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Regulacje te wymagajq pftestrzegania wymog6w elyczrrych oftz zaplanowania
i przeprowadzeniabadania ,r taki spos6b, aby uzyskat wystarczajqcq pewnosC, ,e
sprawozdaniefinansowenie zawieraistotnegoznieksztalcenia.
Badar e polegalo na przeprowadzeniuproc€durslu24cychuzyskaniu dowod6w badania
kwot i ujawnierl w spmwozdaniu finansowym. Dob6r procedur brdania zaleiy od os4du
bieglego r€wident4 \rtym od oceny ryzyka istotjrego znieksztalc€nia sDrawozdiuia
finansowegospowodowanegooszustwemlub bledem.Dokonujqc oceny rego rlzyka biegly
rewident bieize pod uwagp dzialanie kontroli wetrQtrznej, w za.kresie dotyczqcym
spotz4dzaniai .zetelnej Fezentacji przez jednostkQ sprawozdaniafinansowego, w cetu
zaFojektowardaodpowiednichw danychokolicznosciachprocedurbadania,nie zaj l,]Tazenia
opinii na temat skutecznoici kontroli wewnQtrznejjednostki. Badanie obejmuje takze ocrnf
odpowiedniosciprzyjQtych zasad (polityki) rachulowosci, mcjonalnoJci ustalonych przez
kierovnika jednostki wartosci szacutkowych, jak rowniez oceng og6lnej preze[aclr
spmwozdaniafi nansowego.
Zaltes badanianie obejmuje zapewnieniaco do przyszlE rentounosci badanejjednostki
ani efektylvnoscilub skutecznodciprowadzeniasFaw jednostki przez kierownika jednostki
obecnielub w przyszlojci.
Wlm2amy przekonade, ze uzJskaneprzez nasdowody badaniastanowiqwystarczaj4cai
odpowiedniqpodstawl do wy€z€nia przeznasopinii z badania.
Opinia
Naszymzdaniem,zal4czoneroczie spmwozdaniefinansowe:
- przedstawiarzetelny i jasny ob.az sltuacji majQtkoweji fi[ansowej jednos*i
na dzief
31.12.2017t. oraz jej wyniku finarsowegoza mk obrotowy od 01,01.2017r. do
31.12.2017t.,Z€ocf:,iez maj4cymizastosowanieprzepisamiustawyo rachunkowoscii
przyjQtlmi zasadami(poliryka) rachunkowoici,
- mstalo sporzqdzonena podstawiep.awidlowo,zgodniez przepisamirozdzialu
2 ustawy
o rachunkowo3ci,ptowadzonychksiqgrachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treici z obowiqzujqcymijednostkg pnepisami
Fawa i
postanowienignistatutuspolki.

SprrwozdaDie
na aemotidnych wymogdwpraw. i regulacji
Opinia na lematspruwozdanioz dzialalnoici
Naszaopinia o sprawozdaniufinansowymnie obejmujesprawozdaniaz dzialalrclci.
Zarz4dotaz cAor&owie rady nadzorczejs4 odpowiedzialniza sporz4dzeniespmwozdania
z dzialalno6cizgodniez przepisamiprawa.

Naszymobowiqzkiemzgodniez wymogamiustavy o bieglych rewidentachbylo wydenie
opinii, czy sprawozdaniez dzialalnoici zostalosporzqdzonezgodnie z przepisamipnawaoraz,
2ejest ono zgodnez infornacjami zawartymi w rocznymspmwozdaniufinsnsowym.Nssz$n
obowiqzkiembylo takze zlozenieogwiadczenia,czy w iwietle naszejwiedzy o jednosrcei jej
otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliimy
w sprawozdaniuz dzialalnoSciistotneaieksztalcenia omz wskazanie,na czrm polegakazde
takie istotnezni€ksztalcenieNas?rymzda.iem sprawozdaniez dzialalnoScizostalo sporz?dzonezgodnie z majqcymi
zastosowani€przepisamii jest zgodne z informacjami zawartymi w roczlym spra1|r'ozdaniu
finansovym. Ponadto,oswiadczamy,iz w Swietlewiedzy o jednostcei jej otoczeniuuzyskanej
podczasbadaniasprawozdaniafinanlowego,nie stwierdziliSmyw spmwozdaniuz dzialalnosci
istotnychzni
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