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NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

z badania prawidlowosci sprawozdania finansowego
za 2 O 1 3 r.

VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

I. Dla: Zgromadzenia Akcjonariuszy i Zarzadu Spólki VENTUS ASSET MANAGEMENT SA

z siedziba w Warszawie 02-384 ul. Wlodarzewska 69 A

II. Przeprowadzilismy badanie zalaczonego sprawozdania finansowego za 2013 r.

na które sklada sie:

- WPROWADZENIE DO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO

- BILANS sporzadzony na dzien 31.12.2013 roku,

który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 1339568,30 zl

- RACHUNEK ZYSKÓW I STRA T za rok obrotowy od dnia

01.01.2013 do 31.12.2013 r. wykazujacy strate netto w kwocie ... 412023,72 zl

- RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIEZNYCH za rok obrotowy

od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujacy zmniejszenie

stanu srodków pienieznych o kwote 460239,69 zl

- ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM za rok obrotowy

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujace zmniejszenie

kapitalu wlasnego o kwote 412 023,72 zl

- DODA TKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

Za sporzadzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki w rozumieniu art. 4

pkt. 5 ustawy o rachunkowosci I Dz. U. z 2013 poz. 613 l.

Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o rzetelnosci, prawidlowosci i jasnosci tego

sprawozdania oraz prawidlowosci ksiag rachunkowych stanowiacych podstawe jego sporzadzenia.
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III. Badanie sprawozdania przeprowadzilismy stosownie do postanowien:

2

1/ rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. nr 613)

2/ ustawy o bieglych rewidentach ich samorzadzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan oraz

nadzorze publicznym / Dz. U. nr 77, poz. 649 z 7.05.2009 r./,

3/ Krajowych Standardów Rewizji Finansowej wydanych przez Krajowa Rade Bieglych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki sposób, aby uzyskac racjonalna

pewnosc, pozwalajaca na wyrazenie opinii o sprawozdaniu.

W szczególnosci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez jednostke zasad

( polityki) rachunkowosci i znaczacych szacunków, sprawdzenie w przewazajacej mierze w sposób wyrywkowy 

dowodów i zapisów ksiegowych, z których wynikaja liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i

calosciowa ocene sprawozdania finansowego.

Biegly rewident oswiadcza, ze spelnia warunki do wyrazania bezstronnej i niezaleznej opinii o tym sprawozdaniu

w rozumieniu art. 56 ustawy o bieglych rewidentach i ich samorzadzie, podmiotach uprawnionych do badania

sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym I Dz.U. nr 77, poz. 649 z 7 maja 2009 r. I.

IV. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujace dane liczbowe i objasnienia slowne:

1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majatkowej i finansowej

badanej jednostki na dzien 31.12.2013 r., jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2) sporzadzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonymi w powolanej wyzej

ustawie zasadami ( polityka) rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiag

rachunkowych,

3) jest zgodne z wplywajacymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami

umowy jednostki.

V. Sprawozdanie z dzialalnosci jednostki jest kompletne w rozumieniu art.49 ustawy o rachunkowosci, a zawarte

w nim informacje pochodzace ze zbadanego sprawozdania finansowego, sa z nim zgodne.

VI. Kluczowy biegly rewident
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( Stan/slaw LESZEK - nr rejestru KIBR 2207 )

przeprowadzajacy badanie w imieniu podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdan finansowych

DORADZTWO FINANSOWE F- A Sp. z 0.0.

nr rejestru KIBR - 1 6 9

VII. Siedziba podmiotu uprawnionego Warszawa

VIII. Data 28.03.2014 r.
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