
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA 

w Lubzinie z oceny sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok 

 
Rada Nadzorcza spełniając obowiązek ujęty w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek 

Handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego za 2014 rok, korzystając 

z opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego sporządzonego przez biegłego 

rewidenta firmy audytorskiej Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. 

 

Rada Nadzorcza na podstawie wyników i oceny zawartych w opinii i raporcie biegłego 

rewidenta oraz ocen dokonywanych w ciągu 2014 roku uznaje, że sprawozdanie 

finansowe sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zawarte w nich 

informacje prawidłowo odzwierciedlają sytuację finansową Spółki w 2014 roku.  

 
1. Na sprawozdanie finansowe za 2014 rok składają się: 

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 309 365 tysięcy złotych. 

b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 

roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 24 377 tysięcy złotych i zysk netto 

w wysokości 24 639 tysięcy złotych.. 

c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 

roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 7 571 tysięcy złotych. 

d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału 

własnego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 7 605 

tysięcy złotych. 

e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje 

wyjaśniające. 

 

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje w/w dokumenty i stwierdza, że istnieją podstawy do 

ich rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 



 

 

Rada Nadzorcza zapoznała się również ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Fabryki 

Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie za 2014 rok i stwierdza, że sprawozdanie to 

prawidłowo odzwierciedla sytuację majątkową i finansową Spółki za 2014 rok oraz 

wyznacza dalsze kierunki rozwoju Spółki. 
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