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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  
 

Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Aramus Spółka Akcyjna 
 

Przeprowadziliśmy badanie zał czonego sprawozdania finansowego spółki Aramus Spółka 
Akcyjna z siedzib  w Krakowie, ul. Balicka nr 35, 30-149 Kraków, na które składa się 
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporz dzony na dzień 31 grudnia 2016 
roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek 
przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 oraz 
dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Zarz d Aramus S.A. jest odpowiedzialny za prawidłowość ksi g rachunkowych, sporz dzenie 
i rzeteln  prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporz dzenie sprawozdania 
z działalności zgodnie z ustaw  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1047) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi oraz innymi obowi zuj cymi przepisami prawa. Zarz d Aramus S.A. jest 
również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzn , któr  uznaje za niezbędn , aby sporz dzane 
sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych 
działań lub błędów. 

Zgodnie z ustaw  o rachunkowości, Zarz d Aramus S.A. oraz członkowie Rady Nadzorczej 
Aramus S.A. s  zobowi zani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno, 
przedstawia sytuację maj tkow  i finansow , jak też wynik finansowy Aramus S.A. zgodnie 
z maj cymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami 
(polityk ) rachunkowości. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
- rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow  Radę Biegłych 

Rewidentów w Polsce. 

Regulacje te nakładaj  na nas obowi zek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz 
zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonaln  pewność, 
że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowi ce podstawę jego sporz dzenia s  
wolne od istotnych nieprawidłowości. 

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj cych na celu uzyskanie dowodów badania 
dotycz cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur 
badania zależy od naszego os du, w tym oceny ryzyka wyst pienia istotnych 
nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. 
Przeprowadzaj c ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzn  zwi zan  ze 
sporz dzeniem oraz rzeteln  prezentacj  sprawozdania finansowego w celu zaplanowania 
stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat 
skuteczności działania kontroli wewnętrznej w Aramus S.A. Badanie obejmuje sprawdzenie, 
w przeważaj cej mierze w sposób wyrywkowy, dowodów i zapisów księgowych, z których 
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wynikaj  liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak również ocenę 
odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez 
Zarz d Aramus S.A. oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. 

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowi  wystarczaj c  
i odpowiedni  podstawę do wyrażenia przez nas opinii. 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności. 
Jednakże naszym obowi zkiem było, w zwi zku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania 
finansowego, zapoznanie się z treści  sprawozdania z działalności i wskazanie czy informacje 
w nim zawarte uwzględniaj  postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i czy s  one 
zgodne z informacjami zawartymi w zał czonym sprawozdaniu finansowym. Naszym 
obowi zkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o spółce  
Aramus S.A. i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego 
stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia. 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe: 

- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji maj tkowej i finansowej spółki Aramus S.A. na 
dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 
2016 do 31 grudnia 2016, zgodnie z maj cymi zastosowanie przepisami ustawy 
o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityk ) rachunkowości,  

- zostało sporz dzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi g rachunkowych, oraz 
- jest zgodne co do formy i treści z obowi zuj cymi spółkę Aramus S.A. przepisami prawa 

i postanowieniami statutu Aramus S.A. 

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje zawarte 
w sprawozdaniu z działalności uwzględniaj  postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości 
i s  zgodne z informacjami zawartymi w zał czonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, 
w świetle wiedzy o spółce Aramus S.A. i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania 
sprawozdania finansowego, oświadczamy, iż nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń 
w sprawozdaniu z działalności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ireneusz Biernat 
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Kraków, dnia 29 marca 2017 roku 


