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                                 Sprawozdanie   
Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. z oceny 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z działalności grupy kapitałowej 

za rok obrotowy 2013. 
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I. Wstęp 

 

Działając na podstawie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Rada  

Nadzorcza dokonała oceny następujących dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami  

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym : 

- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma 

Zdrowia S.A za rok obrotowy 2013 

- Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A za rok 

obrotowy 2013 

 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma 

Zdrowia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, przeprowadziła biegły rewident 

Grażyna Cichosz nr ewid 9878, wybrana przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 28 listopada 

2013. Badanie zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta i obejmowało sprawdzenie 

dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w skonsolidowanym 

Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 

obrotowy 2013 oraz obejmowało ocenę poprawności przyjętych i stosowanych w Grupie 

Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A zasad rachunkowości i znaczących szacunków. 

 

Wyniki dokonanej oceny Rada Nadzorcza przedstawia w niniejszym sprawozdaniu. 

 

 

II. Ocena skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej 

Organic Farma Zdrowia S.A za rok obrotowy 2013 

  

Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz 

Sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy tj. okres 

obrachunkowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

 

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd materiałów a w szczególności: 

- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie  

aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.434.694,52 zł, 

- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 

31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 110.600,00 zł, 

- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 

2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 

110,599,99 zł, 

- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 

roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych  o 

kwotę 614.264,73 zł, 

- zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających, 

- Sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2013 rok. 

 

Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości ze Sprawozdania Finansowego:



 3

 

 



 4

 

Wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia   
 

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie skonsolidowanego 

Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A za okres od 

01.01.2013 do 31.12.2013 r. i jego zatwierdzenie.  

 

 

III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny  Sprawozdania z działalności Grupy 

Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A w 2013 roku. 

 

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

Organic Farma Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2013 zostało sporządzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno  

– finansową, a także rozwojową Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. 

Kompletność sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. 

za rok obrotowy 2013 oraz jego zgodność w zakresie ujawnionych w nim informacji została 

potwierdzona przez biegłego rewidenta. 

Przedmiotowe sprawozdanie zostało przygotowane rzetelnie, obiektywnie oraz zgodnie  

z księgami, dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. 

 

Wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2013 i 

rekomenduje jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. 

 

 

 

Podpisy członków Rady Nadzorczej: 
 

 

Wojciech Matusiak          

Przewodniczący 

 

 

Michał Dąbrowski                    

Wiceprzewodniczący     

 

 

Robert Czajkowski                    

Członek Rady 

 

Robert Więcławski 

Członek Rady 

 

 

Klaudiusz Piekut 

Członek Rady 


