
OPINIA I RAPORT

Z BADANIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres

01.01.201Ż r. do 31.12.20|Ż r.

ODLEWNIE POLSKIE
Spółka Akcyjna

Al. Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice

dla

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i
Zarządu



oPlNlA NlEZALEŻNEGo BlEGŁEGo REW|DENTA

. Dla Akcionariuszy, Rady Nadzorczei i zarządu
sPoŁKl AKCYJNEJ oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibą w starachowicach

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego ]ednostki ooDLEWNlE
PoLsKlE SPóŁKA AKCYJNA z siedzibą w 27-2oo starachowice ul. Aleja Wyzwolenia 70, na

które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) biians sporŻądzony |a dzeń 31'12 2a12l 
' 

ktÓry po stronie akt}lr'r'ów i pasywów zamyka s ę
sumą: 73 861 840'64 zł;

3) rachunek zyskÓw istrat za rok obrotowy od 01'01'2a12l' da31.12.2012r' wykazujący zysk
netto w wvsokoŚci: 5 151 617 ,41 złi

4) zestawienie zm]an W kapitale (flnduszu) Własnym za rok obrotowy od 01'01'2012r' do

31'12'2012ł wykazLjące Wzrost kap'tałL włas1ego o kwotę 5 151 693,06 zł;

5) rachunek przepł!Ą/Vów p]eniężnych za rok oblotowy od o'1'01'2012rdo 31.12'2o12l'

wykazujący Wzrost stanu ŚrodkóW pleniężnych o kwotę: 952 208'20 złi

6) dodatkowe ]nformacje i objaśnienia'

Za spożądzenie zgodnego z obowiązującymi prŻepisami sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierown]k jednoŚtki'

Kierown k jednostki oraz członkowie ńdy 
^adzolczą 

są zobowiązan] do zapewnienia, aby

sprawozdanie finansowe oraŻ sprawozdanie z dzjała ności spełniały wyrnaqanja przewidziane w

ustawie z dnia 29 WżeŚnla 1994 r. o rachunkowości (Dz'U z 2009 r' Nr 152' poz. 1223 z póżn' z..l)'
zwaną da e] 'ustawą o lachunkowoŚc"'

Naszym zadaniem było zbadane i WyraŻenie opinii o zgodności z Wyrnagającym

zastosowania zasadami (polityką) rachunkowoścj tego sprawozdania finansowego oraz czy rzete nie ]

jasno pŻedstawia ono' we Wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową ifnansową, jak też

Wynik finansowy jednostki oraz o plawidłowości ksląg rachunkowych stanowiących podstawę jego

sporządzenia'

Badanie sprawoŻdania finansowego przeprowadzil śmy stosown e do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

2) kąowych s{andardów rewlzji fnansowej' wydanych prŻez Kra]ową Radę Biegłych Rew dentów W

Polsce,



Badanie sprawozdania finansowego zaplanowa iŚmy i pŻ eprowadzil]śmy w taki sposób aby

uzyskać rac]ona ną pewność' pozwalającą na wyrażenie opini o sprawozdaniu' W szczególności

badanie obejmowało sprawdzenie poprawnoścj zastosowanych przez ]ednostkę zasad (polityki)

rachLJnkowości i znaczących szacunkóW, sprawdŻenje - w pŻeważającej mieŻe w sposÓb

Wyrywkowy _ dowodÓw izapisów księgowych' z których Wynikają liczby informacje zawańe W spra-

wozdaniu fnansowyf] jak całościową ocenę sprawozdania finansowego'

Uważamy, Źe badan]e dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia op nii

Naszym zdaniem' Żbadane sprawozdanie finansowe' We Wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstaw]a rzetelnie i jasno inforlTlacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej l finansową
jednostk na dzień 31'12'2a12l' ]akteż jej wyniku finansowego Ża Tok obrotowy od a1'a12012l.

do 31 .12.2012t .

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającym] zastosowan a zasadami (polityką) rachunkowości

oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ks ąg rachunkowych'

c) jest zgodne Ż Wpływającymi na treŚÓ sprawozdania finansowego przep sam prawa

i postanowieniami statutu jednostki.

splawozdane z dŻlałalności jednostk jest korrpletne w rozumienlu ań' 49 ust' 2 ustawy

o rachunkowości a zawańe W nim informacje' pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego'

są z nim zgodne'
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