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Warszawa, dnia 06 kwietnia 2020  r. 

Sygnatura akt Wa XIII  Ns Rej. KRS 7070/20/746 

KRS 441781 

 

Opinia biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia 

Warszawskie Centrum Finansowe Spółka  Akcyjna  z siedzibą: 

03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa  50 lokal U 2, w Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

 

1. Podstawa wydania opinii: 

Opinia została wydana na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Sygnatura akt Wa XIII Ns-Rej. KRS                      

7070/20/746 z dnia 20.02.2020 roku o wyznaczeniu biegłego rewidenta. 

 

2. Przedmiot opinii: 

Przedmiotem opinii jest zbadanie planu przekształcenia  Warszawskie Centrum Finansowe 

Spółka  Akcyjna  z siedzibą:03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa  50 lokal U 2, w 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością   w zakresie  jego poprawności i rzetelności. 

 

3. Dane identyfikujące Spółkę. 

Warszawskie Centrum Finansowe Spółka  Akcyjna  z siedzibą w Warszawie wpisana jest do                        

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000441781. 

. 

Rejestracja statystyczna: Spółka posiada nadany numer identyfikacji podatkowej                         

NIP 1132860734 oraz numer statystyczny  

  Regon 146416530. 

Zarząd Spółki:   Prezesem Zarządu jest Beata Kondej- Zawadka  

uprawniona do samodzielnej reprezentacji. 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki – w przypadku zarządu jednoosobowego 

reprezentacja polega na samodzielnym dokonywaniu czynności prawnych przez Członka 

Zarządu. 

Kapitały własne Spółki na dzień 31.12.2019 roku wynoszą  kwotę 45.215,75 zł  i obejmują: 

- kapitał podstawowy, kwota  250.000,00 zł 
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- kapitał zapasowy, kwota  147.299,31 zł 

- strata z lat ubiegłych , kwota  383.763,26 zł 

- zysk netto, kwota  31.679,70 zł 

Kapitał zakładowy Spółki  na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w celu 

przekształcenia, tj. 31.12.2019  roku wynosi 250 000, 00 zł 

i dzieli się na: 

- 100 akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami A-001 do A-100, o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł każda,  

- 100 akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami B-001 do B-100, o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł każda,  

-  50 akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami C-001 do C-50, o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł każda,  

Wszystkie akcje zostały opłacone wkładem pieniężnym . 

 

4. Projekt uchwały o przekształceniu: 

Do planu przekształcenia  został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przekształcenia  

spółki  Warszawskie Centrum Finansowe Spółka  Akcyjna  z siedzibą: 03-922 Warszawa, ul. 

Międzynarodowa  50 lokal U 2, w  spółkę pod firmą Warszawskie Biuro Rachunkowe spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  (Spółka Przekształcona ) , na 

podstawie art. 551, par.1 art. 562 w zw. z art.563 k. s .h. Projekt uchwały stanowi, że 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę   na przekształcenie  spółki  Warszawskie 

Centrum Finansowe  S.A.  na zasadach wskazanych przez Zarząd w przedstawionym   planie  

przekształcenia  sporządzonym  w formie aktu notarialnego Repertorium A Nr 741/2020 z dnia 

30.01.2020 roku. 

 

5. Plan przekształcenia: 

Plan przekształcenia przygotowany przez Zarząd  na podstawie art. 557 oraz art. 558 k. s. h  

zawiera: 

- ustalenie wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej na  określony dzień w 

miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia tj. na dzień 

31.12.2019  r.,  

- plan przekształcenia zawiera  załączniki określone w art. 558 §2 k .s .h.,  

a mianowicie: 



Opinia biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia spółki Warszawskie Centrum 

Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

 

3 

 - projekt Uchwały  Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie 

przekształcenia,  

 - projekt umowy Spółki  Przekształconej,  

 - wycenę składników majątku (aktywów i pasywów ) Spółki , 

- sprawozdanie finansowe  , sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31.12.2019 

roku ,  przy zastosowaniu  takich samych  metod  i w takim samym układzie, jak ostatnie   

roczne sprawozdanie finansowe Spółki. 

Za prawidłowe sporządzenie planu przekształcenia odpowiedzialny jest Zarząd                          

Warszawskie Centrum Finansowe Spółka  Akcyjna . Zadaniem biegłego rewidenta było 

zbadanie Planu Przekształcenia i wyrażenia opinii o jego poprawności i rzetelności.  

 

6. Wycena wartości  bilansowej majątku Spółki Przekształcanej: 

Wartość bilansowa majątku  spółki Warszawskie Centrum Finansowe Spółka  Akcyjna dla 

celów przekształcenia, została ustalona w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 

31.12.2019 r. to jest na  dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie Wspólnikom planu 

przekształcenia. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019  do 31.12.2019 , na które składa się  

- bilans który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.040.556,65 zł 

- rachunek zysków i strat wykazuje wynik działalności zysk netto w kwocie 31.679,70 zł. 

- dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający zostało zatwierdzone Uchwałą  Zwyczajnego 

Zgromadzenia podjętą w formie aktu notarialnego Rep. Nr. 3925/2019 z dnia 06.06.2019 r. 

Zostało złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w obowiązującym terminie .Wymóg art.69 

ust.1 ustawy o rachunkowości został zachowany. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe 

stanowiło podstawę otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień 01.01.2019 roku, ciągłość 

bilansowa została zachowana. Sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej, sporządzone 

dla celów przekształcenia zostało sporządzone  przy założeniu kontynuacji działalności. 

Zarząd złożył oświadczenie we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, że działalność 

Spółki będzie kontynuowana w niezmniejszonym rozmiarze w ciągu 12 miesięcy od dnia 

bilansowego. Ma to wpływ na przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu. 

Wartość majątku wyceniona została metodą majątkową aktywów netto.                                  

Aktywa netto (art. 3 ust. 1 pkt. 29 ustawy o rachunkowości) są to aktywa bilansu 

pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, czyli jest to wartość bilansowa 



Opinia biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia spółki Warszawskie Centrum 

Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

 

4 

kapitałów własnych. Zasady wyceny aktywów i pasywów określone są przepisami prawa 

bilansowego – art. 28 ustawy o rachunkowości. 

Przyjęto następujące zasady wyceny: 

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wycena według cen nabycia  

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), 

-  inwestycje długoterminowe  w cenie nabycia , 

- należności - w kwocie wymaganej zapłaty, 

- środki pieniężne - w wartości nominalnej, 

- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, 

- kapitały – według wartości nominalnej,   

Wartość majątku Spółki Przekształcanej została ustalona w oparciu o dane ewidencji 

księgowej, na podstawie której zostało sporządzone sprawozdanie finansowe  na dzień 

przekształcenia. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019  zostało zbadane przez 

biegłego rewidenta  w trybie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym. Biegły rewident wydał opinię z przeprowadzonego badania 

sprawozdania finansowego bez zastrzeżeń. 

 

7. Wartość bilansowa majątku  Spółki Przekształcanej: 

Wartość bilansowa majątku  Spółki  ustalona metodą majątkową aktywów netto  (równa 

kapitałom własnym) ustalona na dzień przekształcenia, tj. 31.12.2019r. zgodnie ze 

sporządzonym sprawozdaniem finansowym wynosi 45.215,75 zł 

 

Wyliczenie wartości bilansowej majątku wg danych sprawozdania sporządzonego dla 

celów przekształcenia: 

 

 

aktywa bilansu, kwota 1.040.556,65 zł 

minus  

- zobowiązania i rezerwy, kwota 995.340,90 zł  

równa się  

- aktywa netto (kapitały własne) kwota   45.215,75 zł 
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- wartość  bilansowa 1 akcji wynosi  180,86 zł  

 

Do wyliczenia wartości kapitałów własnych przyjęto: 

- kapitał zakładowy w wysokości zarejestrowanej na dzień sporządzenia sprawozdania 

finansowego , kwota  250. 000,00 zł 

- kapitał zapasowy kwota  147.299,31 zł 

- strata netto z lat ubiegłych  kwota   383.763,26 zł  

- zysk netto za okres od 01.01. 2019 r. do 31.12.2019 r. kwota  31.679,70 zł 

Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi  250.000,00 zł. Po przekształceniu w  zamian 

za jedną akcję Spółki Przekształcanej  o wartości nominalnej 1000,00 zł ,  akcjonariusz obejmie 

1 udział w kapitale  zakładowym Spółki Przekształconej. Kapitał zakładowy Spółki 

Przekształconej wynosić będzie 250.000,00 zł i dzielić się będzie na 250 udziałów o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł każdy. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej 

przysługują dotychczasowym wspólnikom  następująco.  

Dane wspólników w Spółce Przekształconej; 

 

Lp. Dane wspólników 
% Ilość udziałów 

Wartość  nominalna 

(zł) 

1. Beata Kondej- Zawadka  50 125 125.000,00 

2. IWN S.A. 50 125 125.000,00 

3. Razem  100 250 250.000,00 

 

Badanie planu przekształcenia zostało przeprowadzone stosownie do postanowień: 

- art. 559 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r., k .s. h. (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 wraz ze zm.); 

- Międzynarodowego Standardu Badania  (MSUA nr 3000); 

- ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz.351 ze zmianami ),  

- rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U. z 

2018 r.  poz. 395 wraz ze zm.). 

W szczególności badanie planu przekształcenia polegało na następujących procedurach: 

- sprawdzenie czy plan przekształcenia został przygotowany zgodnie z art. 558 § 1 

 k .s. h., czy zawiera wszystkie wymagane załączniki zgodnie z art. 558 § 2 k. s .h. 

oraz sprawdzenie czy załączniki do planu przekształcenia są zgodne z k .s. h.; 
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- ustalenie wartości bilansowej Spółki Przekształcanej i ocenę czy zastosowana metoda 

wyceny majątku w celu przekształcenia jest zasadna; 

- sprawdzenie czy wycena majątku Spółki Przekształcanej została poprawnie wyliczona 

zgodnie z metodą wyceny użytą przez Zarząd Spółki na podstawie sprawozdania 

finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia. 

Badanie planu przekształcenia biegły zaplanował i przeprowadził w taki sposób, aby uzyskać 

wystarczającą pewność, że plan przekształcenia nie zawiera istotnych zniekształceń i aby 

uzyskać dostateczną podstawę do wyrażenia miarodajnej opinii o tym planie. Na podstawie 

tak przeprowadzonego badania biegły stwierdza, że badanie to stanowi wystarczającą 

podstawę dla wyrażenia niniejszej opinii. 

 

8. Podsumowanie i wnioski końcowe 

W wyniku przeprowadzonego badania planu przekształcenia, zdaniem biegłego: 

a) plan przekształcenia  zawiera dane  wymienione w art. 558 § k. s .h. oraz wymagane 

załączniki zgodnie z art. 558 § 2 k .s. h., 

b) sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia na dzień 31.12.2019  r., zostało 

sporządzone przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak 

ostatnie  roczne sprawozdanie  finansowe , 

c) metoda majątkowa aktywów netto , użyta przez Zarząd do wyceny wartości majątku 

Spółki Przekształcanej  jest zasadna, 

d) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia zostało sporządzone 

zgodnie  z  zasadami rachunkowości, określonymi ustawą , stosowanymi w sposób 

ciągły, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

zostało sporządzone na podstawie  prowadzonych ksiąg rachunkowych. 

 

9. Przy sporządzeniu opinii przyjęto założenie, że wszelkie udostępnione  przez Zarząd Spółki 

dokumenty oraz omawiane lub publicznie dostępne informacje finansowe są rzetelne i 

kompletne. Wydana opinia nie ustosunkowuje się do względnych zalet przekształcenia. Jej 

przedmiotem nie jest również rozwiązanie ani wzięcie pod uwagę żadnych zagadnień 

prawnych lub podatkowych w związku z przekształceniem lub innymi transakcjami z nim 

powiązanymi. 
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10. Opinia została sporządzona wyłącznie do użytku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy                   

w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy KRS, dla Zarządu oraz                                    

Wspólników Spółki Przekształcanej i nie może być użyta w innym celu.                                                   

Biegły nie przyjmuje też odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu treści niniejszej 

opinii. 

11. Niniejsza opinia składa się z 7 kolejno numerowanych stron wraz z załącznikami, 

parafowanych przez biegłego i została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 

wraz załącznikami. 

Załączniki: 

plan przekształcenia  zawierający w treści załączniki; 

 projekt Uchwały w sprawie przekształcenia Spółki; 

 projekt umowy Spółki Przekształconej; 

 wycena składników majątku aktywów i pasywów Spółki Przekształcanej; 

 sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31.12.2019  roku, 

tj. bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacja 

dodatkowa. 

 

Warszawa dnia  06 kwietnia 2020 roku  

Biegły rewident: 
ULIVEX-EXPERT Sp. z o.o. 

00 891 Warszawa ul. Chłodna 20/65 

 

................................................................ 

Maria Skulska nr ewidencyjny 3679 

Firma Audytorska  uprawniona do badania sprawozdań 

finansowych nr ewidencyjny 531 
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