
O P I N I A  
NIEZALEśNEGO 

BIEGŁEGO  REWIDENTA 
dla 

Walnego Zgromadzenia  
„ODLEWNI POLSKICH” S.A.  

w Starachowicach  
za okres od 01.01.2008 r. do  31.12.2008 r. 

 

 

 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego              

„ODLEWNI POLSKICH” S.A. z siedzibą w Starachowicach za okres od               

01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., na które składa się: 

 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  

 

2) bilans  sporządzony  na  dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów 

i pasywów zamyka się sumą  84.795.308,20 zł;  

 

3) rachunek  zysków i strat  za  rok obrotowy  od  1 stycznia 2008 r. do                 

31 grudnia 2008 r., wykazujący stratę netto w wysokości  106.113.225,15 zł; 

 

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od          

1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału 

własnego o kwotę 106.926.808,08 zł;  

 

5) rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r.          

do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŜnych         

o kwotę  2.009.227,87 zł; 

 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyraŜenie opinii o rzetelności, prawidłowości 

i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg 

rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.  
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Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie                           

do postanowień: 

1/ rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości                      

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), 

2/ norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową 

Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 

 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki 

sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŜenie opinii              

o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności 

zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących 

szacunków, sprawdzenie  - w przewaŜającej mierze w sposób wyrywkowy - 

dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte 

w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 

UwaŜamy, Ŝe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraŜenia 

miarodajnej opinii. 

Spółka nie ujęła w pasywach bilansu rezerwy na zobowiązania finansowe 

wynikające z zawartej umowy leasingu wypowiedzianej przez finansującego                     

w następstwie otwarcia w spółce postępowania upadłościowego. Postanowienia 

umowne wynikające z umowy leasingu przewidują dla finansującego moŜliwość 

roszczenia o zapłatę wartości umownej w kwocie 1.444 tys. Zgodnie z umową 

najmu z 27.03.2009r. zawartą z leasingodawcą na okres do 27.09.2009r.(po 

upływie tego terminu w przypadku braku odmiennych ustaleń stanie się umową 

na czas nieokreślony), strony zobowiązały się w okresie jej obowiązywania oraz 

w przypadku zawarcia nowej umowy leasingu nie zgłaszać Ŝadnych roszczeń 

względem siebie z tyt. rozwiązanych umów leasingu. W przedmiotowej umowie 

najmu wynajmujący (towarzystwo leasingowe) wyraŜa gotowość zawarcia na 

wniosek Odlewni Polskich S.A umowy leasingu pod warunkiem wydania przez sąd 

prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ z wierzycielami. 

W związku z powyŜszym Zarząd spółki przyjął, iŜ prawdopodobieństwo 

skorzystania z przedmiotowego roszczenia przez towarzystwo leasingowe jest 

niskie. O fakcie tym zarząd poinformował w informacji dodatkowej. Do dnia 

wydania opinii postanowienie zatwierdzające układ z wierzycielami nie zostało 

przez sąd wydane. 

 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe  

i objaśnienia słowne, poza niepewnością opisaną powyŜej: 

1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 

sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień           

31.12.2008 r., jak teŜ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 

01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,  

2) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie                  

z określonymi w powołanej wyŜej ustawie zasadami (polityką) 
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rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, 

3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego 

przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.  

 

Nie zgłaszając innych zastrzeŜeń niŜ przedstawiona powyŜej niepewność do 

zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę, Ŝe w dniu 16.01.2009 r. 

zarząd Odlewni Polskich złoŜył do Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział 

Gospodarczy Sekcja Upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości z moŜliwością 

zawarcia układu gdyŜ zobowiązania przekroczyły wartość majątku spółki. 

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłości wydał 

postanowienie z dnia 12 lutego 2009 r. Sygn. akt V GU 1/09, w którym 

postanawia między innymi ogłosić upadłość Odlewni Polskich, określić Ŝe 

upadłość prowadzona będzie z moŜliwością zawarcia układu i wyznaczyć 

nadzorcę sądowego.  

Kontynuacja działalności spółki uzaleŜniona jest od skutecznego zawarcia układu 

z wierzycielami oraz realizowania jego postanowień. Brak porozumienia                    

w sprawie układu będzie stwarzał zagroŜenie kontynuacji działalności Spółki               

w  roku następnym po badanym. 

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49           

ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze 

zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

 

 

 

Biegły  rewident:  

 

 

Andrzej Mucha 

nr ewid. 2652/650 

 

 

Kielce, dnia 24 kwietnia 2009 r. 

ZESPÓŁ USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 
BILANS-SERVIS Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS 

25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84 
Nr podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych 187 

 
CZŁONEK ZARZĄDU 

 

Zbigniew Andrzej 
Radek 

biegły rewident 
nr 9666/7223 

 
PREZES ZARZĄDU 

 

Andrzej Mucha 
biegły rewident 

nr 2652/650 
 


