














Biuro Rachunkowe,,PATRoNAT"
stanisł aw stec

- dział alnoś ć  związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
_ pozostał a dział alnoś ć  wspomagająca prowadzenie dział alnoś ci gospodarczej, gdzie indziej

niesklasyfikowana,
- kierowanie w zakresie efektywnoś ci gospodarowania,

- pozostał e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- dział alnoś ć  wspomagająca edukację.

Rzeczywisty przedmiot dział alnoś ci nie odbiega od przedstawionego a obejmuje w szczególnoŚci
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostał ych nauk przyrodniczych
itechnicznych.

1,10. Badane sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy od 1.01. do 31.72.2072.loku obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- bilans sporządzony na dzień 3L.L . o12 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 5.t71.458,37 zł

- rachunek zysków i strat za okres od o].oL. otz r. do 3L.t2.2oI2 r. wykazujący stratę
netto w kwocie 823.6O3,74 zł

- zestawienie zmian W kapitale wł asnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do
3!.!z.2or2 r. wykazujące zmniejszenie kapitał u wł asnego o kwotę 823.603,74 zł

- rachunek przepł ywów ś rodków pienię nych za rok obrotowy od 01.01.2012 r, do
3r.r2. or2 r. wykazujący zmniejszenie stanu ś rodków pienię nych o kwotę

73.253,72 zł

- dodatkoweinformacjeiobjaś nienia

Sprawozdanie finansowe za 20!  lok zostalo sporządzone na wzorach zgodnych z zał ącznikiem

do ustawy o rachunkowoś ci.

1.11, Podmiot przeprowadzaiący badanie

Podstawą przeprowadzenia badania jest umowa zawańa w dniu 28 grudnia 2Ot2 roku pomiędzy

,,Binary Heli/' S.A. z siedzibą W Krakowie, ul. Józefa Dietla 99/4a a Biurem Rachunkowym

,,PATRoNAT" z siedzibą W Katowicach przy ulicy Granicznej 618. Biuro Rachunkowe ,,PATRoNAT"
został o wybrane do zbadania sprawozdania finansowego za AOLZ rok uchwał ą Rady Nadzorczej
z dnia 28 grudnia 2012 roku.
Biuro Rachunkowe ,,PATRoNAT" został o Wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 767 i dział a w zakresie ustawy z dnia 7 maja 2009 r.

o biegł ych rewidentach iich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz.649|. z ramienia Biura

badanie przeprowadził  Kluczowy biegł y rewident Stanisł aw stec Wpisany do rejestru bie8ł ych
rewidentóW pod nr 7956, Badanie został o przeprowadzone w miesiącu czerwcu ilipcu 2013 r.

W siedzibie Spół ki.
ZaróWno podmiot uprawniony do badania jak i Występujący w jego imieniu biegĘ  rewident
oś wiadczają,  e pozostają niezale ni od badanej jednostki w rozumieniu art. 56 ustawy
z dnia 7 maja 2009 r. o biegł ych rewidentach iich samorządzie, podmiotach uprawnionych do

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze pub|icznym (Dz. V. z2OO9 r. Nr77, poz.649|.




































