SPRAWOZDANXE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
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Spnwoedsnie na temi! innyelr wymngów prlwn i regulacj
()pin lu na remi xpruwuzllunia : działalności

stm npinia o spmwobdaniu nnansowym nie obejmuje spmwazdmia z dziululmści

Zarząd Spóldzielni oraz czronkowie Rady Nadzorczej sąodpowicdzilini za spor—rodzenie
sprawozdania : dzialalności zgodnie z przeprssrnl pmwa.
Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogemi usmwy o biegłych rewidenuch bylo wydunie opinii
spruwozdulie
z dzrul-lnośei wsoulo sporądzune zgodnie z przepisami pmwu oraz, ze jesr ono zgodne
czy
zinformucj
znwunyrui w mcmym spruwozduniu nnonsowynr. Nuszynr obowiązkiem bylo ukoe
zlozenie oświadczenia, czy w świerlo naszej wiedzy ujednosrce i jej oroezeniu uzyskunej podcus lruduniu
spruwozduuie nnunsowego smierdziliśmy w spmwnzdaniu z dziululnoscr isrome mieksmlwnix oraz
wskmnie, na czym polegp knźde takie isrome znieksmloenie.
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Nuszyrn zdaniem spmwozdlnlc dziolulnuści zoomie spcrądmnc zgodnie z mljwymi zaslosownuie
prmpisam jesr zgodne z inronnnejami zuwsmymi w rocznym sprawozdaniu «nansowym. Panama,
Oświadczamy. iz w świede wiedzy o jcdnosrce I jej croczeniu uzyskunej podozus budonlu spmwozdunis
linunsowegoo nie siwierdziliśmy w spruwozdsniu 1 dziuulności mieksmlceri

Klunowyoiegly rewidem:

miu Kmdysz numer 73 M

xk

j

,

MMX

Dzlaujwywimieniu:

beinndu niemym kewidenlow risk-r So 1 r: od
››odmruiu uprlwninucgu nr sx:
sli-Mt- Wmcrnu. ul pumkiegu lm

badaniu 16.114.2le

re

FISKAR Sp.

: ma

WYĘFŁWĘJĘŻĘ
«3333333633?

