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SPRAWOZDANIE NIEZALEzNEGO BIEGLEGO REWIDENTA Z
BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Electroceramics Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Wirszawie 

-

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

PrzeprowadziliSmy badanie 
. 
zalEczonego rocznego sprawozdania finansowego

Electroceramics s.A. z siedzibq w warszawie pzy ul. swigtokzyskiej 30/63, na kt6re sklada sie:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bifans sporzqdzony na dzie6 31.12.2017 r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyKa siekwotq 20.456.059,1 1 zf,

3) rachunek zysk6w i strat 
_?-a 

okres obrotowy od 01.o1.2017 t. do 31.12.2o1r r., wykazulqcy
zysk netto w wysokosci 16.1 .1 71 ,66 zl,

4) zestawienie zmian w kapitare wrasnym za okres obrotowy od o.r.o1 .20.r 7 r. do 31.12.2017 r.wykazujqce zwiekszenie kapitalu wlasnego o kwote 3.09'3.469,01 zl,
5) rachunek przeplyw6w pienieznych za okres obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2017 r.,wykazujqcy zmniejszenie stanu Srodk6w pienie2nych o kwotg 3.770,00 zl,
6) dodatkowe informacje i objasnienia.

(,,s p ra wozd a n ie fi n a n sowe"\.

OdpowiedzialnoSe, Zarzqdu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

zarzqd Electroceramics s.A. jest. odpowiedziarny z: spozqdzenie, na podstawie prawidrowoprowadzonych ksiag rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzeternq prezentaqg
:g:di" :fI.p:":Ti y:ll,y . dnia 2!i wzesnia 1e94 r. o rachunkowosci (Dz.u. z 2o1B r. poz..rvo z pozn. zm.) (,ustawa o rachunkowoscf), wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obo\,viqzuiqcymi przepiiami prawa a tak2e statutem jednostki. zarzqdElectroceramics s.A. jest rowni6z o'aiowie dziarny zi kontrotg wewngtrznq, kt6rE uzn4e zaniezbedne 91" spozEdzenia sprawozdania finansowego niezawieraiqcego istotnegoznieksztalcenia spowodowanego oszustwem lub btgdem.

zgodnie z, przepisami ustawy o rachunkowosci, zatzqd Electroceramics s.A. oraz czlonKowieKaoy Naozorczej sq zobowiEzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialowymagania przewidziane w ustawie o rachunkowo5ci_
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OdpowiedzialnoS6 bieglego rewidenta

Naszym zadaniem bylo wyrazenie. opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe pzedstawia zetehyijasny obraz sytuacji maiEtkowej i finansowej orai wyniku finansowego i"ono"i[i .oooni" ,
maiqcymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowosci i pzyigty-mi zasaaami [potityrq)rachunkowoSci.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzirismy stosownie do postanowie6:
1) ustawy z dnia 11 maja 2017-roku o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz
^. na4zotze pubf icznym (Dz. u. z 2017 roku poz. 'log9) (,,usfawa o bieglych rewidentach',),
2) Krajowych standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Miqozyniiodo\,vycrr 

-stanaaroow

Badania przyjgtych uchwalq nt 27\3ts2t2o1s Krajowej Rady'Bi6grych newicentow z onia
10 lutego 2015 r. z p62n. zm.

Regulacje te wymagajq przestrzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania iprzeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac wystarczaiqcq pewnos6, 2e sprawozdanie
fi nansowe nie zawiera istotnego znieksztafcenia.

Badanie polegafo na pzepror/vadzeniu procedur slu2qcych uzyskaniu dowod6w badania Kwotiujawnied w sprawozdaniu finansowym. Dobor proceaur badlnia zarezy oa o.tar-ui.gr"go
rewidenta, w tym od oceny _ryzyka istotnego znieksztarcenia sprawozdania 'tinanso*"go
spowodowanego oszustwem lub btqdem. Dokonuiqc oceny tego ryzyka biegly rewident biezepod uwage dzialanie kontroli wewnetrznej, w zakresie abtyclqcyfii spoz{dzania i rzetelnejprezentacji przez jednostke sprawozdania.finansowego, w celu zapiojektowania odpowiednich wdanych okolicznosciach procedur badania, nie za6 wyra2enia opinii na temat skutecznosci
kontroli wewnetznej jednostki. Badanie obejmuje tak2e bceng odpowiedniosci przGtv"n ."r"0(polityki) rachunkowosci, racjonalno6ci ustaionych ptzez zatzqd Electroceramics 'd.cl *"rtos"i
szacunkowych, jak r6wnie2 oceng og6lnej prezentacji sprawozdinia finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do pzyszlej rentownosci Electroceramics S.A. ani
efektywnosci lub skutecznosci prowadzenia spraw;donodtri pzez zazqd ElectroCeiamics s.A.
obecnie lub w pzyszlo6ci.

wyra2amy pzekonanie, 2e uzyskane pzez nas dowody badania stanowiq wystarczaiqcq i
odpowiedniq podstawg do wyrazenia pzez nas opinii z badinra.
Opinia

Naszym zdaniem , zalEczone roczne sprawozdanie finansowe:

. pzedstawia rzetelny ijasny obraz sytuacji maietkowej i finansowej Electroceramics s.A. na
dziert 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 przepisami ustawy o rachunkowosci i
pzyjetymi zasadami (potitykd rachunkowosci,

. zostalo spozqdzone na podstawie prawidlowo, zgodnie z pzepisami rozdzialu 2 usra\,vv
o rachunkowo6ci, prowadzonych ksieg rachunkowych,

' jest zgodne co do formy i tresci z obowiqzuiqcymi jednostke przepisami prawa I
postanowieniami statutu So6lki.
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Uzupelniaiace obiaSnienie

Nie zglaszajqc zastrzezef do prawidlowosci i rzetelno5ci zbadanego sprawozdania finansowego
informujemy, .2e sp6rka wkazara w biransie spozEdzonym na dzierr 31 grudnia 2017 roku
udzialy w. sp6lce zgre2nei Industry Technorogiei s.A. w rqcznej t<wocie tg.z9C ty" .i sporx"
zalezna nie prowadzila w badanym,roku dzialarnosci gospodarczel (brak istotnych i.,y"noaorn,dzjatalnosci operacyjnej), a wartos6 jej aktyw6w netto na dzieri 31'grudnia zdri ioil *ynios"
1 .535 tys zl.

Zarzqd sp6lki przeprowadzil test .na utrate wartosci posiadanych udzial6w przyjmuiqc na
najbli2sze lata plan finansowy zakladaiqcy rozpoczgcie procesu probukcyjnego w sp6iie zareznej
pod koniec 2018 roku. Pzeprowadzony. test na utrate wartosci nie wyiizai potziby twozenia
gdqi:9* aktualizujqcych wartos6 udzial6w. powodzenie plan6w przedstawtonych jiez- zazqa
spolki uzaleznione jest od realizacji zamiezefi biznesowych oraz budowanej'ni ie; loostawieprognozy finansowej, stanowiqcej podstawe dokonanyih test6w. Zdaniem zarziiu'spo*i
dzialania te zostana uwiefczone powodzeniem, jednak wikazujemy, 2e pewnosci tar<iej nie ma.

fwgcamy.. Ogqallo yy"Sg, 2e sprawozdanie finansowe spozEdzone zostalo pzy zafo2eniu
kontynuacji dziafalnosci, co zoslalo. opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.
Dzialalno6d go_spodarcza sp6lki zwiqzana_ jest z iarzqdzaniem jej jednostkq ial"in! tnoustry
Technologies s.A.. w zwiqzku z tym, gr6wnym zaloieniem teLqiym , poirt"," t6r*ynu""ji
dzialalnosci sq plany finansowe zarzEdu odnoSnie uruchomienia iroourqi or"= .oi1o".9","
sprzeda2y wyrob6w gotowych. przez..iq iednostkg zare2nq. w przypadku braku rearizicji tychplan6w, pzyjete zalozenie kontynuacji dzialalnosci mo2e okiza6 sie'bezzasadne.

Nasza opinia nie zawiera zaslzezenia odnosnie tej sprawy.

Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji

Opinia na temat sorawozdania z dzialalno6ci

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z dzialalnosci.

zazqd Electroceramics s.A. oraz czlonkowie Rady Nadzorczej sE odpowied zialni za
spozEdzenie sprawozdania z dzialalno5ci zgodnie z przepisamt prawa.

Naszym obowiazkiem zgodnie z wymogami ustawy o bieglych rewidentach bylo wydanie opinii,
czy sprawozdanie z dzialalnosci zostalo spozqdzone zgodnie z przepisami prawa'oraz, 2e jest
ono .zgodne z informacjami zawartym.i w rocznym sprawozdaniu finansowym. il"".y.
obowi?:kiem bylo tak2e zlozenie oswiadczenia, czy w swiefle naszej wiedzy o jednostce i'jej
otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdzilismy wsprawozdaniuz dzialalnosci istotne znieksztalcenia oraz wskazanie, na ciym polega ka2de iakie istotne
znieksztalcenie.

DORADCA Audilors Sp. z o.o.



ELEcrRocERArrEs S,A,

Naszym zd.aniem sprawozdanie z dziararnosci zostaro spozqdzone zgodnie z maiqcymi
:::t_1:yii"^llepisami i. jestzgodne z. informacjami zawartyriri w rocinym sprawozaaniu
rnansourym. ponacfto, oswiadczamy, i2 w swiefle wiedzy o Electroceramics s.n. iiei otoczeniu
uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdzirisry * 

"prl-riorJ"n,, 
.

dzialalnosci istotnych znieksztalceri.
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