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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGlEGO REWIDENTA 

Dia Wa/nego Zgromadzenia RADPOL S.A. 

Opinia o sprawozdaniu finansowym 

Przeprowadzilismy badanie zatqczonego sprawozdania finansowego RADPOL S.A. z siedzibq 
w Cztuchowie, ul. Batorego 14 (,,Sprnka"), na kt6re sktada siEi! sprawozdanie z sytuacji 
finansowej sporzqdzone na dzier'l 31 grudnia 2016 r., sprawozdanie z catkowitych dochod6w, 
sprawozdanie ze zmian w kapitale wtasnym oraz sprawozdanie z przeptyw6w pieniEi!i:nych za 
rok obrotowy kor'lczqcy siEi! tego dnia oraz informacje dodatkowe zawierajqce opis istotnych 
zasad rachunkowosci oraz inne informacje objasniajqce. 

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe 

Zarzctd Sp6tki jest odpowiedzialny za sporzctdzenie, na podstawie prawidtowo prowadzonych 
ksiqg rachunkowych, sprawozdania finansowego, kt6re przekazuje rzetelny i jasny obraz 
zgodnie z MiEi!dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej, kt6re zostaty 
zatwierdzone przez UniEi! Europejskq i innymi obowictzujqcymi przepisami prawa. Zarzqd Sprnki 
jest odpowiedzialny r6wniez za kontrolEi! wewnEi!trznq, kt6rct uznaje za niezbEi!dnq, aby 
sporzctdzane sprawozdania finansowe nie zawieraty istotnego znieksztatcenia spowodowanego 
oszustwem lub btEi!dem. 

Zgodnie z ustawct z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 
z p6zniejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci"), Zarzctd Sp6tki oraz cztonkowie Rady 
Nadzorczej Sq zobowictzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spetniato wymagania 
przewidziane w tej ustawie. 

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta 

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii o tym 
sprawozdaniu finansowym. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie 
do postanowier'l rozdziatu 7 ustawy o rachunkowosci oraz Krajowych Standard6w Rewizji 
Finansowej w brzmieniu MiEi!dzynarodowych Standard6w Badania, przyjEi!tych uchwatct Krajowej 
Rady Biegtych Rewident6w z dnia 10 lutego 2015 r. Standardy te naktadajq na nas obowiqzek 
postEi!powania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki 
spos6b, aby uzyskac racjonalnct pewnosc, ze sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego • 
znieksztatcenia. 

KPMG Audyt Sp61ka z ograniczoll'l odpowiedzia!noScilj sp k., 
jest polskq s1'¢1kll komandytowq i czlonkiem steel KPMG 
sktadaJctceJ siq z nlezaletnych sp6tek czJonkowsklch 
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative 
rKPMG International ), podm10tom prawa szwajcarskiego. 
Wszolkio prawn zastrze:iono Wydrukowano w Polsca. 

KPMG Audyt Sp61ka z ograniczof1'l odpov.iedzlalnoSciq 
sp.k., a Pollsh llmltod liability partnership and 
a member firm of the KPMG notwori< of lndopondcnt 
membor finns affillatod with KPMG lntemeUonal 
Cooporativo ("KPMG lntomatiom::ir), a Swiss entity. 
All rights reserved. Printed in PcXand 

Sp6fka zarejestrowana w Sqdzio 
Rojonowym dla m. st. WarszJJWY, 
XII Wydzlat Gospodarczy Krajowogo 
Rojcstru 84dowego. 

KRS 0000339379 
NIP 527-26-15 362 
REGON 142078130 





lnne kwestie 

Dane por6wnawcze, za wyjqtkiem korekt opisanych w nocie nr 5 do sprawozdania 
finansowego, zostaty przedstawione na podstawie sprawozdania finansowego RADPOL S.A. na 
dzier'l i za rok obrotowy kor'lczqcy si~ 31 grudnia 2015 r. zbadanego przez inny podmiot 
uprawniony do badania sprawozdar'l finansowych, kt6ry w dniu 17 marca 2016 r. wydat 
niezmodyfikowanq opini~ o tym sprawozdaniu finansowym. 

Szczeg61ne objasnienia na temat innych wymog6w prawa i regulacji 

Sprawozdanie z dzialalf!osci Sp61ki 

Zarzqd Sp6tki jest odpowiedzialny za sprawozdanie z dziatalnosci. 

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z dziatalnosci. 

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowosci oraz rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieiqcych i okresowych przekazywanych przez 
emitent6w papier6w wartosciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowazne informacji 
wymaganych przepisami prawa par'lstwa nieb~dqcego par'lstwem cztonkowskim (Dz. U. z 2014, 
poz. 133 z p6zniejszymi zmianami) (,,rozporzqdzenie") stwierdzamy, ii sprawozdanie 
z dziatalnosci Sp6tki uwzgl~dnia informacje, o kt6rych mowa w art. 49 ustawy o rachunkowosci 
oraz w rozporzqdzeniu i Sq one zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z informacjami 
zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto w swietle wiedzy o Sp6tce i jej otoczeniu 
uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie stwierdzilismy istotnego 
znieksztatcenia w sprawozdaniu z dziatalnosci. 

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowosci oraz rozporzqdzenia stwierdzamy, ze 
oswiadczenie o stosowaniu tadu korporacyjnego, kt6re jest wyodr~bnionq cz~sciq 
sprawozdania z dziatalnosci Sp6tki, zawiera informacje okreslone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 
lit. a, b, g, j oraz k rozporzqdzenia. Ponadto stwierdzamy, ze informacje okreslone w paragrafie 
91 ust. 5 punkt 4 lit. c, d, e, f, h oraz i rozporzqdzenia zawarte w oswiadczeniu o stosowaniu 
tadu korporacyjnego, we wszystkich istotnych aspektach: 

• zostaty sporzqdzone zgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami; oraz 
• Sq zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

W imieniu KPMG Audyt Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. 
Nr ewidencyjny 3546 
ul. lnflancka 4A 
00-189 Warszaw 

1 • w Libera 
zowy biegty rewident 

ewidencyjny 90047 
Komandytariusz, Petnomocnik 

21 marca 2017 r. 
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RADPOLS.A. 
Raport z badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy koriczcicy si~ 31 grudnia 2016 r. 

1.2.2. Dane identyfikujctce podmiot uprawniony 

Firma: 
Adres siedziby: 
Numer rejestru: 
Sctd rejestrowy: 

Numer NIP: 

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoscict sp.k. 
ul. lnflancka 4A, 00-189 Warszawa 
KRS 0000339379 
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sctdowego 
527-26-15-362 

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonct odpowiedzialnosciq sp.k. jest wpisana na list~ podmiot6w 
uprawnionych do badania sprawozdar'I finansowych, prowadzonci przez Krajowq Rad~ Bieglych 
Rewident6w, pod numerem 3546. 

1.3. lnformacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 

Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. sporzqdzone na dzier'I 31 grudnia 2015 r. i za rok 
obrotowy kor'lczctcy si~ tego dnia zostalo zbadane przez UHY ECA Audyt Sp6lka z ograniczonci 
odpowiedzialnosciq Sp. k. i uzyskalo niezmodyfikowanq opini~ biegtego rewidenta. 

W sprawozdaniu finansowym dane por6wnawcze przedstawione na dzier'I i za rok obrotowy 31 
grudnia 2015 r. oraz na dzier'I 1 stycznia 2015 r. zostaty przeksztalcone w wyniku 
zidentyfikowania przez Sp6lk~ istotnych bt~d6w dotyczqcych lat poprzednich, polegajctcych 
m.in. na braku rozpoznania odpis6w aktualizujctcych i amortyzacji aktyw6w trwalych, braku 
rozpoznania niekt6rych kategorii rezerw lub uj~cia rezerw w nieprawidlowych wartosciq, braku 
rozpoznania zakupionych zapas6w oraz w wyniku dokonania zmian prezentacyjnych niekt6rych 
pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej i sprawozdania z catkowitych dochod6w. 
Przeksztatcenie zostato przedstawione w nocie objasniajqcej nr 5 do sprawozdania 
finansowego. 

Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. zostalo zatwierdzone w dniu 17 marca 2016 r. przez 
Walne Zgromadzenie, kt6re postanowito, ze zysk za ubiegly rok obrotowy w kwocie 
2.392 tys. zlotych b~dzie przeznaczony na zyski zatrzymane. 

Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. zostalo zlozone w Sqdzie Rejestrowym w dniu 
3 czerwca 2016 r. 

1.4. Zakres prac i odpowiedzialnosci 

Badana jednostka sporzcidza sprawozdanie finansowe zgodnie z Mi~dzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczosci Finansowej, kt6re zostaty zatwierdzone przez Uni~ 
Europejskq, na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z dnia 27 kwietnia 
2009 roku. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umowci z dnia 6 lipca 2016 r., 
zawartq na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2016 r. odnosnie wyboru 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. 

Badanie sprawozda.nia finansowego przeprowadzilismy stosownie do postano~ier'I rozdziatu 7 
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z p6i:niejszymi 
zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci") oraz Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej 
w brzmieniu Mi~dzynarodowych Standard6w Badania przyj~tych uchwalct Krajowej Rady 
Bieglych Rewident6w z dnia 10 lutego 2015 r. 

Badanie sprawozdania finansowego zostato przeprowadzone w Sp6lce w okresie 
od 21 do 25 listopada 2016 r. oraz od 16 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. 
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RADPOLS.A. 
Raport z badania sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy koriczCjcy si~ 31 grudnia 2016 r. 

Zarzqd Sp6tki jest odpowiedzialny za sporzqdzenie, na podstawie prawidtowo prowadzonych 
ksiqg rachunkowych, sprawozdania finansowego, kt6re przekazuje rzetelny i jasny obraz 
zgodnie z Mi~dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej, kt6re zostaty 
zatwierdzone przez Uni~ Europejskq oraz z innymi obowiqZUjqcymi przepisami prawa. Zarzqd 
Sp6tki jest r6wniez odpowiedzialny za sprawozdanie z dziatalnosci. 

Naszym zadaniem byto, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzqdzenie 
raportu z badania, odnosnie tego sprawozdania finansowego. 

Zarzqd Sp6tki ztozyt w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie o sporzqdzeniu 
zatqczonego sprawozdania finansowego, kt6re przekazuje rzetelny i jasny obraz oraz 
niezaistnieniu zdarzer'I nieujawnionych w sprawozdaniu finansowym, wptywajqcych w spos6b 
znaczqcy na dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok badany. 

W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarzqd Sp6tki ztozyt wszystkie :Zqdane przez nas 
oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udost~pnit nam wszelkie dokumenty i informacje 
niezb~dne do wydania opinii i przygotowania raportu. 

Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostat w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b 
przeprowadzonego badania wynika ze sporzqdzonej przez nas dokumentacji roboczej, 
znajdujqcej si~ w siedzibie podmiotu uprawnionego. 

Kluczowy biegty rewident oraz podmiot uprawniony spetniajq wymogi niezaleznosci od badanej 
Sp6tki zgodnie z postanowieniami Kodeksu etyki zawodowych ksi~gowych Mi~dzynarodowej 
Federacji Ksi~gowych przyj~tego uchwatq Krajowej Rady Biegtych Rewident6w z dnia 
13 czerwca 2011 r. (,,kodeks lESBA"}, a taki:e wymogi bezstronnosci i niezaleznosci okreslone 
w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegtych rewidentach i ich samorzqdzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdar'I finansowych oraz o nadzorze publicznym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 z p6:Z:niejszymi zmianami) oraz inne wymogi etyczne wynikajqce 
z tych regulacji oraz kodeksu IESBA. 
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RADPOLS.A. 
Raport z badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy koriczcicy si~ 31 grudnia 2016 r. 

2. Analiza finansowa Sp61ki 

2.1. Og61na analiza sprawozdania finansowego 

2.1.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWA 31.12.2016 % 31 .12.2016 % 01.01.2016 % 
zl'OOO aktyw6w zl '000 (') aktyw6w zl •ooo (') aktyw6w 

Aktywa trwale 
Rzeczowe aktywa trwale 9B.656 62,9 106.397 55,2 117.413 54,5 
Prawo wleczystego utytkowania gruntu 2.395 1,5 2.909 1,5 2.947 1,4 
Wartosci nlematerialne 3.393 2,2 3.565 1,B 3.704 1,7 
Wartosc finny 59 59 12.103 5,6 
NaleZllosci dlugoterrninowe 171 0,1 319 0,2 47 
Pozostale aktywa trwale 472 0,3 514 0,3 181 0,1 

Aktywa trwale raz•m 105.146 67,0 113.763 59,0 136.395 63,3 

Aktywa obrotowe 
Zapasy 24.765 15,B 32.592 16,9 28.615 13,3 
NaleZllosci z tytulu dostaw i uslug 22.309 14,2 30.518 15,B 41 .419 19,2 
NaleZllosci z tytulu bieZljcego podatku dochodowego 963 0,5 830 0.4 
Pozostale nale.tnosci 409 0,3 209 0,1 12B 
Srodki pieni~Zrle I lch ekwlwalenty 2.B34 1,B B.751 4.6 5.318 2,5 
Rozllczenia ml~zyokresowe 380 0,3 414 0,2 1.040 0,5 
Aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaty 9B3 0,6 5.555 2,9 1.753 0,8 

Aktywa obrotowe razem 51.680 33,0 79.002 41,0 79.103 36,7 

AKTYWA RAZEM 156.B26 100,0 192.765 100,0 215.49B 100,0 

KAPITAlY I ZOBOWIJ\ZANIA 31.12.2016 % 31.12.2016 % 01 .01.2016 % 
zl'OOO pasyw6w zl'OOO (') pasyw6w zl •ooo (') pmsyw6w 

Kapltal wlasny 
Kapital podstawowy 772 0,5 772 0,4 772 0,4 
Akcje wlasne (2.331) 1,5 (2.331) 1,2 (2.331) 1, 1 
Kapital zapasowy z emisji akcji 52.323 33,4 52.323 27,1 52.323 24,3 
Zyskl zatrzymane 5.709 3,6 14.174 7,4 33.491 15,5 
Pozostale kapltaty rezerwowe 17.149 10,9 17.149 B,9 17.149 7,9 
Kapital z tytulu stosowanla rachunkowoscl zabezpieczen (2B6) 0,2 (627) 0,3 (936) 0,4 
ZyskV(straty) aktuarialne 122 0,1 48 

Kapltal wlasny razem 73.45B 46,9 B1.508 42,3 100.46B 46,7 

Zobowl~nla dlugotermlnowe I n1zerwy 
Oprocentowane kredyty i poZyczki 36.136 23,1 37.063 19,3 42.205 19,6 
lnne zobowiqzania finansowe 353 0,3 775 0,5 1.156 0,6 
Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2.226 1,5 4.30B 2,3 5.B56 2,B 
Rezerwa z tytulu Swladczeli pracownlczych 1.03B 0,7 9B2 0,6 1.06B 0,5 
Pozostale rezerwy 650 0,5 650 0,4 507 0,3 
Przychody przyszlych okres6w 4.17B 2,B 5.356 2,B 5.902 2,8 

Zobowl;izanla dlugotermlnowa I n1zerwy razem 44.581 2B,4 49.134 25,5 56.694 26,3 

Zobowl;izanla kr6tkotermlnowe 
Bie.t~ca cz~sc oprocentowanych kredyt6w I potyczek 15.090 9,6 22.7B5 11,B 24.921 11,6 
lnne zobowlqzania finansowe 22 0,0 
Zobowlqzania z tytulu dostaw I uslug 17.457 11,1 32.274 16,7 26.470 12,3 
Zobowlqzanla z tytulu biez11cego podatku dochodowego 36 0,0 
Pozostale zobowiqzania niefinansowe 4.101 2,6 4.B01 2,5 4.493 2,1 
Rezerwa z tytulu Swladczeli pracownlczych 712 0,5 BBB 0,5 1.123 0,5 
Pozostale rezerwy BOB 0,5 B28 0,4 501 0,2 
Rozliczenla ml~zyokresowe 619 0,4 547 0,3 770 0,4 

Zobowl;izanla kr6tkotermlnowe razem 3B.7B7 24,7 62.123 32,2 5B.336 27,0 

KAPITAt. Y I ZOBOWIAZANIA RAZEM 156.B26 100,0 192.765 100,0 215.49B 100,0 

(") - dane przeksztalcone 
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RADPOLS.A. 
Raport z badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy koriczqcy si~ 31 grudnia 2016 r. 

2.1.2. Sprawozdanie z zysk6w lub strat i innych calkowitych dochod6w 

1.01.2016 - 1.01.2015 -
31.12.2016 % przychod6w 31.12.2015 % przychod6w 

zl'QQO zesprzed~ zl 'QQQ l*l zesprzeda~ 

DZIALALNOSC KONTYNUOWANA 

Przychody ze sprzedafy 142.385 100,0 191 .065 100,0 

Pozostale przychody 1.079 0,8 760 0,4 

Koszt wlasny sprzedafy (117.463) 82,5 (151.480) 79,3 

Zysk brutto ze sprzedaiy 26.001 18,3 40.345 21, 1 

Pozostale przychody operacyjne 461 0,3 1.084 0 ,6 
Koszty sprzedai:y (15.993) 11,3 (18.781 ) 9 ,8 
Koszty og61nego zarzqdu (11 .676) 8,2 (13.510) 7,1 
Pozostale koszty operacyjne (6.170) 4,3 (16.005) 8,3 

Zysk/(Strata) z dziatalnoscl operacyjnej (7.377) 5,2 (6.867) 3,6 

Przychody finansowe 4 85 0,1 
Koszty finansowe (3.273) 2,3 (3.373) 1,8 

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (10.646) 7,5 (10.155) 5,3 

Podatek dochodowy 2.182 1,5 (99) 0,1 

Zr_skl(Stratal netto (8.464l 5,9 (10.254l 5,4 

Pozycje, kt6re mog" zostac przeniesione w p6iniejszych 
okresach do rachunku zysk6w i strat: 

Zabezpieczenia przeplyw6w pieni~inych 422 0,3 381 0,2 
Podatek dochodowy dotycz11.cy skladnik6w, kt6re mog11. (81) (0,1) (72) 0,0 
zostac przeniesione w p6zniejszych okresach 

lnne calkowite dochody netto, kt6re mogq zostac 341 0,2 309 0,2 
przeklasyfikowane do zysku/(straty) w kolejnych okresach 
sprawozdawczych 

Pozycje, kt6re nie zostanii przeniesione w p6iniejszych 
okresach do rachunku zysk6w i strat: 

Zyski/straty aktuarialne 93 0,1 60 0,0 
Podatek dochodowy dotyczqcy skladnik6w, kt6re nie (19) 0,0 (12) 0,0 
zostan11. przeniesione w p6zniejszych okresach 

lnne calkowite dochody netto, nie podlegajiice 74 0, 1 48 0,0 
przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych 
okresach sprawozdawczych 

lnne calkowite dochody netto 415 0,3 357 0,2 

Calkowity dochod za rok obrotowy (8.049) 5,7 (9.897) 5,2 

Zysk/(Strata) na 1 akcj~ 
Podstawowy z zysku za rok obrotowy (0,33) (0,40) 
Rozwodniony z zysku za rok obrotowy (D.33) (0,40) 

(') - dane przeksztalr:one 
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RADPOLS.A. 
Raport z badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy koriczcicy si~ 31 grudnia 2016 r. 

3. Cz~sc szczeg61owa raportu 

3.1. System rachunkowosci 

Sp6tka posiada aktualnq dokumentacjc:;! opisujqcq zasady rachunkowosci, przyjc:;!te przez Zarzqd 
Sprnki, w zakresie wymaganym przepisami art. 1 O ustawy o rachunkowosci. 

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znaczqcych nieprawidtowosci dotyczqcych 
systemu rachunkowosci, kt6re nie zostatyby usunic:;!te, a mogty miec istotny wptyw na· badane 
sprawozdanie finansowe. Celem naszego badania nie byto wyrazenie kompleksowej opinii na 
temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci. 

W imieniu KPMG Audyt Sprnka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. 
Nr ewidencyjny 3546 
ul. lnflancka 4A 
00-189 Warszawa 

-? i re Libera 
Kl z y biegty rewident 

r ewrdencyjny 90047 
Komandytariusz, Petnomocnik 

21 marca 2017 r. 
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