiniku

elektronicznym,

- l egz. dla Zleceniobiorcy (Fimy Audytorskiej)

-　Odr?bnie l egz. dla "Zleceniodawcy" z certyfikowanym podpisem

elektronicznym celem przeslania go do Krgivwego RQjestru

S社owego.

Zawiera l l stron koIQjno ponumerowanych i zaparafowanych przez

bieglego rewidenta.

Integralnq cz肇6 stanowi響ZaIapzniki:

1. ”Infomapia dodatkowa”　zawler明Ca WProWadzenie do

sprawozdania finansowego oraz dodatkowe infoma匂e

i o切aSnienia.

2. Bilans na dzieh 31.12.2019 r.

3. Rachunek zysk6wi strat zaokres od Ol.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

4っ,Zestawienie zmian w kapitale wlasnym" za okres od Ol.01.201 9 r.

do 31.12.2019r.

5. Rachunek z przeplymu Srodk6w pieni串nych za okres od

Ol.01.2019r. do 31.12.2019r.

6. Sprawozdanie z dzialalnosti za 2019 r.

F?rma A〃ゆめrska - na雄Cie K償BR 404

耽華gi Ksi終OWO-F綴ansowe -疎通励砺0# go坤odarcza

′ngr An`onim Z7め枇o鵬ka) 41-800 Zabrze) nd Bronie-伸kfego J2〃 7



Bina′y He嶺- SLA・ - 30-504 Krak旬) 〃L R寄Iwal〕炉ka 6切り

Kluczowym Bieglym Rewidentem odpowiedzialnym za badanie, kt6rego

rezultatem j est nini匂vze Sprawozdanie niezale血ego bieglego rewidenta j est:

mgr Antonina Fia批owska, Nr w rQjestrze 83 1

錆郎棚の鴨池

鱒

Dziaねjapa w imieniu UsIugi Ksi?gOWO - Finansowe,

mgr Antonina Fialkowska

z siedziba 41 -800 Zabrze’ul・ Broniewskiego 12/47

wpisana na list? Fim Audytorskich pod numerem 404, W imieniu kt6rQj biegly

rewident zbadal sprawozdanie finansowe.

圏図星
Zabrze, dnia 29.05.2020 r.

F拐ma A〃少Jorska - na r協巌e KRBR 404

耽れgi怖t搭OWO-F紡ansowe -庇毒殺初0需go坤odarcza

mgr An!onim F‰枕0鵬ka, 41-800 ZabγZe, ”L Broniet博k暗O J2# 7


