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ELEcTRocERAMTcs S.A.

SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGLEGO
REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDAN IA FINANSOWEGO

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

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przeprowadzilismy badanie zalqczonego rocznego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitalowej, w kt6rej jednostkq dominujqcq jest Electroceramics S.A. z siedzibq w
Warszawie pzy ul. Swigtokrzyskiej 30/63, na kt6re sklada sig:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2) skonsolidowany bilans spozqdzony na dziei 31.12.2017 r., kt6ry po stronie
aktyw6w i pasyw6w zamyka sig kwotq 28.860.963,09 zl,

3) skonsolidowany rachunek zysk6w i strat za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do
31.12.20'|7 r., wykazujqcy strate netto w wysokosci 2.008.778,80 zt,

4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres obrotowy od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujqce zwigkszenie kapitalu wlasnego o kwote
923.51E.55 zl.

5) skonsofidowany rachunek pzeplyw6w pienieznych za okres obrotowy 01.01.2017 r.

do 31.12.2017 r., wykazujqcy zmniejszenie stanu Srodk6w pienie2nych o kwotg
3.365.25 zl.

6) dodatkowe informacje i objasnienia.

(,,sko n sol i dowa ne s p rawozd a n ie fi n a n sowe" ).

OdpowiedzialnoSe z.arzEdu i Rady Nadzorczej za skonsolidowane sprawozdanie
finansowe

Zazqd Electroceramics S.A. jest odpowiedzialny za sporzqdzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego i za jego zetelnE prezentacjg zgodnie z pzepisami ustawy z
dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U.22O1A r. poz.395 z p62n. zm.) (,,ustawa
o rachunkowoScf'), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
obowiqzujqcymi przepisami prawa a tak2e statutem jednostki dominujqcej. Zazqd
Efectroceramics S.A. jest r6wniez odpowiedzialny za kontrole wewnetznq, kt6rq uznaje
za niezbgdnq dla spozqdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
niezawierajqcego istotnego znieksztalcenia spowodowanego oszustwem lub btgdem.

zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, Zarzqd Eledroceramics S.A. oraz
czlonkowie Rady Nadzorczej sa zobowiazani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania pzewidziane w ustawie o
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OdpowiedzialnoS6 bieglego rewidenta

Naszym zadaniem bylo wyra2enie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie
finansowe peedstawia zetelny ijasny obraz sytuacji maiqtkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego grupy kapitalowej zgodnie z majqcymi zastosowanie pzepisami ustawy o
rachunkowoSci i przyjetymi zasadami (politykq) rachunkowo5ci.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego pzeprowadzilismy stosownie do
postanowie6:

1) ustawy z dnia 11 m a 2017 roku o biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) (,,ustawa o bieglych
rewidentach"\,

2) Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Miedzynarodowych
Standard6w Badania przyjetych uchwalq nr 27E315212O15 Krajowej Rady Biegtych
Rewident6w z dnia 10 lutego 2015 r. z p62n. zm.

Regulacje te wymagajq pzestrzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania i

pzeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac wystarczajeca pewnos6, 2e
skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego znieksaalcenia.

Badanie polegalo na pzeprowadzeniu procedur slu2qcych uryskaniu dowod6w badania
kwot iujawnief w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania
zale2y od osEdu bieglego rewidenta, wtym od oceny ryzyka istotnego znieksAalcenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub blgdem.
Dokonujqc oceny tego ryzyka biegty rewident bierze pod uwage dziafanie kontroli
wewnetrznej, w zakresie dotyczqcym spozedzania i rzetelnej prezentacji przez jednostke
dominujqcq skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu zapro.jeKowania
odpowiednich w danych okoliczno6ciach procedur badania, nie za5 wyrazenia opinii na
temat skuteczno6ci kontroli wewnetznej. Badanie obejmuje tak2e ocene odpowiednioSci
pzyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, racjonalnosci ustalonych pzez Zarzqd
Electroceramics S.A. warto6ci szacunkowych, jak r6wnie2 oceng og6lnej prezentacji
skonsolldowanego sprawozdania fi nansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentownosci grupy kapitalowej
ani efektywnosci lub skutecznosci prowadzenia spraw grupy kapitalowej przez Zarzqd
Electroceramics S.A. obecnie lub w pzyszloSci.

Wyrazamy pzekonanie, 2e uzyskane przez nas dowody badania stanowiq wystarczajqcq i

odpowiedniq podstawe do wyra2enia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem , zalqczone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

. przedstawia rzetelny ijasny obraz sytuacji majqtkowej ifinansowej grupy kapitalowej
Efectroceramics S.A. na dzieh 31.12.2017 r., jak te2 jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od O1.O1.2O'17 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z majqcymi zastosowanie
przepisami ustawy o rachunkowoSci i pzyjgtymi zasadami (politykd rachunkowoSci,

o jest zgodne co do formy i tresci z obowiqzujqcymi jednostke pzepisami prawa i

oostanowieniami statutu Electroceramics S.A.
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Uzupelniaiace obiaSnienie

Zwracamy uwage, 2e skonsolidowane sprawozdanie finansowe spozqdzone zostalo pzy
zalozeniu kontynuacji dzialalnosci, co zostalo opisane we wprowadzeniu do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Gl6wnym zalo2eniem lezqcym u podstaw
kontynuacji dzialalnoSci sq plany finansowe Zarzqdu Jednostki dominujecej odnosnie
uruchomienia produkcji oraz rozpoczgcia sprzeda2y wyrob6w gotowych przez jej spolkg
zale2nq. W przypadku braku realizacji tych plan6w, pzyjete zalo2enie kontynuacji
dzialalnosci mo2e okazaC sie bezzasadne.

Nasza opinia nie zawiera zaslrze|enia odnoSnie tej sprawy.

Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji

Ooinia na temat sorawozdania z dzialalno6ci

Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z
dziafalno6ci grupy kapitalowej.

Za spozqdzenie sprawozdania z dzialalnoSci grupy kapitalowej zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowo6ci oraz innymi obowiqzujqcymi pzepisami prawa jest
odpowiedzialny Zazqd Electroceramics S.A. Ponadto Zaeqd Electroceramics S.A. oraz
czlonkowie Rady Nadzorczej jednostki dominujqcej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby
sprawozdanie z dzialalno6ci grupy kapitalowej spelnialo wymagania pzewidziane w
ustawie o rachunkowosci.

Naszym obowiazkiem zgodnie z wymogami ustawy o bieglych rewidentach bylo wydanie
opinii, czy sprawozdanie z dziafalnosci grupy kapitalowej zostalo spozqdzone zgodnie z
przepisami ptawa oraz, ze jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiqzkiem bylo tak2e zlo2enie
o6wiadczenia, czy w Swietle naszej wiedzy o grupie kapitalowej ijej otoczeniu uzyskanej
podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdzilismy
w sprawozdaniu z dzialalnosci grupy kapitalowej istotne znieksztalcenia oraz wskazanie,
na c4m polega ka2de takie istotne znieksztalcenie.

Naszym zdeniem sprawozdanie z dzialalnosci grupy kapitalowej zostalo spozadzone
zgodnie z majqcymi zastosowanie pzepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w
rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, o6wiadczamy, i2 w
Swietle wiedzy o grupie kapitalowej Electroceramics S.A. ijej otoczeniu uzyskanej
podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliSmy
w sorawozoantu z grupy kapitalowej istotnych znieksztalce6.
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