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OPINIA NIEZALEzNEGO BIEGIEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podmiotu POLMAN SPOTKA

AKCYJNA z badania sprawozdania finansowego POLMAN S.A .

Przeprowadzilam badanie zal4czonego sprawozdania finansowego

Przeprowadzilam badanie zal4czonego sprawozdania finansowego POLMAN Sp6lka

Akcyjna

z /sw Warszawie, adres ul. Na Skraju 68 02-1,97 Warszawa, kraj Polska kt6re sklada

siq z: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporz4dzony na dzieri 31

grudnia 2016r, rachunek zysk6w i strat , zestawienia zmian w kapitale( funduszu )
wlasnym i rachunek przeplyw6w pieniqZnych za rok obrotowy od 01.01..2016 do

37.72.20t6 r., oraz dodatkowe informacje i objaSnienia .

Odpowiedzialno6d kierownika jednostki za sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporz4dzenie, na podstawie
prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego

rzeteln4 prezentacjq zgodnie z ustawq z dnia 29 wrze(nia 1994 r. o rachunkowo6ci I
Dz.U. z 20L6 r. po2.1047, z p62n. zm.), zwan4 dalej ,,ustawq o rachunkowo6ci",
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowi4zuj4cymi
przepisami prawa. Kierownik jednostki jest r6wnie2 odpowiedzialny za kontrolq
wewnqtrznq, kt6r4 uznaje za niezbqdnq dla sporz4dzenia sprawozdania finansowego

niezawieraj4cego istotnego znieksztalcenia spowodowanego oszustwem lub blqdem.

Zgodnie z ustawq o rachunkowo6ci kierownik jednostki oraz czlonkowie rady

nadzorczej ( lub innego organu nadzoruj4cego) jednostki sE zobowi4zani do

zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania przewidziane w
ustawie o rachunkowo5ci.

OdpowiedzialnoSi bieglego rewidenta

feste5my odpowiedzialni za wyraZenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na

podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Badanie przeprowadziliSmy

stosownie do postanowieri rozdzialu 7 ustawSr o rachunkowo6ci oraz zgodnie z
Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Miqdzynarodowych

Standard6w Badania przyjqtymi uchwal4 nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Bieglych

Rewident6w z dnia 10 lutego 2015 r. zp62n.zm. Standardyte wymagaj4 przestrzegania

wymog6w etycznych orazzaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby

uzyskad wystarczaj4c4 pewnoS1, 2e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego

znieksztalcenia.
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Badanie polegalo na przeprowadzeniu procedur slu24cych uzyskaniu dowod6w
badania kwot i ujawnieri w sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zaleLy

od os4du bieglego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego znieksztatcenia
sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub blgdem. Dokonuj4c oceny
tego ryzyka biegty rewident bierze pod uwagq dzialanie kontroli wewngtrznej, w zakresie

dotycz4cym sporz4dzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkq sprawozdania
finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okoliczno6ciach procedur
badania, nie zaS wyraZenia opinii na temat skuteczno5ci kontroli wewnqtrznej jednostki.
Badanie obejmuje tak2e ocenq odpowiednio6ci przyjqtych zasad fpolityki)
rachunkowoSci, racjonalnoSci ustalonych przez kierownika jednostki warto5ci
szacunkowych, jak r6wnie2 ocenq og6lnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyraiamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi4
r,rryrstarczaiqcq i odpowiedni4 podstawq do wyra2eniaprzez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, zal4czone sprawozdanie finansowe :

- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji maj4tkowej i finansowej jednostki na dzieri

3t.t2.2076r., orazjej wynik finansow5r zarokobrotowy od 01.01.2016 r do 3L12.20L6r.
zgodnie z maj4cymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowo5ci i przyjqtymi
zasadami (politykal rachunkowo6ci,

- zostalo sporz4dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych,

- jest zgodne co do formy i tre5ci z obowi4zuj4cymi jednostkq przepisami prawa i
postanowieniami statutu j ednostki,

Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacii

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z

dzialalno5ci. Za sporzEdzenie sprawozdania z dzialalno5ci zgodnie z ustaw4 o

rachunkowo5ci oraz innymi obowi4zuj4cymi przepisami prawa jest odpowiedzialny

kierownik jednostki. Ponadto kierownik jednostki oraz czlonkowie rady nadzorczej I lub

innego organu nadzoruj4cego ) jednostki s4 zobowi4zani do zapewnienia, aby

sprawozdanie z dzialalnoSci spelnialo wymagania przewidziane w ustawie o

rachunkowoSci.

Naszym obowi4zkiem bylo, w zwiqzku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania

finansowego, zapoznanie siq z trefici4 sprawozdania z dzialalnoSci i wskazanie czy

informacje w nim zawarte uwzglgdniajq postanowienia art.49 ustawy o rachunkowoSci i

czy s4one zgodne z informacjami zawartymi w zal4czonym sprawozdaniu finansovvym.
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Naszym obowiqzkiem bylo tak2e zloienie oSwiadczenia, czy w Swietle naszej wiedzy o
jednostce i jej otoczeniu, uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego
stwierdzili5my w sprawozdaniu z dziatalnoSci istotne znieksztatcenia.

Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z dzialalno5ci uwzglqdniajq
postanowienia art.49 ustawy o rachunkowoSci i sq zgodne z informacjami zawartymi w
zal4czonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w Swietle wiedzy o jednostce i jej
otoczeniu, uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliSmy
istotnych znieksztalceri w sprawozdaniu z dzialalno5ci.

Informacje o wypelnieniu innych obowi4zk6w wynikaj4cychz przepis6w prawa.
Sprawozdanie finansoweza20tSr zostalo zatwierdzoneprzezWalne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwal4nr 4z dnia 16.05.20t6 r., wpisane do KRS nr 0000275470 w
dniu 05 07.20'J.6r., i ogloszone w Monitorze SEdowym i ogloszone na stronie
internetowej newconnet.pl

Data opinii L3.03.2017r. Law h'{t-,x

Dziataj1cy w imieniu: Biura Ksiqgowego Czeslawa Zalewska CZESLAWA ZALⅣSKA

躙 脱ul.Alttna
Ul. Aluzyjna25 E lok L04 03-t49 Warszawa HIPi 3701∞懃0‐63,RECUR:870573943
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RAPORT uzupefniajEcy opinie z badania
Sprawozdania finansowego na d2iefi37.12.2016 rok
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rcz4seoc6rNA RAP0RTU

Nazwa iednostki : POLMAN Sp6lka Akcyjna adres; miejscowoS6 Warszawa
ul. Al. Na Skraiu 68,02-197 Warszawa, krai Polska

Podstawa prawna dzialalno5ci , kapital podstawowy oraz Kierownictwo

POLMAN Sp6lka Akcyjna dziala od 1990 roku. Sp6lka powstala z przeksztalcenia sp6tki
POLMAN z ograniczonq odpowiedzialno6ciE, w sp6lkq akcyjn4, uchwal4 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wsp6lnik6w sp. z o.o. z dnia 13 lutego 2007r, akt notarialny zawarty przed
notariuszem Ewa Brzeziriska prowadz4cE Kancelariq Notarialn4 w Warszawie repertorium
A1005/2007., zmiany umowy sp6tki dokonano aktami notarialnymi: z dnia 10 kwietnia
2007r, repertorium 42589/2007r.; z dnia L5 czerwca 2007 r, repertorium A 46t0/2007; z

dnia L2 patdziernika 2007r, repertorium A 3L34/2007r, ; z dnia 31 marca 2008r,
repertorium A 784/2008r, ; z dnia 02 czerwca 20L0r, repertorium A L515/20L0 r. ; z

dnia 05 maja 20LI r., repertorium A 812/201tr. ; z dnia 7 maja 20L3r, repertorium A
952/20t3, z dnia 13 maja 20L4 r., repertorium A 1458/20L4 ; z dnia 2I maja 20t5 r.,

repertorium A 7 42 / 20 1 S,reperytoeium A 7 5 6 / 201,6 z dnia "16.05.20 16r.

W dniu 0L.03.2007r., Sp6lka zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S4dowym -
Rejestr Przedsiqbiorc6w prowadzEcym przez S4d Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000 275470
( sygnatura akt WA. XII NS- REJ. KRS/3804/7 /646.

Urz4d Statystyczny w Warszawie nadal statystyczny numer REGON 012110950
Decyzj4 Naczelnika Urzqdu Skarbowego WarszawaZoliborz jednostka otrzymala numer
identyfikacyjny 118-00-31-958, dla rozliczef podatku od towar6w i uslug w Polsce i UE ,

wydanym w dniu 7 listopada 1993r. Okres roku gospodarczego pokrywa sig z rokiem

kalendarzowym.

Aktami prawnymi sp6lki jest, statut, umowa sp6lki, kodeks sp6lek handlowych.

Sp6tka POLMAN S.A. w styczniu 2008 r., zadebiutowala na gieldzie New Connect , Gieldy
Papier6w WartoSciowych w Warszawie.

Przedmiot dzialania sp6lki zgodnie z wpisem do KRS:

- 33,11 Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrob6w gotowych

- 33,20 Z Instalowanie maszyn przemyslowych , sprzgtu i wyposaZenia
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POLMAN S.A. 2016r.

- 41,20 Z Roboty budowlane zwiyz,ane ze wznoszeniem budynk6w mieszkalnych i
niemieszkalnvch

. 43,11Z Rozbiorka i burzenie obiekt6w budowlanych
- 43,39 Z Wykonanie pozostatych rob6t budowlanych wykoriczeniowych
- 43,99 Z Pozostale specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie

sklasyfikowane
- 96,69 Z Pozostala dzialalnoS6 uslugowa , gdzie indziej nie sklasyfikowana
. 81,22 Z Specjalistyczne sprz4tanie budynk6w i obiekt6w przemyslowych
- 8l .21 Z Niespecjalistyczne sprz4tanie budynk6w i obiekt6w przemyslowych

Przedmiot dzialalno$ci wykonywany rzecrywiscie, jest okre6lany og6lnie serwisem
przemyslowym.

Kapital podstawowy na dzieri 3t.12.20L6 roku wynosi 3 300 025,00 zlotych i jest
podzielony na 33 000 250 akcji o warto6ci nominalnej 0,10 zloty. Akcje Seri A,

uprzywilejowane, co do glosu w stosunku dwa glosy na jedn4, akcje seria B, C i D nie sE

uprzywilejowane, jeden glos na jedna akcjq. Kapital podstawowy wykazany w
sprawozdaniu finansowym jest zgodny z aktualnym wpisem w KRS.

Na dzief 01.01.2016 r., kapital podstawowy wynosil 3 300 025 zlotych i byl podzielony na
33 000 250, struklura kapitatu ciqgu 2Ql6 roku, ulegla zmianie o 0,06 ,/o.

Gl6wnymi akcjonariuszami s4 osoby frzyczne, ich udzial w kapitale wynosi 70,97 oh, kt6ry
zwiEkszyl sig w 2016 o 0,06Yo Struktura wlasnoSci kapitalu podstawowego na dzieh3l-12-
2016 r.

Nazwa IloSd akcji w szt. Ilo56 glos6w
Warto56 nominalna

wzl
Udzial Vo kapitale
podstawowym (%)

Piotr Krawczyk 17400000 19849650 1740000 <) 7a

Mariusz Nowak 6019222 6768551 601922 t8,24

Pozostali 9581028 6382049 960103 29,03

Kapital wlasny na dzieh bilansowy, tj. 3l grudnia 2016 roku wynosi 7 487 735,67 ztotych i w
odniesieniu do korica poprzedniego roku obrotowego wykazuje zwigkszenie. Na wzrost
kapitalu wlasnego ma wplyw dodatni wynik finansowy - zysk w 2016 r.
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Do reprezentowania sp6lki jest uprawniony Zarz4d, kt6ry stanowi4:

Mariusz Nowak - Prezes Zarz4du

PiotrKrawczyk - WiceprezesZarz4du

W badanym okresie nie wyst4pily zmiany w skladzie Zarz4du.

Ksig gowo 56 j edno stki j e st prowad zona przez sp6lkg.

Sktad Rady Nadzorczej na dziefr3l.12.20l6 r :

Jan Krynicki - Przewodniczqcy Rady Nadzorczej

Olaf Krynicki - Czlonek Rady Nadzorczej

Lidia Krawczyk - Czlonek Rady Nadzorczej

Teofil Nowak - Czlonek Rady Nadzorczej

ZbigniewDobrowolski - CzlonekRadyNadzorczej
W badanym okresie sklad Rady Nadzorczej nie ulegl zmianom

Informacie o badanym sprawozdaniu finansowym

Sporz4dzone przez POLMAN Sp6tka Akclna sprawozdanie finansowe obejmuje :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporz4dzony na dziefi 3t.I2.20L6r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w
wykazuje sumq 1,0 728 683, 10 zlotych

- rachunek zysk6w i strat za okres od 0L.01.20L6 do 31,.1?,.2016 roku zamykaj4cy siq

wynikiem finansowym - zyskiem netto w kwocie 1 131 548,92 zlotych
-zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od 07.0L.20L6 do 3L.L2.20L6r
wykazuj4cy zwiqkszenie kapitalu o kwotq 1 131 548,92 zl.
- sprawozdanie z przeplywu Srodk6w pieniq2nych za okres od 01.01.20L6 do 3L.L2.20L6
roku, wykazuj4ce zwiqkszenie Srodk6w pieniq2nych w kwocie "1.02 690,47 zlote.

Informacie o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni.

Bilans zamknigcia na dzieri 3I.L2.201,5 roku zostal wprowadzony do ksiqg bilansu otwarcia
na 01.01.20l-6 roku sumami bilansowymi aktyw6w i pasyw6w 9 295 802,8L ztotych , przy
zachowaniu ci4glo6ci bilansowej, Podstaw4 otwarcia ksi4g rachunkowych na dzieft
01.01.2016 roku bylo sprawozdanie finansowe za rok poprzedzaj4cy rok badany
Sprawozdanie za 20LS r., bylo przedmiotem badania przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdari finansowych Biuro Ksiqgowe Czeslawa Zalewska (nr w rejestrze
3186) . Sprawozdanie zostalo zlozone w Urzqdzie Skarbowym orazw Krajowym Rejestrze
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POLMAN S.A.2016r.

S4dowym. Sprawozdanie za 20LSr, zostalo zatwierdzone w dniu 16 maja 2016 roku (

uchwala nr 4) . Zysk w kwocie 14 268,88, 00 zlotych, przeznaczony na kapital rezerwowy, a w
kwocie 14 268,88 zLotych na pokrycie strat bilansowych z latpoprzednich (uchwalanr 4).

Podmiot uprawniony do badania

Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok, zostalo przeprowadzone przez Biuro
Ksiqgowe Czeslawa Zalewska w Warszawie. Badanie povvyzszego sprawozdania
finansowego przeprowadzono na podstawie i zgodnie zzawart4umowA z dnia 30 grudnia
2016 roku. Wyb6r audytora do badania sprawozdania finansowego za rok 201-6 dokonany
zostal zgodnie z przepisami art. 66 ust 4 ustawy o rachunkowo6ci . Podmiot uprawniony,
jak i przeprowadzaj4cy w jego irnieniu biegty rewident stwierdza, 2e pozostaje niezaleiny
od badanej jednostki w rozumieniu art. 66 ust 6 ustawy o rachunkowo5ci.

Podstawa prawna przeprowadzonego badania .

Badanie sprawozdania zostalo przeprowadzone w oparciu o:
Rozdzial 7 ustawy o rachunkowo6ci,
Krajowe standardy rewizji finansowej, wydane przez Krajowa lzbq Biegtych Rewident5w.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyraZenie przez bieglego rewidenta
pisemnej opinii wraz z raportem o Wm, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno
przedstawia maj4tkowa i finansowa oraz wynik finansowy zgodnie z maj4cymi
zastosowanie przepisami prawa i przyjqtymi zasadami polityki rachunkowo6ci.
Opinia i raport zostaly sporz4dzone na podstawie przeprowadzonego badania i
sporz4dzonej dokumentacji rewizyjnej, wymaganej przez art. 65 ustawy o rachunkowo6ci.
Badana jednostka udostqpnila bieglemu rewidentowi sprawozdanie finansowe ksiqgi
rachunkowe i dokumenty stanowi4ce ich sporz4dzenia , oraz udzielania informacji
niezbqdnych do wydania opinii i sporz4dzenia raportu. Sprawozdanie finansowe zostalo
podpisane przezZarz4d jednostki iprzez osobq, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g, co

oznacza,2e jednostka w spos6b prawidlowy stosowala zasady rachunkowo6ci, zapewniaj4c
rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
Ponadto Kierownik jednostki zloLyl oSwiadczenie o kompletno6ci, prawidlowo5ci i
rzetelno5ci sprawozdania finansowego przedlo2onego do badania,poinformowal r6wnie2,
ze po dacie sporz4dzenia bilansu, nie nast4pily zdarzenia, kt6re mogly mied wplyw na jej
sytuacje finansowq,
Przedmiotem niniejszego badania nie bylo wykrycie i ujawnienie zdarzefi objqtych
Sciganiem zmocy prawa oraz, wystqpujEcych poza systemem rachunkowo5ci.
Okres badania obejmuje okres od 30.12.2016r, do dnia 10.03.2017r., przeprowadzone w
siedzibie sp6lki z przerwami , biegty rewident nie bral udzialu przy spisie z natury.
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H ANALIZA FINANSOWA SPOLKI

l.Bilans/w Z10tych/

Majqtek sp6lki zwiqkszyl siq o 1 Lll492,83 zlote to jest o L5,6t 0/o w stosunku do 2015r.
Aktywa trwale na3L.L2.201-6 roku wynoszA 8231,228,L4 zlotych i stanowiq 76,72 o/o

aktyw6w og6lem. W por6wnaniu do roku ubieglego: rzeczowe aktywa trwale zmniejszyly
siq o kwotq 235 038,09 zl. to jest 3,97 0/0, natomiast wzrosly wartoSci niematerialne
prawne o kwotg 639 213,73 zl, s4 to koszty program6w dla nowo utworzonego dzialu
,,Nowoczesne Technologie IT". Najwiqksz4 pozycjq (5 782 827,50 zl) stanowi4 rzeczowe
aktywa trwale budynki, urz4dzenia techniczne, Srodki transportu, w tym warto66 maj4tku
u2ytkowana na podstawie um6w leasingu wynosi 436 835,98 zl.
Warto56 grunt6w wynosi 1 891 206,00 zlotych . Warto66 brutto Srodk6w trwalych
umarzanych na dzieri 3t.12.2016 rok wynosi 7 870 846,15 zl, umorzenie Srodk6w
trwalych wynosi 4 004 582,37 zl. Srodki trwale sE umorzone w 50,82 o/o o/o. Amortyzac)a
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Akけwa

Stan na
struktura

majEtku 2016
wYo

M2nica
2016‐ 2015

wskattnlk

Dynanllki

W%
2016/2015

31.12.2014r. 31.12.2015r 31.12.2016r

Aktywa trwale 6954685,94 7119735,31 8231228,14
76,72

1 111492,83
115,`1

WartoSci
niematerialne i prawne

42500,26 639213,73 5,96 639213,73

Rzeczowe aktywa
trwale `041564,39

6017865,59 5782827,50 53,90 ‐235038,09 96,91

NaleZnoSci
dlueoterminowe
Inwestycje
dlugoterminowe

96922,00 377929,50 1 129687,70 10,53 751758,20 298,91

Dlugoterminowe
rozliczenia
miedzvokresowe

773699,29 723940,22
679499,21

6,33
4̈4441,12

93,86

Aktvwa obrotowe 1949450,57 2176067,50 2497454,96 23,28 321387,46 114,77

Zapasy 2000,00 96406,00 0,91 9440`,00

Nale2noSci
kr6tkoterminowe

1793613,43 1685839,65 2121625,50 19,77
435785,85

125,85

Inwestycje
kr6tkoterminowe

58811,88 67013,81 169704,28 1,58 102690,47 253,24

Kr6tkoterminowe
rozliczenia
miedzvokresowe

95025,26 423214,04
109719,18

1,02 ‐313494,86 25,93

Aktywa razem
8904136,51 9295802,81 10728683,10 100,00

1432880,29 115,41
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obci42ajqca koszty wynosi L032 264,4'J, w tym amortyzacja wartoSci niematerialnych i
prawnych 86776,27 i Srodk6w trwalych 945488,14 zlotych. W 2076 roku zwiqkszeniu
ulegla warto66 Srodk6w trwalych o 81,3 662,36 zl izmniejszenie na kwotq 736282,03
zlotych.

Srodki trwale w budowie na 31,.L2.2016 rok o warto6ci 25 g57,72 zlote. Zaliczki na zakup
Srodk6w trwalych nie wystqpuj4 .

Inwestycje dlugoterminowe na dzieri 3L.12.201.6 wynosz4 1, 129687,70 zlotych, ulegly
zwiqkszenie w 20'J.6 o 904 700,00 zlotych i zmniejszeniu o kwotq 153 14L,80 zlotych,
stanowiE 10,53 o/o aktyw6w, sa to zakupione w 2016r monety okoliczno5ciowe.
Dlugoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe wynoszE na dziefi 31.I2.20L6 roku
679 499,2L zl, stanowi4 6,63 o/o aktyw6w i ulegty zmniejszeniu o kwotq 44 447,0'1. zlotych,
najwiqksz4 pozycjajest znak firmowy, kt6ry jest umarzany.

Aktywa trwale wyceniono wg cen nabycia lub poniesionych naklad6w, a do bilansu
pomniejszono o odpisy amortyzacyjne .

Aktywa obrotowe stanowi4 23,28 o/o , og6lem aktyw6w. W por6wnaniu do roku ubieglego
aktywa obrotowe wzrosly o 321387,46 zlote.

Towary na skladzie Wnosz4 96 406,0021. Nale2no6ci kr6tkoterminowe z tytulu dostaw i
uslug na dzieri 31.t2.20L6 roku stanowi4 L9,77 o/o aktyw6w obroto\,vych i wynosz4
212L 625,50 zlotych, ulegly zwiqkszeniu w stosunku do roku ubieglego o kwotq
435 785,85 zlotych. Kwota nale2noSci z t5rtulu rozliczefi z bud2etem wynosi 159 620,4'J.

zlote na dziefi 37.L2.20L6 rok wzrosla o 144 668,18 zl i wynika ze sporz4dzonych
deklaracji. Inne nale2no6ci na dzieri 31.12.2016 rok wynosz4254 294,30 zl ,kt6r4 stanowi4
wplacone kaucje, wadium w li:vvocie 77 836,3L zl i rozrachunki z pracownikami z tytulu
kart firmowych w kwocie 776457,99 zI, kt6re w 2016 roku wzrosly o L46619,94 zl.
Nale2no6ci dochodzone na drodze s4dowej wynoszA 3L 307,17 zl.

Nale2no5ci w bilansie wykazano wg kwot wymagajqcychzaplaty. W pr6bach przyjqtych do
badania kwot przedawnionych nie ma. Salda s4 realne.

Srodki pieniq2ne w kwocie 'J.69 704,28 zl na dziefi31,.LZ.?,016 roku w bilansie wykazano
wg warto6ci nominalnej zwiqkszyty siq 201-6 roku o kwotq 102 690,47 zl.
Kr6tkoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w w kwocie L09 719,78 zlotych
wynikajE z faktur rozliczane w czasie, prenumeraty, ubezpieczenia., ulegly obni2eniu o

3'1.3 494,8621
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Paslrva
Stan na struktura

majqtku 2016
w%o

M2nica 2016‐

2015

Wskaz
dynamiki v′ %
2016/201531 12 2014r 31 122015r 31 122016r

A Kapital (fundusz) wlasny 6341 1917.87 6356186,75 7487735,67 69179 1131548,92 117,80

LKapital ( fundusz ) podstawowy 3300025,00 3300025,00 3300025,00 30,76

2. NaleZne wplaty na kapital podstawowy
( wartoSd ujemna)

3. Udzialy ( akcje)wlasne( wielko$6
ujemna )

4. Kapital (fundusz) zapasowy 2251041,99 1662219,26 1662219,26 15,49

5. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny

6 Pozostalc kapitaly(fundusze)

rezenvo、ve 879673_61 1379673_61 1393942,49 14268.88 101.03

7 Zvsk(strata(z lat ubieglvch ‐766213.49

8. Zysk (strata) netto 677390.76 14268.88 1 131548_92 1055 11728004 7930.00

B. Zobowiqzania i. rezerry na
zobowiazania 2562218_64 2939616,06 3240947、 43 30.21 301331.37 110.25

l. Rezerwv na zobowiazania 160253_50 47145_5 28616_24 0.27 18529.29 60.70

2.Zob ow iazania dlusotermin owe 476497.01 376334.33 187199.39 -18913494 4974

3. Zobow iazania k6tkoterminowe 1808468,23 2516136.20 2900131、 80 38399560 11526

4. Rozliczenia miedzvokresowe 117000_00 125000.00 12500000

Pasvwa razem 8904136、 51 9295802_81 10728683_10 100,00 1432880,29 115,41

Kapital wlasny na3I.L2.2016 roku wynosi 69,79 % pasyw6w og6lem . Kapital podstawowy
jest objqty w 70,9Lo/o przez osoby ftzyczne. W por6wnaniu do roku ubieglego kapital
wlasny jest na tym samym poziomie i stanowi 30,76 o/o pasyw6w og6lem . Kapital zapasowy
na dzieri 31.12.201,6 wynosi L662 2I9,26 zlotych i utrzymuje siq na tym samy poziomie co

w 2015r. Pozostaly kapital rezerwowy wynosi 1393942,49 i zwiqkszyl siq o kwotq
L426B,BB zlotych, tj. o wynik finansowy z 20LSr, kt6ry uchwal4 ZWZA zostal
przeznaczony na pokrycie strat z lat ubieglych. Zysk netto za 20L6 wynosi 1 131 548,92
zlotychi jestwy2szych w stosunku do 20L5 roku o kwotq 1117 280,04 zlotych.

Kapital obcy w5rno si 3 240 947 ,43 zl i stanowi 30,2t o/o pasyw6w og6lem. W badanym roku
obrotowym ulegl zwiqkszeniu o 301 331,37 zlote. Na dzieri 3L.12.2016 rok zobowi4zania
dlugoterminowe wynoszE kwotq L87 t99,39 zlote i stanowie L,74 o/o pasyw6w og6lem. Na

zobowi4zania dlugoterminowe skladaj4 siq z zobowiqzania z um6w leasingu poryZej
TI
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jednego roku. Zobowi4zania kr6tkoterminowe na dziefi 31.12.20L6r. w kwocie
2900131,,80 zlotych i stanowi4 27,03 %o pasyw6w og6lem, skladajq siq z: kredytu w
kwocie 436 482,23 zl, o okresie splaty do 1 roku. Zobowi4zania z tytulu dostaw i uslug o

okresie wymagaj4cym zaplaty do t2 miesigcy w kwocie 1224 000,70 zlotych i w 2016 r
ulegly zwiqkszeniu sig o lawotq 539 4t0,2I zlotych , zobowi4zania z tytulu rozliczefi z
budZetem w kwocie 79677L,98 zl, zobowi4zania z tytulu leasingu do L roku w laryocie
268 001,35 zlote. Kwoty zobowi4zari sq zgodne z deklaracjami, umowami leasingu.
Zobowi4zania do bilansu wyceniono wg kwot wymagaj4cych zaplaty. Kredyt, i poLyczka
hipoteczna iest zabezpieczona na majqtku sp6lki. Salda s4 realne. Struktura pasyw6w
odpowiada strukturze maj4tku.

Rachunek zysk6w i strat w zl /wariant por6wnawczy f
Llane wynikowe: Rachunek zvsk6w i strat:

2014 rok 2015 rok 2016 rok
R62nica 2016-

2015
Dynamika%
2016/2015

A. Przychody dzialalnoSci
operacvinei 131718.26 10658222,22 12313593,51 1655371.29 115,53

Przychody ze sprzeduzry
orodukt6w 12498706,32 10645070.41 12313593.51 l 668523.10 115.67

Przychody ze sprzedaff
towar6w i material6w 633011,94 13151、 81 -13151.81

B. Koszty dzialalnoSci
operacvinei 12344547.42 10831857,79 11218874,98 687017,19 10652

l. Amortvzacia 885078、 69 971740.90 132264.41 60523,51 106,23

2.Zu」ヶCie mateHa16w i

energll 2051452.04 2796856.87 2813690.89 16843.02 100,60

3.Uslusi obce 5614825.20 3851015,47 4111095.03 260079,56 106,75

4.Podatki l oOlatv 18923.24 30291,66 30739,80 448,14 101,48

5. Wynagrodzenia 2082300,08 1667836,30 1749988,67 82152.37 104.93

6. Ubezpieczenia spoleczne i
inne Swiadczenia 266051,77 457706.03 605770,97 148064.94 172,04

7. Pozostale kosztv rodzaiowe 779260,61 756410,56 875316,21 118905、65 115.72

8. WartoSi sprzedanych
towar6w i uslue 646655,79

Wynik na sprzedal|v 787170,84 126364,43 1094718.53 968354、 10 866.32

Pozostale przychody
operacvine 602288,98 135691,29 335926,07 200234,78 247,57

Pozostale kosztv operacyine 567568,83 92311.10 75853,74 18457,36 82,17

レ
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Wynik na pozostalej
dzialalno6ci operacyj nej 34720,15 43380,19 260072,33 181777,42 601,10

Wynik z dzialalno`ci

ODeraCvinel 821890,99 169744,62 1354790,86 1 185046,24 798,13

Przychody finansowe 48918,67 20268.58 1723.66 ‐18564、92 8、50

Koszty finansowe 150657,90 174533,72 110825,60 ‐63707,72 63,50,9

Wynik na dzialalno`ci

flnansowel ‐101739,23 ‐154244,74 109101,94 -45142.80 70,73

Wynik zdzialalnofici
posoodarczei ‐720151,76 15499,88 1245688,92 1 230189,04 8036,76

Wvnik brutto 720151.76 15499,88 1245688,92 1 230189.04 8036,76

ObciaZenia wvniku 42761,00 1231.00 114140.000 112909,00 9272.14

Wvnik Finansowv netto 677390.76 14268.88 1 131548,92 1 117280,04 7930,19

Przychody i koszty operacyjne .

Przychody netto ze sprzedaLy w 2016 roku wynosily tZ 313 593,51 2l i ulegly zwiqkszeniu
om kwotq 1,66537L,29 w por6wnaniu do roku ubieglego o LS 53o/o. Koszty dzialalno6ci
operacyjnej wynosz4 \t 218 87 4,98 zl w por6wnaniu do roku ubieglego koszty dzialalno5ci
operacyjnej ulegly zwiqkszeniu o kwotq 687 0I7,L9 co stanowi 6,52 70. Na dzialalnoSci

operacyjnej wypracowano zysk ze sprzeda2y w kwocie 968 354,10 zlotych. Na pozostalej

dzialalno6ci operacyjnej wystapil zysk w kwocie LBL 777 ,42 zl. Na dzialalno6ci finansowej
wystapila strata w kwocie 45142,80 zlotych.

Za 2016 rok sp6lka wypracowala zysk netto w kwocie 1, L31,548,92 zl. Szczeg6lowa

specyfikacje przychod6w i rozchod6w przedstawiono w Informacji dodatkowej .

Wyniki finansowe w kolejnych latach przedstawiaj4 siq nastqpuj4co :

k

Wvniki finansowe w kol latach

Wyszczeg6lnienie 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Zvsk ze sprzedtirt 787170,84 126364,43 094718.53

Zvsk z dzialalnoSci oneracvinei 821890.99 169744,62 354790,86

Zysk z dzialalno6ci gospodarczei 720151,76 15499.88 245688.92

Zvsk brutto 720151、 76 15499、 88 245688.92

Zvsk netto 677390.76 14268,88 131548,92

13
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2. Ksztaltowanie siq podstawowych wskaZnik6w ekonomiczno- finansowych i ich

ocena

WskaZniki rentowoSci sprzedaZy , rentowno6ci kapitalu wlasnego pieniqZnej plynno6ci

finansowej mieszcz4siq w wielko6ciach dodatnich.

Q

wskaZnik6w analiqcznych charakteryzilqcych sytuacj€ ekonomiczno-fi.nansow4 jednostki.

L.p. wska2nik ekonomicznv 2014 rok 2015 rok 2016 rok

1

RentownoSC maatku

(ROA)
wvnik finansowv netto x 100

procent
7,60 1,53 10,54

aktywa og6lem

2
Rentowno56 kapitalu

wlasnego (ROE)
wynik finansowy netto x 100

proccnt
10,68 2,24 1511

kapitafu wlasne

3
Rentowno56 netto

spzeda2y
wvnik finansowv netto x 100

procent
5,16 1,34 9,19

przvchodv ze sorzeda2v

4
VVskazn:k plynnosci

biettaCei(l)

aktywa obrotowe - nale2noSciz
dostaw i usluo oowv2ei 12 m-c krotnos6

1,08 0,86 0,86

zobowiazan ia kr6tkoterminowe

5
VVskazn:k plynnoscI

szybkiei(‖ )

aktywa obrotowe - zapasy-
kr6tko terminowe RMK czynne

krotnoS6

1103 0,70 0,79

zobowiqzania kr6tkotermin. -
zobow. z tyt. dostaw i uslug pow.

12 m-cv

6

VVskattnik plynnoSci

natychmiastow可 (l:|)

inwestvcie kr6tkoterminowe

krotnoSi

0,03 0,03 0,05

zobowiqzania kr6tkotermin. -
zobow. z tyt. dostawy i uslug

pow. 12 m-cy

7

Szybko66 obrotu
nale2no6ciamiw dniach

stan nale2no6ciz tytulu dostaw
i uslug x 365 dni w dniach

46,50 52,26 49169

przvchodv netto ze sorzeda2v

8

Szybko66 obrotu
zapasaml

stan zapas6w x 365 dni
w diachkoszt wlasny sprzedanych

produkt6w itowar6w

9

Stopien splaty

zobowiaZan W dniach
stan zobowiqzah z tytuNu

dostaw i usluq x 365 dni
w diach

53,47 87,20 46,48

koszt wlasny spzedanych
produkt6w itowar6w

10
TrwatoSc struktury

finansowania

kapitafy wlasne + rezervvy
dlugoterminowe +

zobow.dlugoterminowe + zobow. z
tyt. dostaw i usluq pow. 12 msc

krotno66

0,78 0,73 0,72

aktywa og6lem
Pokrycie aktyw6w trwalych

kapitalem wlasnym i

rezerwami
clhrooterminowvmi

llapital wlasny + rezervW
rlhrooterminowe

krotnoS6
0,73 0,69 0,70

aktywa trwale

14
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WskaZniki rentownoSci ksztaltuj4 siq na poziomie dodatnim, co potwierdza kondycjq
przedsiqbiorstwa.

Wskalnik og6lnego zadluZenia wynosi 0,30
WskaZnik pokrycia aktyw6w trwalych kapitalem wlasnym i rezerwami
dlugoterminowymi wynosi 0,70 i Swiadczy o zgromadzeniu kapitatu wtasnego z
rezerwami dlugoterminowymi. Aktywa trwale w calo5ci s4 finansowane kapitalem
wlasnym i kredytem . Nie wykazano wskalnika szybko6ci obrotu zapas6w, gdy2 sp6lka nie
prowadzi magazynu a na stanie ma jednq sztukq do dalszej odsprzeda2y.c
Sp6lka w 20t6r., posiada plynno6i finansow4 i ma zdolno66 do terminowego
regulowania, w latach poprzednich posiadala plynno6d finansowa i zdolno6i do
terminowego regulowania zobowi4zart.

III. Czq56 szczeg6lowa raportu.

1. Ocena prawidlowoSci stosowanego systemu rachunkowo5ci.

Na podstawie postanowieri art. 4 ust 5 oraz art. L0 oraz innych postanowieri ustawy z dnia
29 wrze(nia t994 o rachunkowo6ci I tekst jednolity Dz. tJ z 20L6 po2.1,047 z p6Zniejszymi
zmianami.) Uchwalq wla6cicieli ustalona zostala aktualna dokumentacja opisuj4ca
przyjgte przezjednostkq zasady [politykq) prowadzenia rachunkowo6ci, aw szczeg6lno6ci

dotycz4ce prowadzenia ksi4g rachunkowych.

Dokonalam wyrywkowego sprawdzenia prawidlowo5ci dzialania systemu ksiqgowo6ci ,

mojej ocenie podlegaly w szczegSlno$ci :

-zasadnoS6 i ciEglo66 stosowanych zasad fpolityki) rachunkowo6ci w tym prawidlowo6ci
otwarcia ksi4g rachunkowych,

-prawidlowo5d udokumentowania operacji gospodarczych,

-rzetelno6i, bezblqdno6i i sprawdzalno5i ksiqg rachunkowych , w tym tak2e
prowadzonych za pomocq komputera , powi4zania dokonanych w nich zapisfw z

dowo dami ksi g gowym i or az sp rawo zdaniem finansowym,

-zasadno66 stosowanych metod zabezpieczenia dostqpu do danych i systemu ich
przetw arzania za pomocE komputera,

-stwierdzenie przeprowadzenia, zgodnie z ustawa o rachunkowo6ci, inwentaryzacji
aktyw6w, pasyw6w orazrozliczenia i ujqcia w ksiqgach jej wynik6w.

15
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-ochrona dokumentacji ksiggowej, ksiqg rachunkowych i sprawozdania finansowego.

W wyniku tych ocen w polqczeniu z rezultatami badania wiarygodno6ci poszczeg6lnych
pozycji sprawozdania finansowego stwierdziliSmy, 2e system ksiqgowo3ci i dzialaj4cy w
powi4zaniu z nim system kontroli wewngtrznej wi424cy siq z badanym sprawozdaniem
finansowym moZna og6lnie uznat. za poprawne. Nie bylo celem badania wyraZenia
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tych system6w.

2. Inwentaryzacja.

Przeprowadzono drog4 spisu z natury , potwierdzefi od kontrahent6w, drogq por6wnania
danych ksi4g rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji warto6ci
skladnik6w.

3. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od 0L.01.20L6 do 31.12.20t6r.

Sprawozdanie sporzqdzone zostato zgodnie przepisami okre5lonymi w art.48a ustawy o
rachunkowo6ci. fednostka kompletnie i wiarygodnie ujqla pozycje ksztaltujqce zmianq
kapitalu wlasnego, zgodnie z bilansem oraz ksiqgami rachunkowymi.

4. Prawidlowo6d sporz4dzenia rachunku z przeplyw6w pieniqLnych za okres od
0 7.0 L.2OL6 do 3 t.12.20 1 6r.

Rachunek przeplyw6w pieniq2nych sporz4dzono metodq poSredni4., zgodnie z wymogami
art. 48b .Dane sprawozdania wynikaj4 z bilansu, rachunku zysk6w i strat, dodatkowych
informacji i obja6nieri oraz danych pochodz4cych bezpo6rednio z ewidencji ksiqgowej i
analizy sald kont.

Poszczeg6lne strumienie pienig2ne zostaly zakwalifikowane do odpowiednich pozycji
sprawozdania.

5. Informacja dodatkowa

Dane zawarte w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, zawieraj4cego opis
istotnych zasad rachunkowoSci oraz inne informacje obja6niaj4ce , zostaly przedstawione,
we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidlowo . Dane te stanowi4 integraln4
czqS6 sprawozdania finansowego.

6. Zdarzenia po dacie bilansu

ル

Ｋ
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Biegly rewident stwierdza, 2e miqdzy dat4 3L.L2.20L6 roku, a dat4 zakoirczenia badania
nie wyst4pily istotne zdarzenia gospodarcze, majEce wptyw na roczne sprawozdania
finansowe i zysk bilansu, przy czp uwzglqdnia siq w tym zakresie o6wiadczenie zlo2one
przezZarz4d z data sporz4dzenia opinii i raportu.

Warszawa, dnia 13 marzec 20L7 r.

慧 滋 檸 ‖ 豚    bd面

∝hdaiaCyC電
詩蠅 酬 影 冽

u.劇uttm25Elok.104103・ 149 WaMwa
N:Pi 376100L20463)RE00N:870673043

日=鑢 3012070
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OSヽ〃IADCZENIE

Biuro Ksiqgowe Czesfawa Zalewska ul. Aluzyjna 25 E lok L04 , 03-134 Warszawa PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDRN TIruRruSOWYCH O ZACHOWANIU NIEZALEZNOSCI
WOBEC JEDNOSTKI BADANEJ

DotyczQce badania za 2016 r.′ pOdmiotu POLMAN SP6七 KA AKCYJNA

1. Nie posiadamy udzial6w, akcji, ani innych tytul6w wfasno5ci w POLMAN SA., ani w podmiotach
zale2nych, wsp6fzale2nych, stowarzyszonych, i w dominujqcych POLMAN S.A .

2. Nie jeste5my i nie byli6my w iadnym z ostatnich trzech lat przedstawicielem prawnym
( pelnomocnikiem ) czlonkiem organ6w nadzorujqcych , zarzqdzajqcych , pracownikiem spdfki , w
podmiocie POLMAN S.A. i w podmiotach z niq powiqzanych,

3. W ostatnich trzech latach nie uczestniczyliSmy w prowadzeniu ksiqg rachunkowych , ani w
sporzqdzaniu sprawozdania finansowego w POLMAN S.A.

4. Nie osiqgnqliSmy w 2adnym z ostatnich 5 lat 40 o/o rocznlgo przychodu z tytutu uslug
Swiadczonych na rzecz POLMAN S.A. i nie osiqgnqli3my wobec podmiot6w powiqzanych, zale2nych
lub wsp6lzale2nych .

5. Nie uczestniczymy i nie uczestniczyliSmy w podejmowaniu decyzji przez POLMAN S.A. , w kt6rej
wykonuje czynno6ci rewizji i nie wystepujE inne powody uniemo2liwiajqce sporzqdzenie
bezstronnej i niezale2nej opinii.

6. Zaden z naszych udzialowc6w (akcjonariuszy) czlonk6w organ6w zarzqdzajqcych i nadzorczych nie
jest maf2onkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia os6b lub jest
zwiqzany z tytulu opieki, przysposobienia lub kurateli z osoba bqdqcq czfonkiem organ6w
nadzorujqcych w POLMAN S. A, w kt6rym to podmiocie wykonuje czynno6ci rewizji finansowej, ani
nie zatrudnia os6b do wykonania czynno6ci rewizji finansowej,

7. nie istniejq inne powody ,po przeprowadzeniu czynno6ci zmierzajqcych do wyeliminowania
powstalych zagro2e6, z powodu kt6rych nie mo2na sporzqdzid bezstronnej i niezale2nej opinii lub
raportu.

Powy2sze oSwiadczenie potwierdzam w calej rozciqglo6ci.

Warszawa′ dnia 13.03.2017r.



OSWIADCZENIE BIEGLEGO REWIDENTA
NIEZALEZNOSCI OD JEDNOSTKIBADANEJ

Czeslawa Zalewska nr 4567 zamieszkala ul.KsiattOWa 9 G m 618;03… 134
Warszawa dotyczOCe badania za 2016 r. podmiotu POLMAN SPOLKA AKCYJNA
ul.Na Skrttu 68 02… 197 Warszawa

O5wiadczam niniejsrym co nastgpuje :

1 Nie posiadam udzial6w , akcji, ani innych tytul6w wlasnoSci w podmiocie POLMAN
S,A" ani w podmiotach zale2nym , wsp6lzaleimym, stowarzyszonym i dominuj4cych
POLMAN S.A.

Nie jestem i w zadnym z ostatnich trzech lat nie bylam, przedstawicielem
prawnym ( pelnomocnikiem), czlonkiem organ6w nadzorczych , zarz4dzajqcych,
pracownikiem w POLMAN S.A, ani w jednostkach powipanych z POLMAN S.A.

W ostatnich trzech latach nie uczestniczylarn w prowadzeniu ksi4g rachunkowych ,

ani w sporzqdzaniu sprawozdania finansowego w POLMAN S.A., w kt6rym to
wykonuje czynnoSci rewizji finansowej ,

Nie osi4gnglam w hadnym z ostatnich 5 lat 40 Yo rocznego przychodu tytulu uslug
Swiadczonych na rzecz POLMAN S.A. i nie osiqgnglam przychodu wobec
podmiot6w powi4zanych i w zalehnych, wsp6lzalehnych z POLMAN S.A .

Nie jestem malzonk4 , krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego
stopnia i nie jestem zwi1zana z tyttilu opieki , przysposobienia lub kurateli z osobq
bqdqcq czfonkiem organ6w nadzorujqcych POLMAN S.A., w kt6rym to podmiocie wykonuje
czynno5ci rewizji finansowej, ani nie zatrudnia os6b zwiqzanych do wykonania czynno6ci
rewizji finansowej,

Nie uczestniczylan ani nie uczestniczg w podejmowaniu decyzji w POLMAN S.A.
w kt6rej to wykonuje czynnoSci rewizji finansowej w zakresie maj4cym zwiqzek ze
Swiadczonymi uslugami,

Nie istniejq inne powody,po przeprowadzeniu czynno6ci zmierzajqcych do wyeliminowania
powstalych zagro2en, z powodu kt6rych nie mo2na sporzqdzii bezstronnej i niezale2nej
opinii lub raportu w POLMAN S.A.

PowyZsze oSwiadczenie potwierdzamw calej rozciqgtoSci wlasnorgcznym podpisem

podpis C/ /gtltlla
CZESLAWA ZALEWsKA

謬

Warszawa, dnia 30 grudzieh2016 rok


