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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGI,BGO REWIDENTA

dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy

Ekokogeneracja S.A.

PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego Ekokogeneracja S.A.
z siedzibzyprzy Al. Jerozolimskich 91 w Warszawie, na kt6re sklada sig:

. lvprowadzerie do sprawozdania finansowego,

o bilans sporzEdzony na dzieh 31 grudnia 2015 roku, kt6ry po
stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sumg:

. rachumek zysk6w i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku
do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazuj4cy zysk netto w
wysolcoSci:

o zestarvienie zmian w kapitale wlasnym za okres od dnia
I styc,znia2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazuj4ce
wzrosit kapitalu wlasnego o kwotg:

o rachunek przepNyw6w pienig2nych v,rykanti?cy zmniejszenie
stanu Srodk6w pienighnych nefio za okres od dnia I stycznia
2015 roku do dnia 3l grudnia 2015 roku o kwotg:

o dodatlkowe informacje i objaSnienia.

5.228.648,71 PLN

955.049,15 PLN

975.049,15 PLN

351.395,56 PLN

Za sporzzqdzetie zgodnego z obowi4zuj4cymi przepisami sprawozdania finansowego
odpowiedlzialny j est Zarz4d Sp6lki.

Zarzqd lip6lki jest zobowi4znry do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z dzialalnoSci spelnialy wymag arria przewidziane w ustawie z dnta 29 v'lrzefinia
1994r. orachunkowoSci (Dz.U.zIl.03.20l3r.,poz.330,zp62.zm.),rwanej dalej,,ustawq
o rachunkowoSci".

Naszym zadatiem bylo zbadlarie i wyrazenie opinii o zgodnoSci z v'rymagaj4cymi
zastosowtnia zasadami (polityka) rachunkowoSci tego sprawozdatia finansowego oraz czy
rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjg maj4tkow4 i
finansowil, jak tez wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowoSci ksi4g rachunkowych
stanowi4cych podstawE j ego sporzqdzeria.

Badanie sprawozdania frnansowego przeprowadziliSmy stosownie do postanowieri:

I) rozdziitlu 7 ustawy o rachunkowoSci,

2) krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow4 Radg Bieglych
Rewident6w w Polsce.

e-mail: warsaw-sr(Decovis.com htto://w.ecovrs.com Nr 1253 w Krajowej lzbie Biegl
NfP: PL 5261 0-36-;755, Regon: 011256722: Kapital zakladowy: 250000 zl;
Ecovis System Rewident Sp z oo posiada €rtyfikat nr PL 11OOO2g7lp potwierdzaj
9001:2008 w zakresie badanla sprawozdad finansowych

ECOVIS Intemationitl tax advisors acco
Estonia, Finland, Frane, Germany, Greece, Great Britain, Hong Kong, Hungary, India,
|ndonesia,|re|and'|srae|.|ta|y,Japan,Repub|icofKorea'LatVia,Liechtenstein,Lithuania,LuXembourg,RepUb|icofMaedonia,ajayS|a,
zea|and,Po|and'PC,rtuga|'Qatar,Romania,RUssia,Repub|icofserbia'singapore,S|ovakRepUb|ic,
Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay and USA (associated partners)
ECOVIS International is a Swiss association Each Ecovis Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not
those of any other entity ECOVIS System Rewident Sp z o o is the Polish member firm of ECOVIS Internatronal
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Badanie sprawozdania finansourego zaplartowaliSmy i przeprowadziliSmy w taki spos6b, aby
uzyskaf racjonaln4pewnoS6, pozwalajEcqnawyrahenie opinii o sprawozdaniuL.

W szczeg:,6lno6ci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawno6ci zastosowanych przez Spolkg
zasad (polityki) rachunkowoioi i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie - w przewaaajqcej
mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w ksiggowych, zktbrych wynikaj4liczby i
informacje zawarte w sprawozdaniu hnansowym, jak i caloSciow4 ocenq sprawozdania
finansow:go.

Uwa?amsr,Zebadanie dostarczylo v,ystarczajqcej podstawy do wyraZenia opinii.

Naszym z:daniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji maj4tkowej i
finansowej Ekokogeneracja S.A. zsiedzlb4przy Al. Jerozolimskich 91 w Warszawie
na.dzien 31 grudnia 2015 roku, jaktezjej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia
2Cr15 roku do dnia 31 gmdnia 2015 roku,

- zostalo sporzqdzone zgodnie z v,rymagaj4cymi zastosowania zasadarri (polityka)
ra;hunkowoSci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonychksi4g rachunkowych,

- jer;t zgodne z wplywaj4cymi na treS6 sprawozdania finansowego przepisami prawa
i prostanowieniami statuhr Sp6lki.

Sprawozclanie Zarz4du z dzialalnoSci Sp6lki jest kompletne w rozumieniur art. 49 ust. 2
ustawy rr rachunkowoSci, a zawarte w nim informacje, pochodz4ce ze zbadnrego
sprawozdania finansowego, sQ znim zgodne.

Kr,uczorvy Brncly Rnwronxr
Wpisany do rejestru biegtych rewicilent6w
pod numerem 10205 przeprowadz4j4cy
badanie w imieniu

Ecovrs Srrsrnu RnwrorNr SP. z o.o.
UL. RAKowrncxa 30A
02-528W\RSZAWA
Sp6lka wpisana na listg podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdari
finansowy,ch pod numerem 1253

Warszawa., dnia12 kwietnia 2016 roku

ARTUR
BIEGLY
Wpisany do rejestru bieglych rewident6w pod
numerem ll2l0

Z,ARz4DUKlr,rRzrn{n Szrli+dl

EcoYis System Rervident Sp. z o.o. ul Rakowiecka 3Oa, 0:2-528 Warszawa, tel.: +48 (22) 38O 03 80, fax: +48 (22) 3BO 03 81,
e-mail: warsaw-srcDecovis.com http://M.ecovis.com Nr 1253 w Krajowej lzbie Bieg,lych Rewident6w, KRS: OOOOOS4S22,
NfP: PL 526-10-36-7 55, Regon: 011256722: Kapital zakladowy: 250OOO zt:
Ecovis System Rewident Sp z oo posiada ertyflkat nr PL 11O002A7,P potwierdzajqcy spelnienie warunk6w normy ISO
9001:2008 w zakresie badania sDrawozdai finansowch

ECOVIS Internation
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Hong Kong, Hungary, India,
|ndonesia'|re|and,|srae|'|ta|y'Japan,Repub|icof
zea|and,Po|and,Portuga|,Qatar'Romania,Russia,Repub|icofSerbia,Singapore,sloVakRepub|ic'S|oVenia,SouthAfrica,Spain'sweden'SWiedan
Tunisia, Turkey, Ukr?ine, United Arab Emirates, Uruguay and USA (associated partners).
ECOVIS International is a Swiss association. Each Ecovis Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not
those of any other entity ECOVIS System Rewident Sp z o o is the Polish member firm of ECOVIS International
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I. CZ4SC OGOLNA RA,PORTU

1. Dane identyfikui4ce badan4 iednostkq

Nazwa i forma prawna

Ekokogeneracj a Sp6lka Akcyjna.
Nazwa skr6cona: Ekokogeneracja li.A.

Siedziba jeclnostki

02 - 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 91

Przedmiot tlzialalnoSci j ednostki

Przewa2ajEcym przedmiotem dzialalnoSci Jednostki, wedlug REGON, jest dziaLalnoS6 holding6w
finansowychL, wytwarzanie i zaopefirywarrie w parg wodn4, gorEcq wodg i powietrze do uklad6w
klimatyzacyjinych, zbierarie, obrirbka i usuwanie, przefirarzanie i unieszkodliwianie odpad6w
innych nizniebezpieczne, orazbaclaria naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostalych nauk
przyrodnic qr ch i technicznych.
Prowadzona w badanym okresie <lzialalnofif nie wykraczala poza zalcres okreSlony w Krajowym
Rejestrze S4dowym oraz statucie Sp6lki.

Podstawa p.rawna dzialalno5ci jerlnostki

Sp6lka z siiedzibq w Warszawie: zostala zawiEzana w dniu 14 styczria 2009 roku Aktem
Notarialnym Rep. A Nr 18112009 z" drial4 stycznia2}}9 r.

Sp6lka zostala utworzona na czas nieokreSlony.

Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru

Sp6tka zosti*a wpisana do Krajc,wego Rejestru S4dowego prowadzonego przez S4d Rejonowy
dla Miasta [itotecznego Warszawr, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego
w dniu 2I st'.ycznia2O09 roku pod numerem KRS 0000321977.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. ul Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa, tel; +48 (22) 380 03 80, taxi +48 (221 380 03 91,
e-maif : warsaw-sr@ecovis.com htto://M.ecovis.com Nr '1253 w Krajowej lzbie Bieglych Rewident6w, KRS: OOOOOS4S22,
NfP: PL 526-'10-36-755, Flegon: 011256722; Kapital zakladowy: 21i0000 zt;
EcovisSystemRewidentSp zoo posiadacertyflkatnrPLlllOO2STlP potwierdzajqcyspelnieniewarunk6wnormylsogo0l:2OOBw
zakresie badania sprawo2:dah finansowych

Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Hong Kong, Hungary, India,

Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay and USA (associated partners).
EcoV|s|nternationa|isasWissassociationEachEmVisMemberFirmisanindependent|ega|entityinitsowncoUntrandison|y|iabte
other eniity ECOVIS Syslem Rewident Sp z o o is the Polish mernber firm of ECOVIS International.



Raport z baclania sprawozdania fi n:rnsowego
Ekokogener:rcja S.A.
za okres od 1l stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
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Po przeksztiilceniu w sp6lkg akcyjn4 Sp6tka zostala wpisana do Krajowego Rejestru S4dowego
prowadzonego przez S4d Rejonoray dla Miasta Stolecznego Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Itejestru S4dowego w dlniu 2 wrzelnia 2010 roku porC numerem KRS 0000364229.

Rejestracja podatkowa i statystyrczna

Sp6lka posizrda numery identyfikacryjne nadane przez'.

1. Gl6wny l.lrz1d Statystyczny w 1farszawie
2. T rzeci lJruad Skarbowy Warsza','ra Sr6dmiescie

REGON: 141699367
NIP: 521-3 5-ll-744

Kapital wlasny jednostki

Kapital zakladowy nadziefi 1.01.2015 r. wynosil I 080 000,00 PLN (slownie: milion osiemdziesi4t
tysigcy zNo\rch) i dzielil sig na 4.000.000 akcji imiennych serii A, 1.500.000 akcji na okaziciela
serii B orz na 1 .333.7 50 akcji na rokaziciela serii C, 1.019.120 akcji na okaziciela serii D, 967 .130
akcji na okaziciela serii E, 980.001) akcji na okaziciela serii Fl oraz 1.000.000 akcji na okaziciela
serii K o warrto5ci nominalnej 0,10 PLN kuZda.

Uchwal4 m L9NU20I5 Zv,ryczajnego Walnego Zgromadzeniia z dnia 30.06.2015r (Rep. A nr
3808/2015) 'w sprawie wdroZenia programu motywacyjnego dlar pracownik6w i wsp6lpracownik6w
Sp6lki oraz Sp6lek zaleimych od Slp6lki, podwyzszono kapital zaHadov,ry Sp6lki o kwotg 20.000
zN,poprzez emisjg akcji serii tr o u,artoSci nominalnej 0,10 zlotykuZda akcja,w drodze subskrypcji
prlwatnej, z" pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prrawa poboru. Akcje serii tr zostaly
pokryte wklildami pienigZnymi. Alccje te zostaly wprowadzone do alternatyumego systemu obrotu
na rynku NewConnect.
Podwy2szenie kapitalu zakladowego Emitenta w drodze emisji 200.000 akcji na okaziciela serii tr

zostalo zare.iestrowane w dniu 4 grudnia 2015 r. przez S4d Rejonowy dla m.st. Warszary w
Warszawie, .XII Wydzial Gospod arczy Kraj owego Rej estru S 4dowego.

Akcje serii tr, zostaly objgte po cenie emisyjnej r6wnej cenie no,minalnej. Cena emisyjna akcji serii
tr- zostala ustalona przez Radg Nadzorcz4 Uchwal4 nr 5lIXl20l5 w sprawie przyjgcia Regulaminu
Programu M.otywacyjnego , ustalerria listy os6b, kt6rym zostanE zaoferowane akcje serii tr, orazw
sprawie upowaZnienia dla Przewodnicz1cego RN do zawarcra Umowy Objgcia Akcji i
Uczestnictwa w Programie z Prczesem Zaruqdu Sp6lki, na podstawie upowaznienia udzielonego
przez Zwy cz:,ajne Walne Zgr omadzenie.

Kapital zakladowy na dzreh bilansowy wynosi I 100 000,00 PLN (slownie: milion sto tysigcy
zlotych) i dzieli sig na 4.000.000 al<cji imiennych serii A, 1.500,000 akcji na okaziciela serii B oraz
na 1.333.750 akcji na okaziciela serii C, 1.019.I20 akcji na okaziciela serii D,967.130 akcji na
okaziciela serii E,980.000 akcji na okaziciela serii F1, 1.000.000 akcji serii Koraz 200.000 akcji
serii tr o wartoSci nominalnei 0.10llLN ku;zda.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. ul Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa, tel: +48 (22) 380 03 80, tdt +4A (22\ 380 03 81,
e-maif : warsaw-sr@ecovis.com htto://\M.ecovis.com Nr '1253 w Krajowej lzbie Bieglych Rewident6w, KRS: OOOOOS4522,
NfP: PL 526-10-36-755, Flegon: 01'1256722t Kapital zakladowy: 21t0000 zl;
Ecovis System Rewident Sp z o o posiada certyflkat nr PL 11ooo2a7P potwierdzajqcy spelnienie warunk6w nonny ISO 9001:2008 w
zakresie badania sprawoz:dad finansowych

Finland, France, Germany, Greece, Great Britaln, Hong Kong, Hungary, India,

Ukraine, United Arab Emi.ates, Uruguay and USA (associated partners).
EcoV|S|nternationa|isaswisSassociation.EachE@VisMemberFirmisanndepend
other entity. ECOVIS Syslem Rewident Sp. z o.o is the Polish mernber firm of ECOVIS International.
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W trakcie badanego okresu nast4pila zmianaw strukturze wlasno5ci.

Na dzieri bilansowy 31.12.2014 roiku, struktura kapitalu zakladc,wego ksztaltowala sig nastgpuj4co:

Na dzieri bilansowy 3I.12.2015 rolcu, struktura kapitalu zakladowego ksztattuje sig nastgpuj4co:

Kapital wlasny sp6lki Ekokogeneracja S.A. nadzief 31.12.2015 roku wynosi:

Wyszczegd,lnienie Kwota (w PLN)
Kapital zakladowy I 100 000,00
Eqp4ql zapasowy 3 304 011,64
Pozostale kapitaly rezerwowe 500 000,00
7.ysk I stratia z lat ubieglych I r87 937.37
Zysk I stratla netto 9s5 049.15
Razem 4 671123.42

Kapital zal<ladowy wykazxry w sprawozdaniu finansowym jest zgodny z aklualnym wyci4giem
z KRS i statutem Sp6lki.

Ecovis system Rewident Sp. z o.o. ul Rakowiecka goa, 02-528 warszawa, tel.: +4a \22) 380 03 80, tag +48 (22) 380 03 81 ,

9:!a1: WeGey:Sl@e9!)vis.com http://w.ecovis.com Nr 1253 w Krajowej lzbie Aiegtych newident6w, KRd:'OOOOOSISZZ,
NfP: PL 526-10-36-755, Ftegon: 011256722: Kapital zakladowy: 2tiOOOOzt,
EcovisSystemRewidentSp zoo posiadacrtyfikatnrPLl'looo2'7tP potwierdzajacyspelnieniewarunk6wnormylsogo0l:2oogw
zakresie badania sprawo2:dari finansowch

I Argentina, Czech Republic, Denmark, Estonra
gary, India,
Liechtenstei Mexim, Netherlands, New zealanq,
ngapore, Sl , Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey,
ners).
Firm is an i n acts or omissions, not those of any

nber firm oi

r{.kcjonariusze Ilo66 akcji
(szt.)

Wartro5d nominalna
akaji w PLN

Udzial w kapitale
(%)

AC Ekoholdins sp. z o.o. SKA* 4 000 000 400 000,00 37,04yo

Woiciech Rychlicki** I t26 500 I 12 650,00 I0,43yo

Aleksandra lZieleniewska* * * 752 400 75 240,00 6,97yo

Golville Tradine Limited 883 120 88 312,00 8,r8yo

Grzesorz Zurowski**{< 645 250 64 525,00 5,97yo

Pozostali 3 392 730 339 273,00 3I,4Iyo
Razem l0 800 000 I 080 000.00 100,009/o

l\kcjonariusze Ito56 akcji
(szt.)

WartoS6 nominalna
akcji w PLN

Udzialw kapitale
(%)

AC Ekoholding sp. z o.o. SKA* 4 000 000 400 000,00 36,36yo

Wojciech Rychlicki** 1 176 500 117 650,00 l0,7Uyo
Aleksandra 2lieleniewska* * * 752 400 75 240,00 6,84yo
Golville Tradins Limited 883 120 88 312,00 8,03yo
Pozostali 4 r87 980 418 799,00 39,070A

Razem 11 000 000 I 100 000.00 100'



Raport z badania sprawozdania finansowego
Ekokogeneracja S.A.
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Nazrva Siedziba Rodzai powiazania
Ekokogeneracia Trzebiech6w Sp. :z o.o. Po ska kapitalowe
WGE Sp. z o.o. Po ska kapitalowe
Ekokogeneracia Development Sp. z o.o. Po ska kapitalowe
Kotlownial Sp.zo.o. Po ska kapitalowe
Ekotermika SA Polska kapitalowe

Informacja o jednostkach powiryzanych:

Na dzieri bilansowy Sp6lka posiada nastgpuj4ce jednostki powi4zane:

Transakcje :z jednostkami powi4zamymi zostaly prawidlowo wykazane w zbadanym sprawozdaniu
finansowym.

Zarzqd. Spt6lki

W trakcie badanego okresu w sklacl Zarzqduwchodzil:
o Wojoiech Rychlicki - Prezers Zarz4dt;

Rada Nadzrorcza

W roku 201:J oraz do dnia badaniaRada Nadzorcza dziaNaw skladzie:
o Anna Rychlicka - Przewodnicz4ca Rady;
o Krz:ysztof Chyliriski - Czlonek Rady;
. MalgorzataGil- Czlonek Rady;
o Artur Badyda - Czlonek Fi.ady;
o Aleksandra Zieleniewska .- CzLonekRady do 19.01.2015r.
o Artur wozniakowski - czlonek Rady od 20.01 .20r5r. do 30 09.2015r.,
o Marcin Grodzicki - Czlonek Radv od 1.10.2015r.

Zatrudnieniie

Przecigtnie rv okresie badanym Sp(rlka zatrudntala osiem os6b.

Ecovis System Rewid€nt Sp. z o.o. ul Rakowiecka 30a 02-528 Warszawa, tet.: +4A (221 380 03 gO, fax: +48 (22) 380 03 B.l,e-maif: warsaw-sr@ecovis.com http://\iiw.ecovis.com Nr 1253 w Krajowej lzbie aieglych Rewident6w, KRd:'CIOOOOSqSZZ,
NfP: PL 526-10-36-755, tlegon: 0'11256722: Kapital zakladowy: 21i0000 zl;
Ecovis System Rewident Sp z oo posiada ertyfikat nr PL'l1ooo2a7P potwierdzajqcy spe.lnienie warunk6w normy ISO 9oo1:2008 w
zakresie badania sprawoz:dai finansowych

I Argentina' Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
gary, India,
Liechtenstei Malaysia, Malta, Mexico, Netherlends, New zealand,
ngapore, Sl den, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey,
ners).
' Firm is an i y |iable for its own acts or omissions, not those of any
nber firm of
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2. Informacie o sprawozd:rniu finansowymzarok poprzedni

Podstaw4 otwarcia ksi4g rachunkowych bylo sprawozdanie hnansowe sporz1dzone za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 3l grrudnia 2014 roku, kt6re zostalo zbadane przez Ecovis System
Rewident Sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie, ul. Rakowirecka 30A, wpisan4 jako podmiot
uprawniony do badania sprawozda.ri finansolvych pod pozycj 4 1253. Biegly rewident wydal o tym
sprawozdaniiu opinig bez zasftze2ef .

Sprawozdanie finansowe Sp6lki zer okres od I stycznia do 31 grudnia 2014 r. zostalo zatwierdzone
przez Zwyczape Walne Zgromaclzenie Akcjonaiuszy Sp6lki uchwal4 m 5NU20l5 z dnia 30
czerwca2jl5 r.

Uchwal4 rtr 8NU20I5 z dnia 30 c;zerwca 2015 r. Zvnyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanowilo,2e zysk netto zaro.k obrotolvy od I stycznia do 31 grudnia 2014 r. w kwocie
649 797,67 PLN zostanie przeznac'zony na:

. zasilenie kapitalu rezerwovvego pod nazw|,,kapital na nabycie akcji wlasnych" w kwocie
250.000,00 PLN

o poknycie strat Sp6lki zlatubieglych w kwocie 399.797,57 PLN.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od I stycznia do 31 grudnia 2014 r. przekazano
do Trzeciego Urzgdu Skarbowegor Warszawa Sr6dmiescie oraz do S4du Rejonowego dla m.st.
Warszawy vr Warszawie XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego w dniu 2lipca
2015 roku.
Sprawozdanie finansowe za rck obrotowy od I stycznia do 3l grudnia 2014 r. przekazano do
Krajowego Rejestru S4dowego w S4dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydzial
Gospodarc4'' w dniu 8 lipca 2015 roku.

3. Dane identyfikui4ce porilmiot uprawniony i bieglego rewidenta
przep ro w adzai4cego b aLdanie sp rawozdania finansowego

ECOVIS Syrstem Rewident Sp. z o.o. z siedzlbq w Warszawie, ul. Rakowiecka 30A jest podmiotem
uprawnionyrn do badania sprawozdari finansowych, wpisanym nLa listg pod nr 1253.

Badanie zostalo przeprowadzone rLa podstawie umowy zawartej w dniu 2 pu2dziemika 2015 roku
pomigdzy E)kokogeneracja S.A. -iako Zleceniodawc4, a Eco,vis System Rewident Sp. z o.o.
zsiedzibq vrWarszawie, ul. Rakowiecka 30A wpisan4 na listg podmiot6w uprawnionych do
badania sprawozdaf finansowych pod numerem 1253. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie
przeprowadz:il kluczowy biegly rewident Katarzyna Sztanga wpisany do rejestru bieglych
rewident6w pod numerem 1 0205.
Ecovis System Rewident Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony, zostal wybrany do badania
sprawozdania finansowego Sp6lki zarok obrotowy od 1 styczna2015 roku do 31 grudnia 2015
rckuprzez Radg Nadzorczquchwal4 w 3lIX/2015 z dniu 30 wrzesnia 2015 roku.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. ul Rakowiecka 3Oa, 02-528 Warszawa, tel.i +48 (221 380 03 80, faxi +49 (22) 380 03 S1,

9:!ail: WeGg\gsf@gglrvis.com httor//ww.ecovis.@tr Nr 1253 w Krajowej lzbie Bieglych Rewident6w, KRS: OOOOOS4522,
NfP: PL 526-10-36-755, Flegon: 011256722: Kapital zaktadowy: 2ljOOOO zl;
Ecovis System Rewident Sp z oo posiada erMkat nr PL 11ooo287lP potwierdzajqcy spelnienie warunk6w normy ISO 9001:2008 w
zakresie badania sprawoz:dai finansowch

Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Hong Kong, Hungary, lndia,

Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay and USA (associated partners).
ECOVIS International is a Swiss associ
other entity. ECOVIS Syslrem Rewident Sp. z o.o is the Polish mernber firm of ECOVIS Intern;tional.
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OSwiadczamy, 2e Ecovis System R,ewident Sp. z o. o. jako podrniot uprawniony orazbiegly rewident
przeprowadtzajqcy badanie w jego imieniu spelniaj4 warunki do wyrazenia bezstronnej i nezaleinej
opinii o badanym sprawozdaniu finansow5rm - zgodnie z art.56 ust. 2,3 i 4 ustawy z dria
7 maia2009 r. o bieglych rewidentach i ich sarnorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdari finansowych oruz o naclzorze publicznym.

Badanie zositalo przeprowadzone w siedzibie Sp6lki w dniachL od 16 do 27 listopada 2015 roku,
w dniach od29lutego do 11 marcar 2016 roku orazw dniach 9-lL2 kwietnia 2016roku.

Za sporz4dzenie sprawozdatia finansowego odpowiadaZarz1d Sp6lki Ekokogeneracja S.A. Sp6lka
w czasie baclania udostgpnila bieglermu rewidentowi Zqdane dane i udzieliNa informacji oraz wyjaSnieri
niezbgdnych do przeprowadzetia badania. Zarz4d Sp6lki ztofiil pisemne oSwiadczenie o
kompletnoSoi, rzetelnoSci i prawlLdlowoSci sprawozdania frnzmsowego i stanowi4cych podstawg
jego sporzE<lzenia ksi4g rachunko'wych oraz poinformowal o nie zaistnieniu do dnia zakohczenia
badania zdarzen wplywaj4cych w spos6b znaczqcy na wielkoS6 danych wykazanych w
sprawozdaniiu finansowym za rok badany.

Nie nast4pily ograniczenia zakresuL badania, zaS kierownik jednostki zNoZyl wszystkie Zqdane przez
bie gle go rev'ridenta o Swiadczenia, rnryj aSnienia i informacj e.

4. Dane identyfikui4ce zbzrdane sprawozdanie filnansowe

Przedmiotern badania bylo spravrczdanie frnansowe Sp6tki Ekokogeneracja S.A. sporzEdzone
za okres od I stycznia2015 r. do 31 grudnia 2015 r. obejmuj4ce:

. wprowaclzenie do sprawozdania hnansowego,

o bilans sporz4dzony na dziefi 31 grudnia 2015 roku, kt6ry po
stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sumg:

o rachuneJk zysk6w i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku
do dnia 3I grudnia 2015 roku wykazujqcy zysk netto w
wysokoSci:

o zestawienie zmian w kapitalie wlasnym za okres od dnia
1 stycznia2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujqce
wzrost krapitalu wlasnego o kwotg:

. rachunek przeplyw6w pienigzZnych wykazuj1cy zmniejszenie
stanu Srodk6w pienighnych nettto za okres od dnia 1 stycznia
2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotg:

o dodatkowe informacje i objaSnienia.

5.228.648,71 PLN

955.049,15 PLN

975.049,15 PLN

351.395,56 PLN

Ponadto przedstawiono bieglemu newidentowi sprawozdanie Zarzqdu z dziatalno5ci Sp6lki w roku
2015.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. ul Rakowiecka 3Oa, O2-52A Warszawa, tet: +48 (22) 380 03 BO, tilt +4A (22) 380 03 81,e-mail: warsaw-sr@ecovis.com httor//M.ecovis.con Nr 'l253 w Krajowej lzbie eiegiych Rewident6w, KRd: 
'OOOOOS4522,

NfP: PL 526-10-36-755, Flegon: 01'1256722: Kapital zaktadowy: 2liOOOO zt;
Ecovis.SystemRewidentSp zoo posiadacertyflkatnrPtllooo2aTP potwierdzajqcyspelnieniewarunk6wnormylsogool:2oo8w
zakresie badania sprawoz:dah flnansowch

I Argentina, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
gary, India,
Liechtenstei Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand,
ngapore Sl den, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey,
ners).
Firm is an i y liable for its own acts or omissions, not those of any

nber fim of
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II. ANALIZA FINANSOIWA SP6T.KI

PoniZej przedstawiono wybrane lvielkoSci z rachunku zysk6w i strat, bilansu oraz podstawowe
wskaZniki finansowe.

1. Bilans
w PLN

2015-12-31
%o sumy

bilansowej 20114-r2-3r
7o sumy

bilansowej
2013-12-3r 7o sunty

bilansowej

AKT}NVA

Aktywa trwall 4 593 289,01 88% 3 768 058.73 86'/r l 578 294,39 5illoh

WafioSci niemirterialne i prawne 2 045 412,93 39o/o | 2rr 787,28 28% 146 456,88 sYo

Rzeczowe aktywa tnvale '12 666,58 \Yo | 235,97 0% 4 821,72 0o/o

NaleZnoSc i dlu goterminowe 10 656,57 0lo t0 656,57 0% 6145,49 0%

Inwestycj e dlugoterminowe 2 460 000,00 47Yo 2 355 000,00 54% l 250 000,00 43%

Dlugoterminovre rozliczenia mi gdzyokresowe 64 552,93 1% 189 378,91 4% 170 870,30 6%

Aktywa obrotowe 635 359,70 12Yo 631268,97 l4Vo 1358 679,47 460/"

Zapasy 77 178,88 1o/o 0% 0%

NaleZnodci kr6tkoterminowe, w tym: 480 430,98 9Yo 164 292,64 4% 2s4 843,89 9o/o

- o okresie splrrty powyzej 12 miesigcy 1Yo 0% 0%

Inwestvcie kr6l,koterminowe 66 544,65 1Yo 4t7 940,21 10o/o 243 069,83 B%

Kr6tkotermino,we rozl iczenia miedzvokresowe 11205,19 0% 49 036,06 l% 860 765,7s 29%

SUMAAKTYWOW s 228 648.71 100% 4 t99 327,64 1000 2 936 973,86 100%

PASYwA

Kapital wlasny 4671123,42 89% 3 696 074,27 84Vo 2 072 002,60 Tl%o

Kapital zakladowv 1 100 000,00 21To 1 080 000,00 25% 980 000,00 33o/o

Nale2ne wplaty' na kapital podstawowy \Yo 0o/o 0o/o

Udziaty (akcje) wlasne 0To 0% 0%

Kapital zapasorvy 3 304 011,64 63% 3 554 011.64 8r% 2 679 737,64 9I%

Kapital z aktualizacji wyceny 0% 0o/o (\%

Pozostate kaoitalv rezerwowe 500 000,00 10% 0% 0o/o

Zysk (strata) z lat ubieglych 1 187 937,37 -23% | 587 73s,04 -36% 7s4 950,69 -26%

Zysk (strata) netto 955 049,15 18% 649 797,67 15o/o 832 784,35 -28%

Odpisy z zysku netto w ci4gu roku \Yo 0% 0%

Zobowi4zania, i rezerwy na zobowi4zania 557 525,29 11Yo 703 253,37 l6o/o 864 971,26 29o/o

Rezerwv na zolt ow i azani a 102 176,66 2Yo 51 701,91 lo/o 48 682,24 2o/o

Zob ow i 4zania dfu goterminowe 265 000,00 5Yo 0% 700 000,00 24%

Zobow i qzani a \:r6tkoterm in owe, w tym : 184 617 ,82 4Yo 607 360,90 t4% tr6 289,02 4%

- o okresie splaLty pouyzej 12 miesigcy 0% jYo 0%

Rozl iczenia mitidzyokresowe 5 730,8'l 0% 44 t90,56 1o/o 0%

SUMA PAS}NV6W 5 228 648,7',|, 100% 4:199 327,64 l00o/o 2 936 973,86 1000

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. ul Rekowiecka 3Oa, 02-528 Warszawa, tel,: +48 (22) 380 03 BO, taxi +48 (22) 3gO Og 81,
9-Tail: welselv:9(@e99vis.com httor//vw.ecovis.co!! Nr 1253 w Krajowej lzbie Biegtych Rewident6w, KRS: OOOOOSa522,
NfP: PL 526-1 0-36-755, Flegon: O'11256722., Kapital zaktadowy: 2I5OOOO zt;
EmvisSystemRewidentSp zoo posiadacertyflkatnrPLl'lOOO297lP potwierdzajacyspelnieniewarunk6wnonrylsogooi:2OOgw
zakresie badania sprawor:dad finansowch

Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Hong Kong, Hungary, India,

Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay and USA (associated partners)
EcoV|S|nternationa|isaSwissassociation'EachEcoVisMembelFirmisanindependent|ega|entityinitsowncoUntrand
other entity. ECOVIS System Rewident Sp. z o.o is the Polish mernberflrm of ECOVIS International.
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2. Rachunek zysk6w i stralt (por6wn awczy)
w PLN

01.01.2015
31.12.2015

Dynamika
2015t2014

01.01.2014
31.12.2014

Dynamika
20r'lt20t3

0n.01.2013 -
3r.r2.2013

Przychody ze sprzedairy 2374120,00 95% | 2r4 721,34 60280/" t9 822,.12

Przychody ze siprzedilry produkt6w 2374120,00 95% 12r4 721,34 6028% t9 822,32
Zmiana stanu orodukl6w

Koszt wytworz:enia produkt6w na wlasne potrzeby

Przychody zesprzedufi towar6w i material.

Koszty dzialal noSci operacyj nej 1 796 266.68 100o/o 896 480.26 2o/o 878 022,39
Amorlyzacja 293 473,53 255y" 82 755,32 22Yo 67 607,99
ZttLl'cie material6w i energii 461 888,25 1394Y0 30 915,48 65% t8 724,55
Uslugi obce 446 552,31 34% 333 646.32 -r6% 396 s07,28
Podatki i oplaly 8 987,93 -23o/o rt 634,43 -3lYo 16 970,00
Wynagrodzenia 444184,29 37% 325 012,69 26Yo 257 728,49
Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia 92631,44 83Yo 50 705.04 65% 30 679,80
Pozostale koszlv rodzaiowe 48 548,93 -21% 61 810,98 -3lYo 89 804.28
Warto66 sprzeclanych towar6w i material6w

Zysk / strata zre sprzedaZy 577 853,32 82Yo 318 241,08 l31o/o 8s8 200,07
Pozostale prz,l/chody operacyjne 't51 654,74 2890/o 38 938,49 8570/o 4 066.70
Zyskze zbycia aktyw6w trwalych I 014,60 520Yo 1292,60
Dotacje

Inne przychody operacyjne 143 640,14 282% 37 645,89 826Yo 4 066,70
Pozostale kosztty operacvine 109 208,17 6786% I 585,93 -230 2 063,35
Strata ze zbycia akqrru6w trwalych

Aktualizacja wartodci aktyw6w niefi nans

Inne koszty operacylne 109 208,17 6786% 158s,93 -23% 2 063,3s
Zyskl strata z dzialalnoSci operacyjnej 620 299,89 7 4o/o 355 593,64 l42o/o 856 196,72
Przychody fin,rnsowe 521 614.59 55% 335 606,12 53Vr 2r9 570,41
Dyrvidendy

Odsetki 473,55 -98% 25 193,67 1340o/o r 748,97
Zysk ze zbycia inwestycji

Aktual izacj a w artoSci inwestycj i

Inne 521 141,04 68% 3t0 412,45 43% 21'7 82t,44
Kosztv finansowe 62 039,35 3Yo 59 961,02 -69Vr t9t 263,17
Odsetki 51 391,02 -14% 59 961,02 s2% 39 463,17
Strata ze zbycia inwestycji -t00% l5l 800,00
Aktualizacja warto6ci inwestycji

Inne 10 648,33

Zysli/strata z dzialalnoSci gospodarczej 1 079 875,13 71Yo 631238,74 1760 827 889,48
W ynlk zduzeh n adwy czalny ch

Zysk / strata brutto I 079 875,13 71% 63t 238,74 1760/0 827 889,48
Podatek dochodowy od os6b prawnych 124825,98 773Yo l8 558,93 -479% 4 894.87
Pozostale obou'iqzkowe zmniejszenia zysku

(zwiekszenia stratv)

Zysk / strata netto 955 049.15 470/o 649 797,67 L78o/o 832184,35

Ecovis system Rewident sp. z o.o. ul Rakowiecka 3oa, o2:.-52a warszawa, tel.i +48 122) 380 03 80, faxt +48 (22) 380 03 81,
9:!aif : lleEew:9l@CAgvis.com htto //M.ecovis.com Nr 1253 w Krajowej lzbie Biegiych Rewident6w, KRd: 'OOOOOSISZZ,

NIP: PL 526-10-36-755, Flegon: 01'12567221 Kapital zakladowy: 2iiOOOO zl;
EcovisSystemRewidenlSp zoo posiadacertyfikatnrPLllooc.2aTP potwierdzajqcyspelnieniewarunk6wnormylsog00l:2oogw
zakresie badania sprawo::dad finansowych

I Argentina, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
gary, India,
Liechtenstei Malaysia, Malta, Mexicc, Netherlands, New zealand,
ngapore, Sl den, Switzerland, Taiwian, Thailand, Tunisia, Turkey,
ners).
'Firm is an i y liable for its own acts or omissions, not those of any
nber firm of
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3. Podstawowe wskaZniki finansowe orazinterpretacia wskaf:nik6w i
og6lnar sytuacia ekononn iczna

* bez z tytulu dostaw i uslug powyZej 12 m-oy,** wielkoSci v4rikazywane w liczniku obejmuj4 VAT, natomiast w mianowniku nie,
*** l1cznie z zoltowi4zaniami z tytulu dostaw i uslug o okresie pov,ryzej 12 m-cy.

2015 2014 2013
RentownoSd majqtku

zysk netto

Srednioroczny stan aktvwow

19 84o/o 17,710/o -31,56%

Rentowno66 kapitalu w{asnego

zysk netto

Srednioroczny stan kapitalu wlasneqo

22,83% 22,53Yo -39,74Yo

Rentowno5d nefto spzedaiy
zvsk netto

przychody ze spzeda2y 0rodukt6w i towarow

40 23o/o 53 49% -4201,25%

Rentowno5d bruttro spzedaiy
wvnik ze sozeda2v oroduktow i towarow

przychody ze spzedaZy produKow i towar6w

24,34Yo 26,20Yo 4329,460/0

Wskainik plynnoSci I

aktywa obrotowe oqOlem*

zobowiazania kr6tkotenninowe*

344 1,04 11,68

Wskainik plynno5ci ll

aktvwa obrotowe oqolem" - zaDasy

zobowiqzania krotkotenninowe.

3,02 1,04 11,68

Wska2nik plynno5ci lll

inwestycie kr6tkoterminowe

zobowiazan ia krotkotenninowe*

0,36 069 209

Szybko6d obrotu naleino5ciami w dniach**

Sredniorocznv stan oq6lu nale2noSci z Mulu dostaw i usluq x 365 dni

pzychody ze spzedazy produktow, llowar6w i materialow

41 57 2012

Srybko56 sphty zrcbowiEzah w dniach*

Sreddorocznv stan oqolu zob rlu dostaw i usluq x 365 dni

koszty dzialalno6ci ooerccvinei

21 49 45

Wskainik o96lnego zadfu ienia

zobowiazania oqolem

suma Daswow

0,11 0,16 0,29

Pokrycie zadluienia kapitalami dasnymi

kaoital wlasne

kaoital obcv

8,38 526 2,40

Pokrycie aktpvow trwalych kapitalami stalymi

kaoital wlasnv + zobowiazania diuqoterminowe**

aktvwa trwale

107 098 176

Pokrycie akgw6wtrwalych kapihlem wlasnym i rezeuami dfugoterminowymi

kapital wlasny + rezerwv dluqoterminowe

aktvwa truale

102 098 1 7,4

Trwalo36 struKury finansowania

kaoital wllasny + rezenrv dfuqoterminowe + zobowiazania dluqoterminowe**

suma aktvw6w

0,96 0,85 096

Ecovis system Rewident sp. z o.o. ul Rakowiecka 3oa, 02-528 warszawa, tet.t +4a (22) 380 03 80, faxt +48 (22\ 380 03 81,
e-maif : warsaw-sr@ecovis.com http://w.ecovis.com Nr 1 253 w Krajowej lzbie Biegiycn Rewident6w, KRS: 

'OOOOOSISZZ,

NfP: PL 526-10-36-755, Flegon: O'11256722: Kapital zakladowy: 2SOOOO zl;
EmvisSystemRewidentSp zoo posiadacertyfikatnrPLllcoo2STtP potwierdzajacyspelnieniewarunk6wnorrnylsOgoolr2O0Ow
zakresie badania sDrawoz:dai fi nansowch

ECOVIS International tax I Argentina, Australia, Austr Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Frane, German) gary, India,
Indonesia, lreland, lsrael' Liechtenstein, Lithuania, Lu l\4alaysia, lvlalta, Mexico, Netherlands, New zealand,
Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Republic of Serbia, Singapore, Slovak Republic, den, 

'switzerland, 
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Struktura nlaj qtku Spdlki :
Z analizy pironowej bilansu Sp6lki w;mika, 2e w latach 2013-2015 aktywa trwale mialy znacz4cy
udzial w strukturze jej maj4tku. Ich udzial w sumie bilansowej wynosi 86Yo na koniec 2014 roku i
88% na koniec 2015 roku. tGl6wn? pozyciE aktyw6w trwalych Sp6lki sE inwestycje
dlugoterminowe w sp6lki zalelne <>raz zakonczone prace rozwo.j owe.
W akryrvar;h obrotowych zasadniczq pozycjg w badanym okresie stanowi4 naleznoSci
kr6tkoterminowe (9% sumy bilans,owej).
Z analizy poziomej aktyw6w wynika, 2e wartofif aktyw6w trwalych wzrosta znacz:"Eco w roku 2015
w por6wnarriu do roku 2014 (z 3'768,1tys. PLN w roku 2014 do 4 593,3 tys. PIN), co wynika z
objgcia udzial6w w jednostkach powi4zanych orazzakonczeniaprac rozwojowych.
Aktywa obr,otowe nieznaczrie wzrosly w 2015 roku w por6wnaniu do roku 2014 z 631,3 tys. PLN
do 635,4 tys. PLN.

S tr uktur a ird del Jinans ow unia
Analiza pionowa pasyw6w bilansu wykazala, 2e posiadany przez Sp6lkg maj4tek zostaN
sfinansowanLy w latach 2013-2015 w dominuj4cym stopniu przezkapitat wlasny.
Maj4tek SprSlki w 2015 r. zostal sfinansowany w 89o/o kapitalem wlasnym (gl6wnie kapitalem
zapasowym'],zaSw Ilo/okapitalem obcym (zobowiqzaniami krirtkoterminowymi).

Rachunek z.yskdw i strat
W rachunkur zysk6w i strat zaobserwowac mohna wzrost koszt6w dzialalnoSci operacyjnej przy
j ednoczesny m rncznw wzroScie przychod6w ze sprzedaZy .
Sp6lka w 2ClI5 roku osi4gngNa zlsl< netto w wysokoSci 955,0 tys. zl (w roku poprzednim zysk netto
wyni6sl 649,8Iys.zl).

Wskainiki ekonomiczne
O dc,brej sltuacji finansowej Sp6lki Swiadczq osi4gane wskaZniki rentownoSci. W2015 r.

rentownoS6 maj4tku (ROA) wyniosla I9,84o , rentownoSd kapitalu wlasnego (ROE) 22,830
natomiast rentownoS6 zysku netto rI0,23Yo.

Pogorszeniu w por6wnaniu do roku ubieglego ulegl rvskazniki plynno6oi III, gNownie z
powodu spiadku stanu Srodk6w pienigZnych. WskaZnik og6lnego zadltzenia wskazuje, Ze
zobowiqzarria og6lem stanowily na koniec 2015 roku 11% pasyr,'6w og6lem.

Prze<>igtny oktes, po jakim Sp6lka inkasowala nale2noSci z tyiilu dokonanej sprzeduZy
wyni6sl w 2015 r. 41 dni. Cykl odroczeniaplatnoSci zobowi4zahhandlowych w 2(lI5 r. wynosil2l
dni.

W latach 2013 - 2015 niek,orzystnie ksztaltowal sig cykl kapitalu obrotowego Sp6lki, gdyZ
terminy odroczenia platno5ci byty kr6tsze niz okresy zanuoaenia Srodk6w pienigznych w
naleZnoSciach kr6tkoterminowych, W roku obrotowym 2015 Sp6lka placiNa srn,oim dostawcom
Srednio 28 dni przed zainkasowaniem nale2noSci od odbiorc6w i uplynnieniem zap4sfyr.
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a

SZCZEGOT,OWA RAPORTU

1. Ocena prawidlowoSci stosowanego systemu lisiqgowo6ci

Badana Jedlnostka posiada dokrumentacjg opisuj4c4 przyjqte przez ni4 zarsady (politykg)
rachunkowor(ci, w szczegolnoSci d<>tyczqcq: okreSlenia roku obrotowego i wchodzacych w jej sklad
okres6w sp,rawozdawczych, metod wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz ur;talania wyniku
finansowego, sposobu prowadzenia ksi4g rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbior6w.

Ksiggi rachrnnkowe prowadzone s4 w siedzibie Sp6lki przy vzyciu komputrlr6w w oparciu
o oprogramowanie finansowo ksiggowe Microsoft Navision. DokonaliSmy wyrywkowego
sprawdzenia prawidlowoSci dziz*ania systemu ksiggowoSci. Naszej ocenir: podlegaly w
szczeg6lnoSci:

- zasaclnoSd i ci4gloS6 stosowanych zasad oriLz poprawno66 otwarcia ksi413 rachunkowych
(zachLowanie formalnej ci4glo5ci),

- kompletnoS6 i przejrzystoSd dokumentacji operacji gospodarczych,

- prawidlowo6d prowadzonych za pomoc4 komputera ksi4g rachunkowych, tj. w spos6b
r zete lny, b ezblg dny, sprawdlzalny i bieh4cy,

- zasaclnoS6 stosowanych metod zabezpieczenia dostgpu do danych i systemu
ich p rzetwar zania za pomoc4komputera,

- powrEzanie danych wynikaj4cych z ksi4g ze sprawozdaniem finansowym,

- ochrona dokumentacji ksigg;owej, ksi4g rachunkowych i sprawozdania finansowego,

- przelnowadzenie r rozhczenie wynik6w inwentaryzacji.

W wyniku t'ych ocen, w pol4czeniu z rezultatami badania wiarygodnoSci poszcze:gSlnych pozycji
sprawozdania finansowego, stwierdziliSmy, ze system ksiggowoSci mohna jako caloSc uznat
za prawidlor;r'y.

2. Inwenllaryzacia skladni,k6w mai4tku

Jednostka przeprowadzila inwent ar,yzacjg:

a) drogq potwierdzenia sald:

o Srodk6w pienigznych na rachunku bankowym,
o nalezno5ci i zobowi4zari.

b) drog4 sp,isu z natury
o Srodk6w pienigZnych w kasiLe,

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. ul Rakowiecka 3Oa, 02-528 Warszawe, tel.: +48 (221 380 03 80, ta* r4B (22) 3BO 03 81,
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NfP: PL 526-10-36-755, Flegon: 011256722, Kapital zaktadowy: 2ti0000 zl;
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Pozostale pozycje aktyw6w i pasyw6w zinwentaryzowano poprzez uz:godnienia sald

z odpowiedni4 dokumentacj1. R6lnice inwentaryzacyjne ujgto i rozliczono w ksiggach badanego

okresu.

Badana jednostka zachowala obowi4zek przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie jej
czgstotliwoSci, przedmiotu i terminu.

3. Informacie o wybranych pozyciach bilansu i rachunku zysk(iw i strat (w
PLN)

3.1. Aktyvya trwale

Aktywa trwale obejmuj4 gl6wnie vrartoSci niematerialne i prawne oraz inwestycje cllugoterminowe.

WartoSci niematerialne i prawne o wartoSci 2.045.412,93 PLN obejmuj4 inne wartoSci
niematerialne i prawne na kt6rr: sklada sig migdzy innyni prawo do znaku towarowego
,,Ekokogeneracja" o wartoSci brutto 205 tys. PLN, zakoricz,one prace badawczo-rozwojowe o
wartoSci bruLtto I.I20 tys. PLN a tak2e zaliczki na zakup licencji niewyl4cznej na korzystanie z
dokumentacjii projektowej w zakresie zamawiania i zakupu u dostawc6w form do produkcji
element6w c:,erarnicznych orcz zali,czki dotyczEce naklad6w na prace dotycz4ce zarstosowania mulu
wgglowego do produkcji energii ciieplnej orazlicencje na korzystanie z Dokumentacji projektowej
do produkcji element6w ceranicznych w kwocieNqcznej 1.106 tys. PLN.

Tabela ruchLu wartoSci niematerialnych i prawnych i Srodk6w trwalych zosllala prawidlowo
przedstawiona w,,Dodatkowych informacjach i objaSnieniach do sprawozdania finuursowego".

Aktywa trwale obejmuj4 r6wnieZ udziaNy w podmiocie zale2:nym Ekokogeneracja Development
Sp. z o.o. o lqcznej wartoSci 2 25;5 000,00 PLN oraz w podrniocie zalehnym Ekotermika SA o
wartoSci 205.000,00 PLN.

3.2. Aktyvya obrotowe

Aktywa obrotowe obejmuj4 pr:zede wszystkim naleZnoSc.i kr6tkoterminowe od jednostek
powi1zanych w kwocie 374.569,19 PLN, naleznoSci kr6tkoterminowe z t7ttilu Vat w wysokoSci
105.861,79 PLN oraz zapasy o warloSci 77.178,88 PLN na kt6re skladaj4 sig zapNaucone zaliczki na
dostawy.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. ul Rakowiecka g}a, 02-528 Warszawa, tel: +4A (22) 380 03 80, fax: +48 122) 380 03 gl, Ge-mail: warsaw-sr@ecovis.com htto://M.ecovis.coq Nr 1253 w rcajowej lzbie Bieglych Rewidentow, KRS: OOOOO54522 H
NfP: PL 526-1 0-36-755, Flegon: 01'1256722; Kapital zakladowy: 2liOOOO zl; li.il#i
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3.3. Zobowi4zania dlugotenminowe i kr6tkotermin,owe

Zobowiqzanria dlugoterminowe w kwocie 265 tys. PLN dotycz4 wyemitowanychL przez Sp6tkg w
dniu 1L12.',2015 r. 80 obligacji s,erii A o lqcznej wartoSci norninalnej 80.000,00 zl do wykupu w
2018 r. oraa kredytu zaci1gnigte)go w Banku Zachodnim V/BK SA w wysol<oSci splacanego
miesigcznie ratami. Termin platno:ici ostatniej raty przypadana styczeh2020 roku.

Na zobowitlzania kr6tkotermino'*re sktadaj4 sig migdzy innymi zobowi4zania :z tyltilu kredytu.
przypadai4ce do splaty w roku 2015 w l4cznej kwocie 60.000,00 PLN , zobowi4zarria z tyltilu
dostaw i uslug w kwocie 44.513,6 PLN oraz inne zobowiqzartia z tyfiilu otrzymanych przedplat na
objgcie nowej emisji akcji Sp6lki rv wysokoSci 67.000,00 PLN.

3.4. Przychody ze sprzedairyr

Przychody zte sprzeda?y dotyczE pl6wnie sprzeda?y linii technologicznej oraz syr;temu sterowania
instalacjq do podmiotu powi4zanego Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.N przychody skladaj4
sig r6wnie2: wartoSci uzyskane ze sprzedaZy jednostkom powipanl'rn uslug ksiggowych i
administrac;rjnych.

3.5. Koszly dzialalno6ci operacyinei

Koszfy dzialalnoSci operacyjnej o wartoici I.796.266,68 PLI{ zostaly kompletrLie i prawidtowo
zarachowanrg do badanego okresu.

Przychod;7 i koszty finansowe

Przychody lltnansowe obejmujq przede wszystkim w5magrodzenie za porgczenio zabezpieczenia
emisji oblig;acji sp6tek zalelnych - Ekokogeneracji Trzebiech6w Sp. z o.o. i Ekokogeneracji
Development Sp. zo.o. wwysokoSci373.226,27 PLN orazumorzenie czgsci otrz::,ymanejpo?yczki
w kwocie 1417.914,36 PLN.

Na koszty linansowe o wartoSci 62.039,35 PLN skladaj4 sig gl6wnie odsetki od otrzymanych
po2yczek i kredyt6w oraz oplaty zar otrzymarre porgczenia.
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4. Wpro\/vadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacie i
obiaSmienia

Sp6lka spor':z4dziNainformacjg dodatkow4 obejmuj4c4 wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaSnienia zgodnie z ustaw4 o rachunkowoSci. Dane liczbowe w tych
informacjac.h wynikaj4 z ewidencji ksiggowej i s4 zgodne ze zbadanym sprawozdaniem
finansowyrn.

5. Zestavyienie zmian w krpitale wlasnym

Zestawienie zmian w kapitale wlasnym wykazuje zwigkszenie kapitalu wlasnego w okresie od
I stycznia 2015 roku do 3l grudnia 2015 roku w kwocie 975.049,15 PLN, zostalo sporz4dzone
prawidlowo i wykazuje prawidlowe powi4zanie z bilansem oraztrachunkiem zysk6'w i strat.

6. Rachunek przeptyw6w pienig2nych

Rachunek przeplyw6w pienigZnyc,h wykazuje w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia
2015 roku zmnrejszenie stanu Sroclk6w pienigznych o kwotg 35I.395,56 PLN. Sporz1dzony zostal
przez Sp6lkg z uwzglgdnieniem przepis6w art. 48b ustawy o rachunkowoSci, metod4 poSredni4
i wykazuje prawidlowe powi1zan'ie z bilansem, rachunkiem zysk6w i strat ctraz zapisami w
ksiggach rachunkowych.

7. Sprawozdanie Zarz4duz dzialalno6ci Sp6lki

Sprawozdanie Zarz4du z dzialakrcsci Sp6lki w 2015 roku sporz4dzone zosta:lo stosownie do
wymog6w okre5lonych w art. 49 Lfstawy o rachunkowoSci. Prezentowane w nim dane finansowe s4
zgodne zinformacjari zawartymi 'w zbadanym sprawozdaniu finansowym Sp6lki za20l5 rok.

Ecovis system Rewident sp. z o.o. ul Rakowieck€ 3oa, 02.-528 warszawa, tet: +48 (22) 380 03 80, fdt +48 (22) 380 03 81, de-mail: warsaw-sr@ecovis.com htto //vW.ecovis.mm Nr 1253 w Krajowej lzbie Bieglych Rewident6w, KRd: 
'OOOOOS+SZZ, 

;
NfP: PL526-10-36-755, tlegon:011256722t tGpitalzaktadowy: 2|5OOOOAi lilt*i
Ecovis System Rewidenl Sp z o o posiada certyflkat nr PL 11ooo287lP potwierdzajQcy spelnienie warunk6w normy ISO gool:2oog w fl
zakresie badania sprawo::dad finansowvch

t Argentina, Czech Republic, Denmark, Estonia,
gary, India,
Liechtenstei Mexico, Netherlands, New Zealand,
ingapore, Sl , Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey,
ners)
.Firm is an i n acts or omissions, not those of any
nber firm of



Raport z badania sprawozdania finnnsowego
Ekokogeneracja S.A.
za okres od 11 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

($ rcovrs
Sr'5iIV R[\r/:[rI NT

IV. INTIORMACIE I US1ALENIA KONCOWE

Naszym zdianiem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj4ce dane liczborve i obja6nienia
slowne przedstawia rzetelnie i jasrro wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj4tkowej i
finansowej lJkokogeneracja S.A. na dzieh 31 grudnia 2015 roku, jaktezjej wyniku finansowego za
okres sprawozdawczy od 1 stycznia 201 5 roku do dnia 3 1 grudn,ia 201 5 roku.

Nie stwierditono naruszehprawa o.raz postanowieri Statutu Sp6lki, mog4cych wplywad na zgodnoSd
z wymagaj4cymi zastosowania zasadani (polityka) rachunk,owoSci i ruetelnoSci sprawozdania
finansowego.

Wraz z niniejszyrn raportem wydano opinig zbadania sprawozdania finansowego Ekokogeneracja
S.A. za 201!i rbezzastrzehei.

Niniejszy raport zawiera 17 kolejno ponumerowanych stron. KuZda ze strorr opatrzona jest
podpisem bieglego rewidenta.

ARTUR RYMA -w ZLRz4DU
Kr,uczowY BrEGr,Y RnwronNr
Wpisany do rejestru bieglych rewidenrt6w pod
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Ecovn Syslnvr RnwrunNr Sp. z o.o.
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02-528WAR$zAwA
Sp6tka wpisana na listg podmiot6w
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finansowych pod numerem 1253
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