
Polish Energy Partners S.A. 

RAPORT UZUPEhNIAJqCY OPINIQ Z BADANIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
ZA ROK ZAKONCZONY 
DNIA 31 GRUDNIA 2005 ROKU 



Polish Energy Partners S.A. 
Raport uzupeiniajqcy opinie z badania sprawozdania finansowego 

za rok zakoriczony dnia 31 gwdnia 2005 roku 
(w tysiqcach ztotych) 

1. Informacje og6lne 

Polish Energy Partners S.A. (,,Sp64kaV) zostala utworzona Aktem Notarialnym z dnia 
17 lipca 1997 roku. Siedziba Sp64ki mieici siq w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 169. 

W dniu 19 lipca 2001 roku Spdlka zostafa wpisana do rejestru przedsiqbiorcdw Krajowego 
Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla miasta stdecznego Warszawy, 
XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000026545. 

Spblka posiada numer NIP: 526-18-88-932 nadany w dniu 16 wrzeinia 1997 roku oraz symbol 
REGON: 012693488 nadany w dniu 1 sierpnia 1997 roku. 

Sp6lka jest jednostkq dominujqcq grupy kapitalowej Polish Energy Partners. Informacje 
o transakcjach oraz wykaz spaek, w ktdrych jednostka posiada co najmniej 20% udzial6w 
w kapitale lub ogdlnej liczbie glosdw w organie stanowiqcym spblki zostaly zamieszczone 
w nocie 48 informacji dodatkowej do zbadanego sprawozdania finansowego za rok zakonczony 
dnia 3 1 grudnia 2005 roku. 

Podstawowym przedmiotem dzialalnoici Sp64ki jest wytwarzanie i dystrybucja energii 
elektrycznej oraz ciepla (pary wodnej i gorqcej wody). Ponadto Spdlka wirbd przedmiotdw 
swojej dzialalnoici wyrdznia: 

budownictwo ogdlne i inkynieriq Iqdowg 

wykonywanie instalacj i budowlanych, 

pozostale formy udzielania kredytdw, z wyjqtkiem czynnoSci do wykonania ktdrych 
potrzebne jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia lub ktdre sq zastrzezone do 
wykonywania przez banki, 

prace badawczo-romojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 

zagospodarowanie i sprzedai nieruchomoSci na wlasny rachunek, 

zarqdzanie nieruchomoSciami na zlecenie, 

dzialalnoSC rachunkowo - ksiqgowg 

dzialalnoSC w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
technologicznego, 

D doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej i zarqdzania, 

pozostala dzialalnoSC komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 

pozostale formy ksztalcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 

sprzedai hurtowa paliw stalych, cieklych, gazowych oraz produktbw pochodnych. 
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Informacje ogdlne (ciqg dalszy) 

W dniu 31 grudnia 2005 roku kapital podstawowy Sp6lki wynosil 36.369 tysiqcy zlotych. 
Kapital wlasny Sp6lki na ten dzien wynosil93.128 tysiqcy zlotych. 

Zgodnie z wykazem akcjonariuszy posiadajqcych 5% og6lnej liczby akcji na Walnym 
Zgromadzeniu, kt6re odbylo siq 23 grudnia 2005 roku struktura wlasnogci kapitalu 
podstawowego Sp6lki byla nastqpujqca: 

Polish Enterprise Fund L.P. 
Pozostali akcjonariusze 

lloSC 
akcj i 

Wart026 
nominalna 

akcj i 

Udzial 
w kapitale 

podstawowym 

Zgodnie z Protokotem z posiedzenia Zarqdu z dnia 7 listopada 2005 roku i z dnia 3 lutego 
2006 roku oraz odpisem Krajowego Rejestru S4dowego z dnia 3 1 stycmia 2006 roku w roku 
obrotowym oraz po dacie. bilansowej do dnia wydania niniejszego raportu miaty miejsce 
nastqpujqce zmiany kapitatu podstawowego Sp6lki: 

Stan na poczqtek okresu 

Podwyfizenie kapitalu z dnia 09.06.2005 

PodwyiSszenie kapitalu uchwala z dnia 07.1 1.2005 

Podwykszenie kapitalu uchwala z dnia 03.02.2006 

IloSC 

akcj i 

Stan na koniec okresu 

WartoSC 

nominalna 

akcj i 

Do dnia wydania niniejszego raportu dwa ostatnie podwyiszenia kapitatu nie zostaty 
uwzglqdnione w Krajowym Rejestrze Sqdowym. 

W sklad Zarqdu na dzien 1 marca 2006 roku wchodzili: 

Stephen Klein 
Michal Kozlowski 
Anna Kwarcinska 

- Prezes Zarqdu 
- Czlonek Zarqdu 
- Czlonek Zarqdu 

Na mocy uchwaly Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 10 czerwca 2005 roku powolano pana Stephena 
Kleina na stanowisko Prezesa Zarqdu Sp6lki oraz uchwaly nr 2 pana Wojciecha Cetnarskiego 
na stanowisko Wiceprezesa Zarqdu Sp6tki. 
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1. Informacje og6lne (ciqg dalszy) 

Rada Nadzorcza, na mocy uchwaly nr 1 z dnia 13 grudnia 2005 roku, zaakceptowala rezygnacjq 
pana Grzegorza Sk-skiego z pelnienia funkcji w Zarzqdzie Sp6lki skutecznq z dniem 
3 1 grudnia 2005 roku. Na mocy uchwaly Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 13 grudnia 2005 roku 
zawieszono pana Grzegorza Skariyriskiego w czynnoiciach Wiceprzewodniczqcego Zarqdu 
Spaki z dniem podjgcia uchwaly. 

Rada Nadzorcza, na mocy uchwaly nr 3 z dnia 13 grudnia 2005 roku, zaakceptowala rezygnacjg 
pana Wojciecha Cetnarskiego z pehienia funkcji w Z m d z i e  Spaki skutecznq z dniem 
13 grudnia 2005 roku. 

Na mocy uchwaly Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 13 grudnia 2005 roku powolano pana Michala 
Kozlowskiego do Zarzqdu Spcilki ze skutkiem od dnia podjqcia uchwaly. 
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2. Sprawozdanie finansowe 

W dniu 15 kwietnia 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjdo uchwalq nr 3 
o spomdzaniu sprawozdania finansowego Sp6lki zgodnie z Miqdzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczoici Finansowej, kt6re zostaly zatwierdzone przez UE. 

2.1. Opinia bieglego rewidenta oraz badanie sprawozdania finansowego 

Ernst & Young Audit sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 jest podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdafi finansowych, wpisanym na listq pod numerem 130. 

Ernst & Young Audit sp. z 0.0. w dniu 28 stycznia 2005 roku zostala wybrana przez Radq 
Nadzorcq do badania sprawozdania finansowego Spaki. 

Ernst & Young Audit sp. z 0.0. oraz biegly rewident kierujqcy badaniem spelniaj% 
w rozumieniu art. 66 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowoici (tekst 
jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z p6iniejszymi zmianami - ,,ustawa o rachunkowoici"), 
warunki do wyraienia bezstronnej i niezaleinej opinii o sprawozdaniu finansowym. 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 4 listopada 2005 roku z Zapdem Spblki 
przeprowadziliSmy badanie- sprawozdania finansowego za rok zakoficzony dnia 3 1 grudnia 
2005 roku. 

Naszym zadaniem bylo wyrazenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie 
przeprowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania sprawozdania 
finansowego procedury byly zaprojektowane tak, aby umozliwid wydanie opinii 
o sprawozdaniu finansowym traktowanym jako caloid. Nasze procedury nie obejmowaly 
uzupelniajqcych informacji, ktbre nie majq wplywu na sprawozdanie finansowe traktowane 
jako caloid. 

Na podstawie naszego badania, z dniem 1 marca 2006 roku wydaliimy opiniq z objainieniem 
o nastqpujqcej treici: 

,Dla Rady Nadzorczej Spdlki Polish Energy Partners S.A. 

1. Przeprowadziliimy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego za rok zakoliczony dnia 
31 grudnia 2005 roku Polish Energy Partners S.A. (,,Spolkim) z siedzibq w Warszawie, 
ul. Wiertnicza 169, obejmujyego: 

bilans sporzqdzony na dziefi 3 1 grudnia 2005 roku, ktory po stronie aktyw6w i pasyw6w 
wykazuje sumq 1 33.025 tysiqcy zlotych, 

rachunek zysk6w i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 3 1 grudnia 2005 
roku wykazujqcy stratq netto w wysokoSci 41 7 tysiqcy zlotych, 

sprawozdanie ze zmian w kapitalach wlasnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 
dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujqce zmniejszenie stanu kapitalu wlasnego o kwotq 
740 tysiqcy zlotych, 

a ERNST& YOUNG 



Polish Energy Partners S.A. 
Raport uzupdniaj~cy opinie z badania sprawozdania finansowego 

za rok zakoficzony dnia 3 1 grudnia 2005 roku 
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2.1. Opinia bieglego rewidenta oraz badanie sprawozdania finansowego (ciqg dalszy) 

rachunek przeplywbw pieniqinych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 
31 grudnia 2005 roku wykazujqcy zmniejszenie stanu Srodk6w pieniqznych netto 
o kwotq 1 1.774 tysiqcy zlotych oraz 

informacjq dodatkowq (,,zalqczone sprawozdanie finansowe"). 

2. Za rzetelnoS6, prawidlowoSC i jasnoSC zalqczonego sprawozdania finansowego, jak r6wniez 
za prawidlowoi6 ksiqg rachunkowych odpowiada Zarqd Sp6lki. Naszyrn zadaniem byto 
zbadanie zalqczonego sprawozdania finansowego i wyraienie, na podstawie badania, opinii 
o tym, czy sprawozdanie finansowe jest, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne, 
prawidlowe i jasne oraz czy ksiegi rachunkowe stanowiqce podstawq jego sporzqdzenia sq 
prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy. 

3. Badanie zalqczonego sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do 
obowiqmjqcych w Polsce postanowiefi: 

rozdziaiu 7 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku o rachunkowoSci (,,ustawa 
o rachunkowoSci"), 

norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajowq Radq Biegiych 
Rewidentbw, 

w taki sposbb, aby uzyskaC racjonalnq pewnoSC, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych 
nieprawidlowolci. W szczegblnoSci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze 
metodq wyrywkowq - dokumentacji, z kt6rej wynikajq kwoty i informacje zawarte 
w zalqczonym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo rbwniez ocenq poprawnoici 
przyjqtych i stosowanych przez Z a q d  zasad rachunkowoSci i znacqcych szacunk6w 
dokonanych przez Zarzqd, jak i ogblnej prezentacji zalqczonego sprawozdania finansowego. 
Uwaiamy, ze przeprowadzone przez nas badanie dostarczylo nam wystarczajqcych podstaw 
do wyraienia opinii o zalqczonym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako caloiC. 

4. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakoticzony dnia 31 grudnia 2004 roku 
bylo przedmiotem naszego badania i w dniu 24 lutego 2005 roku wydaliSmy opiniq o tym 
sprawozdaniu finansowym z objainieniem dotycqcym rozwiipnia odpisbw 
aktualizujqcych i rezerw na skutek poprawy sytuacji finansowej jednego z gl6wnych 
kontrahent6w Sp6iki. 

5. Naszym zdaniem zaiqczone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: 

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego 
dzialalnoici gospodarczej za okres od dnia 1 stycnia 2005 roku do dnia 3 1 grudnia 2005 
roku, jak tei  sytuacji majqtkowej i finansowej badanej Sp6iki na dzien 3 1 grudnia 2005 
roku, 
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2.1. Opinia bieglego rewidenta oraz badanie sprawozdania finansowego (ciqg dalszy) 

zostalo sporzqdzone prawidlowo, to jest zgodnie z Miqdzynarodowymi Standardami 
SprawozdawczoSci Finansowej, kt6re zostaly zatwierdzone przez UE oraz na podstawie 
prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych, 

jest zgodne z wplywajqcymi na formq i trei6 sprawozdania finansowego przepisami 
prawa regulujqcymi przygotowanie sprawozdah finansowych oraz postanowieniami 
statutu Sp6lki. 

6. Nie zglaszajqc zastrzezen, zwracamy uwagq na nastqpujqcq kwestiq. SpMka w y k d a  
w zatqczonym sprawozdaniu finansowym udzialy w jednostkach zaleinych 
i stowarzyszonych wedlug ceny nabycia. Zgodnie z zasadami (politykq) rachunkowoici 
wynikajqcymi z Miqdzynarodowych Standard6w SprawozdawczoSci Finansowej Grupa 
Kapitalowa Polish Energy Partners (,,Grupa Kapitalowa"), w ktdrej Spdlka jest jednostkq 
dominujqcq, sporzqdzila skonsolidowane sprawozdanie finansowe datowane na dzien 
1 marca 2006 roku. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitalowej za rok zakonczony dnia 
31 grudnia 2005 roku wynosil 9.341 tysiqcy zlotych, skonsolidowany kapital wlasny 
1 1 1.621 tysiqcy zlotych, a skonsolidowane aktywa 378.739 tysiqcy zlotych. 

7. ZapoznaliSmy siq ze sprawozdaniem Zarqdu na temat dzialalnoici SpMki w okresie od dnia 
1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku oraz zasad sporqdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z dzialalnoici") i uznaliimy, ze informacje 
pochodqce z zalqczonego sprawozdania finansowego sq z nim zgodne. Informacje zawarte 
w sprawozdaniu z dzialalnoici uwzglqdniajq odpowiednie postanowienia rozpoqdzenia 
Ministra Finansdw z dnia 19 paidziernika 2005 roku w sprawie informacji bie@cych 
i okresowych przekazywanych przez emitent6w papier6w wartoiciowych (Dz. U. nr 209, 
poz. 1744)." 

Badanie sprawozdania finansowego SpMki przeprowadziliimy w okresie od dnia 
30 stycznia 2006 roku do dnia 1 marca 2006 roku, w tym w siedzibie Sp6lki od dnia 
30 stycznia 2006 roku do dnia 1 marca 2006 roku. 

2.2. OSwiadczenia otrzymane i dostepnoSC danych 

Zarqd potwierdzil swojq odpowiedzialnoS6 za rzetelnoiC, prawidlowoSC i jasnoiC 
sprawozdania finansowego oraz oSwiadczyl, iz udostqpnil nam wszystkie dane finansowe, 
ksiqgi rachunkowe i inne wymagane dokumenty oraz udzielil niezbqdnych wyjaSnien. 
Otrzymaliimy rdwniei pisemne oiwiadczenie z dnia 1 marca 2006 roku Zanqdu o: 

kompletnym ujqciu danych w ksiqgach rachunkowych, 
wykazaniu wszelkich zobowiph warunkowych w sprawozdaniu finansowym, oraz 
ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzen, kt6re nastagily 
po dacie bilansu do dnia zjoienia oiwiadczenia. 
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W oiwiadczeniu potwierdzono, ze przekazane nam informacje byly rzetelne i prawdziwe 
zgodnie z przekonaniem i najlepszq wiedzq Zarqdu i objely wszelkie zdarzenia mogqce mieb 
wplyw na sprawozdanie finansowe. 

Informacje o sprawozdaniu fmansowym Sp6lki za popnedni rok obrotowy 

Sprawozdanie finansowe Sp&ki, sporzqdzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowoSci, 
za rok zakonczony dnia 31 grudnia 2004 roku zostalo zbadane przez bieglego rewidenta 
Jaroslawa Wajera (nr ewidencyjny 10208/7529) dzialajqcego w imieniu Ernst & Young Audit 
sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisanej na prowadzonq przez 
Krajowq Izbq Bieglych Rewidentbw listq podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan 
finansowych pod nr 130. Dzialajqcy w imieniu podmiotu uprawnionego biegly rewident wydal 
o tym sprawozdaniu finansowym za rok zakonczony dnia 31 grudnia 2004 roku opiniq 
z objdnieniem dotyczqcym rozwiqzania odpisbw aktualizujqcych i rezerw na skutek poprawy 
sytuacji finansowej jednego z glbwnych kontrahentbw SpHki. 

Sprawozdanie finansowe Spblki za rok zakonczony dnia 31 grudnia 2004 roku zostalo 
zatwierdzone na Zwyczajnym Walnym Zgrornadzeniu w dniu 23 marca 2005 roku, na ktbrym 
akcjonariusze podjqli uchwale, ze zysk netto za rok 2004 w kwocie 18.875 tysiqcy zlotych 
zostanie w caloSci przeznaczony na kapital rezerwowy na wyplate dywidendy lub zaliczki na 
poczet przewidywanej dywidendy. 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakoiiczony dnia 3 1 grudnia 2004 roku wraz z opiniq 
bieglego rewidenta, odpisem uchwaly o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odpisem 
uchwaly o podziale zysku, sprawozdaniem z dzialalnoici Spblki zostaly zloione w dniu 
18 maja 2005 roku w Krajowym Rejestrze Sqdowym. 

Do dnia 1 marca 2006 roku wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzie6 
31 grudnia 2004 roku, rachunek zyskbw i strat, zestawienie zmian w kapitale wlasnym oraz 
rachunek przeplywbw pieniqinych za rok zakonczony dnia 3 1 grudnia 2004 roku wraz z opiniq 
bieglego rewidenta, odpisem uchwaly o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odpisem 
uchwaly o podziale zysku zostaly zlozone do ogloszenia w Monitorze Polskim B, natomiast nie 
zostaly opublikowane. 

Zatwierdzony bilans zamkniecia na dzien 31 grudnia 2004 roku, po uwzglednieniu korekt 
z tytulu przejkcia na MSSF, ktbre sq opisane w nocie 6 informacji dodatkowej do zbadanego 
sprawozdania finansowego, zostal prawidlowo wprowadzony do ksiqg rachunkowych jako 
bilans otwarcia na dzien 1 stycznia 2005 roku. 



Polish Energy Partners S.A. 
Raport uzupelniajqcy opinie z badania sprawozdania finansowego 

za rok zakonczony dnia 3 1 grudnia 2005 roku 
(w tysiqcach zlotych) 

3. Sytuacja finansowa 

3.1. Podstawowe dane i wskainiki finansowe 

Poniiej przedstawiono wybrane wskainiki charakteryzujqce sytuacjq finansowq Sp6lki 
w latach 2004 - 2005, wyliczone na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu 
fmansowym za rok zakoticzony dnia 3 1 grudnia 2005 roku. 

Nie przedstawiono wybranych podstawowych danych i wskainik6w finansowych za rok 2003, 
poniewai Sp6lka mienila stosowane zasady rachunkowoici na Miqdzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczo~ci Finansowej, kt6re zostaly zatwierdzone przez UE w roku 2005 
i wcze4niejsze dane nie sq dostqpne. 

suma biiansowa 
kapital wlasny 
wynik finansowy netto 

rentownoSC majqtku 

wynik finansowy netto x 100% 
Srednioroczny stan aktyw6w 

rentownoSC kapitalu wlasnego 

wynik finansowy netto x 100% 
Srednioroczny stan kapitalu wlasnego 

wynik finansowy netto x 100% 
przychody ze sprzedw produkt6w i towar6w 

aktywa obrotowe og6lem 
zobowiqzania kr6tkoterminowe 

Srodki pieniqtne 
zobowiqzania kr6tkoterminowe 

szybkoSC obrotu naleaoSci 70 dni 93 dni 

Srednioroczny stan nale2noSci z tytulu 
dostaw i ustug x 365 dni 

przychody ze sprzedaiy produkt6w i towar6w 
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okres splaty zobowiqzah 

Sredniorocmy stan z o b o w i m  z tytulu 
dostaw i usiug x 365 dni 

wart056 sprzedanych towar6w i materiai6w + kosa 
wytworzenia sprzedanych produkt6w 

szybkoSC obrotu zapasami 

Srednioroczny stan zapas6w x 365 dni 
wart056 sprzedanych towar6w i materiai6w + koszt 

wytworzenia sprzedanych produkt6w 

trwaioS6 stmktury finansowania 

kapitai wiasny i zobowiqzania diugoterminowe 
suma pasyw6w 

obci@enie majqtku z o b o w i ~ i a m i  

(suma pasyw6w - kapital wlasny) x 100% 
suma aktyw6w 

wskaknik inflacji: 
Srednioroczny 
od grudnia do grudnia 

2005 

35 dni 

18 dni 

2004 

39 dni 

18 dni 

3.2 Komentan 

Analiza przedstawionych wielkoici i wskainik6w wskazuje na wystqpienie w roku 2005 
nastqpujqcych tendencj i: 

W roku 2005 wskainiki rentownoici majq wart066 ujemnq, ze wzglqdu na strate netto 
poniesionq w okresie w kwocie 4 17 tysiqcy zlotych, podczas gdy w roku 2004 Sp6lka osiqgnqla 
zysk netto w wysokoici 16.865 tysiqcy zlotych. 

Wskainik p'rynnoici I (plynnoS6 bieaca) ulegl zmniejszeniu z poziomu 4,07 na dzien 
31 grudnia 2004 roku do poziomu 1,77 na dzien 31 grudnia 2005 roku, natomiast wskahik 
plynnoici I11 (plynnoiC got6wkowa) z poziomu 2,2 na dzien 3 1 grudnia 2004 roku do poziomu 
0,98 na dzieA 31 grudnia 2005 roku. Wskainiki uleg'ry obnizeniu z powodu spadku stanu 
irodk6w pieniqznych netto o kwotq blisko 12 milionow zlotych oraz wzrostu zobowiqzaA 
kr6tkoterminowych o kwotq ponad 4 milion6w zlotych. 

SzybkoiC obrotu naleinoici ulegla zmniejszeniu w por6wnaniu do roku poprzedniego o 23 dni 
i wynosi 70 dni. Okres splaty zobowiqzati, kt6ry w roku 2005 wyni6sl35 dni, ulegl skr6ceniu 
o 4 dni w por6wnaniu do roku 2004. 

Wskainik szybkoici obrotu zapasami pozostal na niezmienionym poziomie w porbwnaniu do 
roku ubieglego i wynosi 18 dni. 
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3.2 Komentan (ciqg dalszy) 

Wskainiki tnvaloSci struktury finansowania oraz obciqzenia majqtku zobowiqmniami wedhg 
stanu na dzieri 3 1 grudnia 2005 roku wskazujq na wysokie zaangaiowanie kapitah wlasnego 
w finansowanie dzialalnofici Sp6lki na przestrzeni analizowanego okresu. Wskainik obcieenia 
majqtku zobowiqaniami wzr6sl w roku 2005 w porbwnaniu do roku poprzedniego o blisko 
4 punkty procentowe z 26,3% do 30% na skutek wzrostu zobowiqmi dlugoterminowych 
o 3 miliony zlotych oraz zobowiqq? kr6tkoterminowych o 4 miliony zlotych 

Podczas naszego badania nic nie zwr6cilo naszej uwagi, co powodowaloby nasze przekonanie, 
i e  SpSka nie jest w stanie kontynuowad dzialalnoici przez co najmniej 12 miesigcy licqc od 
dnia 31 grudnia 2005 roku na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bqdi 
istotnego ograniczenia przez niq dotychczasowej dzialalnoici. 

W nocie 2 informacji dodatkowej do zbadanego sprawozdania finansowego Sp6lki za rok 
zakoriczony dnia 31 grudnia 2005 roku Zarzqd wskazal, i e  sprawozdanie finansowe zostalo 
spomdzone przy zaloieniu kontynuowania dzialalnoici przez Sp6lkg przez okres nie kr6tszy 
niz 12 miesiqcy od dnia 3 1. grudnia 2005 roku i ie nie wystqpujq okolicznoSci wskazujqce na 
zagrozenie kontynuowania dzialalnoici przez Sp6lkg. 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt dotycqcych odmiennych zasad wyceny 
i klasyfikacji aktyw6w i pasywdw, kt6re moglyby okazad siq konieczne, gdyby Sp6lka nie byla 
w stanie kontynuowad dzialalnoici. 
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11. czesC SZCZEG~LOWA 

1. Prawidlowoib stosowanego systemu ksiegowoici 

Ksiqgowoid Spaki prowadzona jest przy wykorzystaniu systemu komputerowego FIKS, firmy 
,,Macrosoft" w siedzibie Spaki. Sp6lka posiada aktualnq dokumentacjq, o kt6rej mowa 
w art. 10 ustawy, w tyrn r6wniez zakladowy plan kont zatwierdzony przez Zarqd. 

W trakcie naszego badania nie stwierdziliimy istotnych nieprawidtowoici ksiqg 
rachunkowych, kt6re moglyby mied istotny wplyw na zbadane sprawozdanie finansowe, a kt6re 
nie zostalyby usuniqte, w tym dotycqcych: 

zasadnoici i ciqgloici stosowanych zasad (polityki) rachunkowoici, 
rzetelnoici ksiqg rachunkowych, bezblqdnoici ksiqg rachunkowych oraz powicpnia 
zapis6w w ramach ksiqg rachunkowych, 
udokumentowania operacj i gospodarczych, 
prawidlowoici otwarcia ksiqg rachunkowych na podstawie sald zatwierdzonego bilansu 
za okres poprzedni, 
powiwnia zapis6w z dowodami ksiqgowymi i sprawozdaniem finansowym, 
spehiania warunk6w jakim powinna odpowiadad ochrona dokumentacji ksiqgowej oraz 
przechowywania ksiqg rachunkowych i sprawozdah finansowych. 

2. Aktywa, zobowiqzania i kapitaly wlasne oraz pozycje ksztaltujqce wynik 
dzialalnoici Sp6lki 

Struktura aktyw6w i zobowipfi bilansu Sp6U<i, kapital6w wlasnych Spaki, jak r6wniei 
pozycji ksztahjqcych wynik dzialalnoici Sp&ki zostala przedstawiona w zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok zakoliczony dnia 3 1 grudnia 2005 roku. 

Inwentaryzacja aktyw6w i zobowiqzaii zostala przeprowadzona zgodnie z ustawq 
o rachunkowobi. R62nice inwentaryzacyjne zosta4y rozliczone i ujqte w ksiqgach 
rachunkowych 2005 roku. 

3. Informacja dodatkowa 

Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym za rok zakonczony dnia 31 grudnia 2005 
roku sporqdzona zostala, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Miqdzynarodowymi 
Standardami SprawozdawczoSci Finansowej, kt6re zostaly zatwierdzone przez UE. 
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4. Sprawozdanie z dzialalnoici Sp6lki 

ZapoznaliSmy sie ze sprawozdaniem Zarzqdu na temat dzialalnoSci Sp6lki w okresie od dnia 
1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku oraz zasad sporzqdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z dzialalnoSci") i uznaliimy, ie informacje 
pochodzqce z zalqczonego sprawozdania finansowego sq z nim zgodne. Informacje zawarte 
w sprawozdaniu z dzialalnoSci uwzgledniajq odpowiednie postanowienia rozporzqdzenia 
Ministra Finansow z dnia 19 paidziernika 2005 roku w sprawie informacji bieacych 
i okresowych przekazywanych przez emitent6w papier6w wartoSciowych (Dz. U. nr 209, 
poz. 1744). 

5. Zgodnoid z prawem 

UzyskaliSmy pisemne potwierdzenie od Zarzqdu, i i  w roku sprawozdawczym nie zostab 
naruszone przepisy prawa, a t a k e  postanowienia statutu Sp6lki majqce wplyw na 
sprawozdanie finansowe. 

6. Wykorzystanie pracy specjalist6w 

W trakcie naszego badania korzystaliSmy z wynik6w prac niezaleznego aktuariusza 
odpowiedzialnego za wyliczenie wartoici obecnej przyszlych zobowiqzari wobec pracownikow 
z innych tytul6w niz wynagrodzenia. 
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