BIEGLI REwlDENcl KlELcE SPÓŁKA z o.o.
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OPINIA
NlEZALEżNEGo BlEGŁEGo REW|DENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE W starachoWicaGh
za okres

od 1 stycznia 2013

r.

do 31 grudnia 2013 r.

dla
Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Spólki Akcyjnej 0DLEWNlE P0LSK|E w starachowicach
PŻeprowadZiliśmy badanie załączonego spraWoZdania finanSowego za okres
od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudn a 2013 r' SpółkiAkcyjnej oDLEWNlE
Z

PoLsKlE

siedzibąW starachowicach, Al' WyZWoLenia 70, na które składa się

l)

wprowadzen e do sprawozdania flnansowego

2)

bilans spolządzony nadzień 31'12.2013 r.' który po stronie aktywóW pasywóW
Zamyka się

3)

sumą

rachunek zyskóW strat za rok obrotowy od 01 01'2013 r' do 31'12'2013
Wykazujący zysk netto

4)

78 007 750,70 zł

W

r.

Wysokości

5 185 372,41

zestaw enie zm an w kapitale wlasnym za rok obrotowy od

01

.01

2413t.da31.122013r.

Wykazujące Wzrost kapitału Własnego o kwotę

5)

5 187 434'46 zł

rachunek pzepływóW pieniężnych za rok obrotowy od 01'01'2013
Wykazujący Zwiększen e stanu środkóW pien ężnych o

6)

Za

zl

kwotę

r do31j22a13l
4 675 840,58

zł

dodatkowe nformacje iobjaśnien a'
spoŻądzen

sprawozdania

Z

e

Zgodnego

Z

obow

ązującym

przep

sami sprawozdania finansowego

dŻiałalnoścodpowiedzia ny jest ZaŻąd spółki.

NJdylÓl: BbgliRewjdenci Kb\ce sp. Ż o a

oraz

Zaftąd spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są ZobowiąZani do zapewn enia, aby sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie Z dz|ała]noścjspełnia]y Wymagania pzewdziane W ustawle Z dn]a
29 WŻeśnia1994

''ustawąo

ro

rachunkowości (Dz' U Z 2a13

r,poz' 330 z

póŹn' Zn]ianami)' Zwane] daei

rachunkoWości"'

Naszym zadaniem było Zbadanie j Wyrażenie

opinio ZgodnoścZ

Wymagającym zastosowan a

Zasadarrri (poltyką) rachunkowości tego sprawozdania fnansowego oraz

czy rzetelnie

]asno

pŻedstawia ono, We Wszystkch ]stotnych aspektach, sytuację maiątkową fnansową, jak leż Wynik

o

finansowy jednostki oraz

prawdłowości ks

ąg rachunkowych stanowiących podstawę

jego

sporządzen a'
Badanie spraWozdania finansoWego przeproWadZiliśmy stosoWnie do postanoWeń

1)

ustawy o rachunkowościZ dn a 29 Wrześn a 1994 r',

2)

ustawy Z dnia 07 maia 2009 roku

o

iich

begłych rewidentach

san]orządze' podm otach

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzoŻe pub icznym
Nr 77, poz' 649, Z póżn. zmianam

3)

(Dz U.

Z 2009 r

)

krajowych standardóW lewizj fnansowej, Wydanych

pŻez Krajową Radę Biegłych RewidenlóW

w Polsce

Badanie sprawozdania finansowego zapanowaiśmy i przeprowadzlśmy W taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność, pozwalającą na Wyrażenie op n i o sprawozdaniu'

W szczególności badane obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych pŻez jednostkę
zasad (poltyki) rachunkowości iznaczących szacunkóW, sprawdzenie - W pŻeważa]ące] mierŻe
zap sów księgowych, z których Wyn kają

iczby

W

sposób wyryWkowy - dowodów

W

splawozdaniu flnansowyn]' jak i ca]ościową ocen ę sprawozdania fnansowego'

I

informacie zawańe

L]Wazamy, Że badan e dostarczyło Wystarczaiącej podstawy do Wyrażenia miarodajnej opini

Naszym zdaniem' Żbadane sprawozdanie fnansowe, obeimu]ące dane lczbowe

a)

przedstawia Że1elnie

i

l

'

objaśnienia słowne:

iasno Wszystkie informacje |stotne dla oceny sytuacji mająlkowej

finansowej badanej spółki Akcy]ne] oDLEWN|E PoLSK

E na dzień 31'12'2a13 r'' ]ak też jej

wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

b)

zostało sporządzone Zgodnie Z Wymagającym Zastosowania Zasadami (po ityką) rachunkowośc
oraz na podstaw]e prawjdłowo prowadZonych ks|ą9 rachunkowych'

c) jest zgodne
i

z

Wp]ywającym

postanoWieniami statutu spółki'

A|dytaf Biegli Rewidenci Kiebe sp' Żo.a

na treśó sprawozdania

finansowego pŻep sami prawa

sprawozdanie z działaLnościspółkiAkcy]nej oDLEWN E PoLsKlE za okres od 01 stycznia 2013 r' do

31 grudnia 2013 r' jest kompletne w rozumieniu art 49 ust' 2 ustawy
lozpolządzenia l\łinlstra FinansóW z dnia 19 lutego 2009 r'

W

o rachunkowości oraz

sprawie informacjj bieżących i okresowych

pzekazywanych pŻez emitentóW papieróW Wańościowych oraz WarunkóW uznawan a za rÓWnoważne
informac]i Wymaganych pŻepjsam prawa państwa n]ebędącego państwem członkowskjm

z 2014

rcku,

finansowego,

poz 133) a zawarle W nm

sąz

informacie, pochodzące

ze zbadanego

(Dz' U'

sprawozdania

nim zgodne.
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W
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Biegl Rewidenci Kielce Sp. z o.o. podrniotLr
Uprawnionego do badania sprawozdań fnansowych nr473

w imien u

2) Stefan

BieOil P,eniitolciKi?lce
sp.
o
Z. Jlq Klelce L]J sandonr]eiŚkez o1nĄ
Iel-4^]_|JbB_2J

ł]r oJ.

Kowalik

t/i'U

21 1rl1fax 4 J 366 a5 ió
dł El4l REG' zsoogl1lś

Biegly reyłpent, nr w rejestrze 1834

M/v

p".pó*uo.u1ą,y ilouni.
'.;il..t
wlnrleniu
Beg iRewdenclKiece Sp z oo. podmotu
a

lgły

uprawn onego do badan a sprawoŻdań linansowych

nr473

Pri

i]l'b

Z

ł_RZĄDU^

u,llJll"ł#
r,..]y R€t'ileEt

\r r,
'etestize 4550

)

l
/
I

Kielce, dnia 19 lutego 2014 roku

Audf,ot Biegli Rewidenci Kelce Sp za.o

