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OPINIA NIEZALEZNEGO
BIEGŁEGo REWIDENTA Z BADANIA
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

Dla Z gr omadzenia Akcj onariuszy
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego firmy ZPI]E
Włoszczowie, na które składasię:
-

S.A., z siedzibą w

wprowadzęnie do sprawozdaniafinansowęgo;
bilans sporządzony na dziętt31.|2'2009 roku, który po stronie akĘtvów i pasywów zamyka się sumą
PLN 188.931.610,88,
rachunęk zysków i stratza rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujący zysk netto w
wysokościPLN 9,911.497,83,
zęstawienię zmian w kapitale własn}'rnza rok obrotowy od 0l.01.2009 do 3I.12.2009, wykazujące
wzrost kapitałuwłasnegoo kwotę PLN 9.977.497,83,
rachunęk przepłytvów pieniężnychza rok obrotowy od 01.01.2009 do 3|.|2.2009, wykazujący
spadekstanuśrodkówpieniężnych
o kwotęPLN 315.359'87,
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowegoodpowiada kierownik jednostki.

Naszym zadatięmbyto zbadanie i wyrażenieopinii o rzetelności'prawidłowościi jasnościtego sprawozdania
finansowego oraz prawidłowościksiąg rachunkowych stanowiącychpodstawęjego sporządzenia.
B adanię pr zeprow adziliśmystosownie do postanowień:
|. rozdziału 7 ustawy z dnta 29 września1994 r. o rachunkowości(Dz. U. z 2009 roku nr I52, poz.
1223);
2. rozdziatu 6 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegĘch ręwidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorzę publicznym (Dz. U. z 2009
roku, nr 77, poz. 649);
3. stosowanejw Polsce prakĘki badania sprawozdań finansowych.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność,pozrvalającąna wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczegóInościbadanie obejmowało
sprawdzenie poprawności zastosowanej przez jednostkę polityki rachunkowości i znaczących szacunków,
sprawdzenie . w przeważającejmierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których
wynikają liczby i informacje zawattę w sprawozdaniu finansowym, jak i całościowąocenę spfawozdanta
finansowego.
Uwazamy, zębadanię dostarczyłowystarczającejpodstawy do wyrażeniamiarodajnej opinii.
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Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowę i objaśnienia słowne:
1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie infonrracje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
badanej jednostki na dzień 3|.|2.2009, jak też,jej wyniku finansowego za rok obrotowy od
01.01.2009do 31.12.2009;
2' sporządzone zostało' we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określoną w powołanej wyiej
ustawie polityką rachunkowości orazna podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
3. jest zgodne zwpĘwĄącymi na treśćsprawozdarriafinansowego przepisami prawa i postanowieniami
statutujednostki.
Sprawozdanie z działa1noŚcijednostki jest kompletne w rozumieniu art' 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoŚci oraz
przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżacych i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje,
pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kraków,31.03.20l0
ECA Seredyńskii PartnerrySp. z o.o.

Biegty rewident
Nr ewidencyjnylll42

Roman Seredyński
Prezes Zarządu
Biegłyrewidęnt
Nr ewidencyjny10395
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