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SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 

z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  

ENERGOINSTAL S.A. za rok obrotowy 2014 

 

 

Zgodnie ze Statutem ENERGOINSTAL S.A. Rada Nadzorcza dokonała badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.  

oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok  

obrotowy 2014. 

 

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591) 

dokonano wyboru podmiotu do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrano 

firmę audytorską Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą  

w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 33. 

 

Podstawą badania była Opinia i Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego biegłego rewidenta, firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek  

Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 33. 

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.  

składa się z: 

 

 Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego  na dzień 31 grudnia 

2014 roku , które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 295 315 tys. zł., 

 Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia  

do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 16 566 

tys. zł. 

 Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia  

1 stycznia do dnia 31 grudnia  2014 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego  

o  kwotę 7 393 tys. zł. 

 Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia  

1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych netto o kwotę 42 522 tys. zł. 

  Informacji dodatkowej o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji  

objaśniających 

oraz 
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 sprawozdania  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOISTAL S.A. za 2014 rok 

 

W wyniku badania stwierdzono, że: 

 

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych 

aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 

oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych 

Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach- zgodnie z ustawą  

o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami oraz na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi 

przepisami prawa  i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 

rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 01.01.2014 

roku do dnia 31.12.2014 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy 

Kapitałowej na dzień 31.12.2014 roku, 

 informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

ENERGOINSTAL S.A.  są zgodne z danymi zawartymi w zbadanym sprawozdaniu 

finansowym. 

 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. przez Walne Zgromadzenie 

Spółki oraz o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w roku obrotowym. 
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