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Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE w Starachowicach

za okres

od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

dla

Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

Społki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE w Starachowicach

Pzeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania flnansowego za okres

od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Spółki Akcyjnej oDLEWNlE POLSK|E

z siedzibą w Starachowicach, Al' Wyzwo|enia 70, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2) biIans spoządzony na dzień 31.12'2015 r', który po stronie aktywÓw i pasywów

zamyka się sumą 80 397 223,33 zł

3) rachunek zyskóW i strat Za rok obrotowy od 01 '0'l '2015 r ' do 31.12.2015 r '

wykazujący zysk netto w wysokości 'l'l 915 635'75 zł

4) zestawienie zmian w kapita|e własnym za rok obrotowy od 01 '01 '2015 r ' do 31 '12'2015 r.

wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11925954,04zł

5) rachunek pzepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 .01 .2015 r ' do 31 122015 r '

wykazujący wzrost stanu ŚrodkÓw pieniężnych o kwotę 1 257 000,47 zł

6) dodatkowe informacje i objaśnienia'

Za spoządzenie zgodnego z obowiązującymi pzepisami sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z działalności odpowiedziaIny jest Zaząd SpÓłki'

Zaząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie

finansowe oraz sprawozdanie z działa|ności spełniały wymagania pzewidziane w ustawie z dnia

29 wześnia 1994 r. o rachunkowości (.t. Dz' U z 2013 r', poz' 330, z póŹn, zmianami), zwanej dalej

,,ustawą o rachunkowości'''
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Naszym zadaniem było zbadanie i wyrazenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania

zasadami (po|itykąJ rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy nete|nie i jasno

przedstawia ono' we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową ifinansową jak też wynik

finansowy SpÓłki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego

spoządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego pzeprowadziIiśmy stosownie do postanowień:

1) ustawy zdnia29 wześnia 1994 r, o rachunkowości,

2) ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samoządzie, podmiotach

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzoze publicznym fi't. Dz, U.

z2015 r', poz, 1011 , z pÓŹn' zmianami)'

3) krajowych standardÓw rewizji finansowej' wydanych pzez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zap|anowaliśmy i pzeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać

racjonaIną pewność, pozwaIającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu'

W szczegó|ności badanie obejmowało sprawdzenle poprawności zastosowanych pzez Spółkę zasad

(polityki) rachunkowości i Znaczących szacunkÓw' sprawdzenie - w pzeważającej mieze w sposÓb

wyrywkowy _ dowodów i zapisów księgowych, z ktÓrych wynikają liczby i informacje zawańe W spra-

wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

UWażamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii'

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane Iiczbowe iobjaśnienia słowne:

a) pzedstawia zete|nie i jasno Wszystkie informacje istotne dIa oceny sytuacji majątkowej

i finansowej badanej Spółki Akcyjnej ODLEWN|E PoLsKlE na dzień 31'12'2015 r'' jak też jej

wyniku finansowego za rok obrotowy od 01,01,2015 r. do 31.12.2015 r.,

b) zostało spoządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (po|ityką) rachunkowości

oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych'

c) jest zgodne z wpływającymi na treŚć sprawozdania finansowego pzepisami prawa

i postanowieniami statutu spółki oraz zgodnie z zasadami rachunkowości okreś|onymi w powołanej

wyżej ustawie i wydanymi na jej podstawie przepisami, jak rÓwniez z wymogami określonymi

w ustawie z dnia 29 |ipca 2005 r' o ofercie pub|icznej iwarunkach wprowadzania inskumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (,t' Dz. U. z 2013 r ',

poz' 1382 z póŹn' zmianami)'
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Sprawozdanie z działa|ności Spółkl Akcyjnej ODLEWNlE PoLsKlE za okres od 0.l stycznia 2015 r. do
31 grudnia 2015 r. jest kompletne w rozumieniu ań' 49 ust' 2 ustawy o rachunkowości oraz
rozpoządzenia Ministra FinansÓw z dnia 19 |utego 2009 r' w sprawie informacji bieżących i okresowych
pzekazywanych pzez emitentÓw papierÓw wańościowych oraz warunków uznawania za rÓwnoważne

informacjl wymaganych pzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim {'t' Dz' U.

z 2014 roku, poz' 133' z póŹn. zmianami) a zawańe w nim informacje, pochodzące ze zbadanego

sprawozdania finansowego, są z nim zgodne'

W sprawozdaniu tym opisano istotne czynniki ryzyka i zagrożenia związane z działalnością Spółki'

Kielce, dnia 19 lutego 2016 roku

1) Stefan Kowalik
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