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DLA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

taropolskie Specjał Sp. z o.o.
z siedzibą w Goczałkowicach - Zdroj ul. Uzdrowlskowa 4d,

Pneprowadziliśmy badanie zaĘczonego sprawozdania finansowego staropol ki specjały sp. z o.o. z
siedziĘ w Goczałkowicach - Zdój ul. Uzdrowiskowa 4d, na które składa sĘ:

1/ wprowadzenie do sprał\rozdania finansowąo,

2/ bilans spolządzony na dzień 31.12.2013 roku, ktory po stronie akĘrłów i pasywów zamyka się sumą

95.1|2.rżl,gEżł,
3/ rachunek zyskÓW i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudn|a 2013 roku wykazujący

straĘ netto W Wysokości (- 52/t.9ł6,1o zł),
4/ zęstawienie zm'nn w kapitale rłłasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 3l grudnia 2013

roku wylozujące zmniejszenie kapibłu w.|,asnego o kwoĘ c52ć.94,6,10 zł),
5/ rachunek przepłyv\rÓW plenĘnych za rok obrotowy od 1 styania 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

wykazujący zmnĘ'venie stanu środkjw pimĘżnych o kwoĘ (-23.817,56 zł),

6/ dodatkowe informacje i obpŚnbnia.

Za sporądzenie zgodnego z obowĘującymi pźepisami sprawozdania n*n*ń oraz sprawozdania z
działalncści odpowiedzialny jest Zarząd Sńłki Staropolskie Specjały Sp. z o.o.

zażąd oąz Rada Nadzolaa Spółki Staropolskie specJaly sp, z o,o. jest zoboflĘzana do zapewnienia, aby

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełnił Wymąania przetvidziane W ustawle z dnia

29 węŚnia 1994 r. o rachunkowości (Dz,U,z 20t3 poz. 33O z póżń, zmlanami ), ai/anej daĘ ,ustawą o

rachunkowości",

Naszym zadaniem ryło zbadanie i Wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowanla zasadami

(połiry|q) rachunkowości tego sprawozdania finansowąo olaz Cy Jz te'nie i jasno pźedstawia ono, \łe

Wszystkich lstotnych aspektach, sytuaqję majątkową i finansową, Jak też wynik finansowy Spółki oraz o

prawldłowoŚci kląg rachunkowyń stanouriących podfiWę jego sporządzenia.



Badanię §pra\łozdanh flnansowąo pźeprcuradziliśmy stosownie do po§tanowień:

L| rozdziału 7 ustawy o nóunkowości,

ł kajołydt standardow rewĘl finansowej, wydanych pżez KĘoWą Radę BŁlgłych Rąłidentó/v W Polse,

Badanle sprawozdania finansołąo zaplanowaliśmy i przeprcwadzillśmy W taki spoóĘ aĘ rzyskac raqionalĘ

pewnŃą poałalająą na wyraż€nie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie oĘjrnąrrało spralvdzenie

poprawności zasbsowaĄrch pzez SpółĘ zasad (polffi) rachunlowolści i znacząclrch szacunkóryv, sprawdzenie

- w pnevt/ażaj@j mierze w sposib wyrywkowy - dowodt5w i zaplsów ksĘowyĄ z k6rych u,ynilcją lięby i

informaqe zawarĘ w sprawozdaniu finansowym, jak i całośclową ocenę sprawozdania flnansołego.

uważam, że badanie dostar€ZYlo wystar(zają€ej podstawy ó wynźenh opinli.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansową we W§4/stkich istotnyó aspektach:

a) przedstawia rzeĘlnie ijasno informaqe istotsE dla oaeny syhJadi mafrłtkowej i finansowęj staropolskie

sp€ały sp. z o.o. na dzień 31,12.2013 mku, jak Ęż Jq' Wyniku finansou,€go za rck obrotowy

od 01.01,2013 ó 31,12.2013 roku.

b) zostało spoządzone zgodnie z wyn€gającyml zasto§olvania zasadami (po|ityĘ) rachunkowości oraz na

podsta\rvie prawidłowo prowadzonph ksĘg raóunkow},ch,

c) Jest_ zgodne z Wplywającyml na tr€ść sprawozdania finan§owĘo przepisaml prawa l postanowleniami

- uńrrvv Spłrc.

sprawozdanie z dziahlności ;ednostki Jest komplehe W rczumieniu ań, 49 ust. 2 ustawy o radlunkoloIŚci, a

zawarte W nlm informacje, pocłodące ze zbadanego sprawozdania finansołegp, Ę z nim zgodne.
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