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SPRAWOZDANIE NIEZALEzNEGO BIEGTEGO
REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO

dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Baltic Ceramics Investments Sp6lka Akcyjna

z siedzibq w Warszawie

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadzili6my badanie zarqczonego 
. 
rocznego sprawozd?nia finansowego Barticceramics Investments s.A. z siedzibq w warszaiie przy ur. Swiqtok..v"ti"j-5olo5, n"kt6re sklada sig:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans spozEdzony n" 9191 31.1.2.2017 r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w

zamyka sig Wrotq 14.257 .249,28 zl,
3) rachunek zysk6w i strat za okres obrotowy od O1.O1.2O17 t. do 31.12.2017 r.,

wykazujEcy strate netto w wysokoSci 1 .640.603,39 zl,
4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres obrotowy od 01 .01 .2017 r. do31.12.2017 r. wykazujqce zmniejszenie kapitatu wlasnego o iwotg 1.640.603,39 zl,
5) rachunek pzeplyw6w pienieznych za

Z!;i::lt, wvkazujqcy zmniejszenie
okres obrotowy 01.01.2017 r. do

stanu Srodk6w pienieznych o kwote

6) dodatkowe informacje i objaSnienia.

("s prawozd a n i e fi na n sowe").

Odpowiedzialnoee Zarzqdu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

zatzqd Banic ceramics Investments. s.A. jest odpowiedziarny za spozqdzenie, napodstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg richunkowych, sprawozdania tininsowego ize Jego rzetelnq.prezentacie zgodnie z pzepis.A.mi ustawy z dnia 29 wrzesnia 199ai. orachunkowo6ci (Oz.U. z 2O1B |. poz. 395 z p62n. zm.i (,ustawa o rachun*oiosc,fiwvdanvmi.na jej podstawie pzepis.A.mi wyr<6nawczymi,ilii-]""v-i 
"ii;ffifi;ipzepisami prawa a takze statutem jednostki. zarzqd'Banic ceramils l";;.i;;;H-d;.jest r6wnie2 odpowiedziarny za kontrore wewngtrznq, kt6rq uznaje za niezbednq draspozqdzenia sprawozdania finansowego nieziwierJlqcego istotnego zniet<sztatienia

spowodowanego oszustwem lub bledem.
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zgodnie z pzepisami ustawy o rachunkowosci, zazqd Baltic ceramics Investments s.A.oraz czlonkowie Rady Nadzorczej sq zobowiqzani ilo zapewnienia, aoy sprawozaanle
finansowe spelnialo wymagania pzewidziane w ustawie o rachunkowosci. 

-

Odpowiedzialno66 bieglego rewidenta

Naszym zadaniem bylo wyrazenie opinii o tym, c.zy sprawozdanie finansowe pzedstawia
zetelny ijasny.obraz sytuacji maiqtkowej i finansowej oraz wyniku tinan"o*eio ;eunoitiizgodnie z. majqcymi zastosowanie pzepisami ustiwy o iachunkowoSci i pEVjgtV,
zasadami (politykd rachunkowo5ci.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzirismy stosownie do postanowie6:

1) ustawy z dnia.1.1 mla 2017 roku o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraznadzotze p-ublicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) (,,ustawa o tiegtyin
rewidentach"),

2) Krajowych standard6w Rewizji Finansowej w bzmieniu Miedzynarodowvch
standard6v Badania przyi?tych uchwarq nr 27s3t52t2o1s xr";"""j n,.,av ei"ii"i.,
Rewident6w z dnia 10 lutego 2O1S r. z p6tn. zm.

Regulacje .te wymagajq pzestzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania
pzeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyska6 wystarczajqcE pewnos6, 2e
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego znieksztalcenra.

Badanie 
.polegalo na przeprowadzeniu procedur sfu2qcych uzyskaniu dowod6w badaniakwot i ujawnien w sprawozdaniu finansowym. Dob6r iriocedui badania zalezy "J;A;biegfego rewidenta, w tym od oceny ryryka istotnego znieksztalcenia spiawozdania

finansowego spowodowanego oszusiwem 
-lub 

blgderi. Dokonujqc oceny 't"go ,y=yi"
biegly rewident bierze pod uwage dzialanie kontrori wewngtrznel, w zakresie o6tv*di,
spozqdzania i zetelnej prezentacji .pzez jednostkg sprawozdinia Rnansowego, w'c6tu
zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznosciach procedur badania-, nie zas
wyra2enia opinii na temat skutecznosci kontroli wewnqtrznej jednostki. Baaanie'ooeimuje
takze ocene odpowiednio6ci pzyietych zasad (polityki) iachunkowosci, raclonainos'ciustalonych przez Zarzqd Baltic 'Ceramics
Investments s.A. wartosci szacunkowych, jak r6wnie2 ocene og6rnej prezentacji
sprawozdania finansowego.

Zakres badania. nie obejmuje zapewnienia co do pzyszlej rentownosci Bartic ceramics
rnve$m_ents s_.4. ani efektywnosci lub. skutecznosci prowadzenia spraw jednostki przez
Zazqd Baltic Ceramics Investments S.A. obecnie lub w przyszloSci.

wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowiq wystarczaiqcq i
odpowiedniE podstawg do wyrazenia przez nas opinii z badanra.
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Opinia

Naszym zdaniem , zalqczone roczne sprawozdanie finansowe:

. pzedstawia zetelny i jasny obraz sytuacji maiqtkowej i finansowej Baltic ceramics
f nvestments s.A. na dzief 31.12.2017 r., jak te2 jej wynik finansowy za rok obrotowy
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z maiqcymi zastosowanie przepisamt
ustawy o rachunkowosci i przyjetymi zasadami (politykq) rachunkowosci,

o zostafo spozqdzone na podstawie prawidlowo, zgodnie z pzepisami rozdzialu 2
ustawy o rachunkowoSci, prowadzonych ksiqg rachunkowych,

. jest zgodne co do formy i tre6ci z obowiEzujqrymi jednostkg pzepisami prawa i
postanowieniami statutu SD6lki.

Uzuoelniaiace obiaSnienie

Nie zglaszaiqc zastrzezef do prawidlowosci i zetelnosci zbadanego sprawozdania
finansowego zwracamy uwage, ze sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo przy
zalozeniu kontynuacji dzialalnosci, co zostalo opisane we wprowidzeniu do sprawozdinia
finansowego. Gl6wnym zalo2eniem le2qcym u podstaw kontynuacji dzialarnosci sq plany
finansowe zazqdu odnosnie intensyfikacji prac badawczo - roarojowych na pi,fnaci
szczelinuiqcych zawieraiqcych proppanty ceramiczne oraz uruchomienia prooukfii. w
pfypa.dk_u braku realizacji tych ptan6w, pzyjete zafozenie kontynuacji dzialalnosci mo2e
okaza6 sie bezzasadne.

Nasza opinia nie zawiera zastzezenia odnoSnie tej sprawy.

Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji

Ooinia na temat sorawozdania z dzialalnoSci

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z dzialalnosci.

zatzqd Baltic ceramics Investments s.A. oraz czlonkowie Rady Nadzorczej
sq odpowiedzialni za sporzqdzenie sprawozdania z dzialalnosci zgodnie z pzepisami
prawa.

Naszym obowiezkiem zgodnie a lvymogami ustawy o biegfych rewidentach bylo wydanie
opinii, czy sprawozdanie z dzialalnosci zostalo sporzqdzone zgodnie z przepisami prawa
oraz' 2e jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.
Naszym obowiqzkiem byro tak2e zlo2enie oswiadczenia, czy w swietle naszej wiedzy ojednostce ijej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego
stwierdzilismy w sprawozdaniu z dzialalnosci istotne znieksztalcenia oraz wskazanie, ia
czym polega kazde takie istotne znieksztalcenie.
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Naszym zdaniem sprawozdanie z dzialalnosci zostalo spozqdzone zgodnie z maiqcymi
zastosowanie pzepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawoidaniu
finansowym. Ponadto, oswiadczamy, i2 w Swiefle wieAzy o baltic Ceramics
Invesiments s.A. ijej otoczeniu uzyskanej podczas badania spriwozdania finansowego,
nie stwierdziliSmy w sprawozdaniu z dzialalnosci istotnych znieksztalcefi.

I
Kluczowy biegfy rewidelf f
Mar€ln zi?tar. wp irtlW-i.t u
bieglych rewident6w po{numerem 12516,

w imieniu:
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