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OPINIA NIEZALE;NEGO BIEG EGO REWIDENTA
Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarz=du CIECH Spó%ka Akcyjna
Przeprowadzili3my badanie za89czonego sprawozdania finansowego Spó8ki
CIECH S.A. z siedzib9 w Warszawie, ulica Pow9zkowska 46/50, obejmuj9cego:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporz9dzony na dzieE 31 grudnia 2004 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumG 822.111 tys. z8,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do
31 grudnia 2004 roku wykazuj9cy zysk netto w kwocie 19.445 tys. z8,
zestawienie zmian w kapitale w8asnym za rok obrotowy
od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazuj9ce zwiGkszenie
kapita8u w8asnego w kwocie 18.455 tys. z8,
rachunek przep8ywów pieniGKnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004
roku do 31 grudnia 2004 roku wykazuj9cy zmniejszenie stanu 3rodków
pieniGKnych w kwocie 3.290 tys. z8,
dodatkowe informacje i obja3nienia.
Za sporz9dzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialno3L
ponosi Zarz9d Spó8ki. Naszym zadaniem by8o zbadanie i wyraKenie opinii
o rzetelno3ci, prawid8owo3ci i jasno3ci tego sprawozdania oraz prawid8owo3ci
ksi9g rachunkowych stanowi9cych podstawG jego sporz9dzenia.
Sprawozdanie finansowe Spó8ki za poprzedni rok obrotowy zakoEczony
31 grudnia 2003 roku podlega8o badaniu przez innego bieg8ego rewidenta,
który z dat9 5 marca 2004 roku wyrazi8 o tym sprawozdaniu opiniG bez
zastrzeKeE ze zwróceniem uwagi na sprawy s9dowe wniesione i tocz9ce siG
przeciwko Ciech S.A., których wynik nie zosta8 rozstrzygniGty do dnia wydania
opinii. Nasza opinia dotyczy jedynie sprawozdania finansowego za rok
obrotowy zakoEczony 31 grudnia 2004 roku.
Badanie sprawozdania finansowego
stosownie do postanowieE:

zaplanowali3my

i

przeprowadzili3my

rozdzia8u 7 ustawy z dnia 29 wrze3nia 1994 roku o rachunkowo3ci (Dz.U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694),
norm wykonywania zawodu bieg8ego rewidenta, wydanych przez Krajow9
RadG Bieg8ych Rewidentów w Polsce
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w taki sposób, aby uzyskaL racjonaln9, wystarczaj9c9 podstawG do wyraKenia
opinii, czy sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b8Gdów. Badanie
obejmowa8o w szczególno3ci sprawdzenie – w duKej mierze metod9
wyrywkow9 – dowodów i zapisów ksiGgowych, z których wynikaj9 kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a takKe ocenG
zastosowanych zasad (polityki) rachunkowo3ci, dokonanych przez Zarz9d
Spó8ki znacz9cych szacunków oraz ogóln9 ocenG prezentacji sprawozdania
finansowego.
Jeste3my przekonani, Ke przeprowadzone przez nas badanie zapewni8o nam
wystarczaj9c9 podstawG do wyraKenia opinii.
W naszej opinii, zbadane sprawozdanie finansowe Spó8ki CIECH S.A. za rok
obrotowy 2004, zosta8o sporz9dzone we wszystkich istotnych aspektach:
zgodnie co do formy i tre3ci z wymogami ustawy z dnia 29 wrze3nia 1994
roku o rachunkowo3ci i statutem Spó8ki,
zgodnie z zasadami rachunkowo3ci okre3lonymi t9 ustaw9 i polityk9
rachunkowo3ci przyjGt9 przez Spó8kG, z zachowaniem ich ci9g8o3ci,
z wymogami okre3lonymi w Rozporz9dzeniu Rady Ministrów z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó8owych warunków, jakim powinien
odpowiadaL prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 186, poz.
1921) oraz Rozporz9dzeniu Rady Ministrów z dnia 16 paQdziernika 2001r.
w sprawie informacji bieK9cych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów warto3ciowych dopuszczonych do publicznego obrotu
(Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z póQn. zm.).
na podstawie prawid8owo prowadzonych ksi9g rachunkowych
i odzwierciedla ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny
sytuacji maj9tkowej i finansowej badanej Spó8ki na dzieE 31 grudnia 2004
roku, jak teK jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2004 roku.
Nie zg8aszaj9c zastrzeKeE co do prawid8owo3ci i rzetelno3ci sprawozdania
finansowego bGd9cego przedmiotem niniejszej opinii, chcieliby3my zwróciL
uwagG na:
fakt, iK jest ono sprawozdaniem jednostkowym i winno s8uKyL przede
wszystkim celom statutowym. Nie moKe byL ono jedyn9 podstaw9 oceny
sytuacji finansowej i maj9tkowej Spó8ki, która jest podmiotem
dominuj9cym w Grupie Kapita8owej. Oprócz sprawozdania jednostkowego
Spó8ka sporz9dza równieK skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapita8owej, dla której jest jednostk9 dominuj9c9,
sprawy s9dowe tocz9ce siG przeciwko Spó8ce, które Zarz9d opisuje
w punkcie nr II dodatkowych not obja3niaj9cych do sprawozdania
finansowego. Warto3L ogó8em roszczeE wobec Spó8ki wynosi 35.582,0 tys
z8.
Obecnie
trwaj9
postGpowania
procesowe
a
ostatecznego
rozstrzygniGcia i skutków sporów nie da siG w pe8ni oceniL. Zarz9d
oszacowa8 rezerwG na pokrycie ewentualnych zobowi9zaE z tego tytu8u
i uj98 w sprawozdaniu finansowym w 89cznej kwocie 10.000 tys. z8. Na
pozosta89 czG3L ewentualnego zobowi9zania, które moKe powstaL w razie
niekorzystnych dla Spó8ki wyroków s9dowych nie utworzono rezerw.
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Sprawozdanie z dzia8alno3ci Spó8ki za rok obrotowy 2004 jest kompletne
w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowo3ci oraz Rozporz9dzenia Rady
Ministrów z dnia 16 paQdziernika 2001r. w sprawie informacji bieK9cych
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto3ciowych
dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z póQn. zm.),
a zawarte w nim informacje, zaczerpniGte bezpo3rednio ze zbadanego
sprawozdania finansowego, s9 z nim zgodne.

Maria Rzepnikowska
………………………………………………
Bieg8y rewident
nr ewid. 3499

osoby reprezentuj9ce podmiot

………………………………………………
podmiot uprawniony do badania
sprawozdaE finansowych wpisany
na listG podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 73
prowadzon9 przez KRBR

Warszawa, 4 marca 2005 roku
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RAPORT UZUPE NIAJ CY OPINI< Z BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓ KI CIECH S.A. ZA ROK OBROTOWY 2004
I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane identyfikuj=ce badan= jednostkA
Spó8ka dzia8a pod firm9 CIECH Spó8ka Akcyjna. Siedzib9 Spó8ki jest Warszawa,
ul. Pow9zkowska 46/50.
Spó8ka prowadzi dzia8alno3L w formie spó8ki akcyjnej, przekszta8conej ze Spó8ki
z o.o. aktem notarialnym w dniu 30 maja 1995 roku przed notariuszem
Paw8em B8aszczakiem w Warszawie (Repertorium A Nr 7513/95).
Spó8ka zosta8a zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez
S9d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydzia8 Gospodarczy Krajowego
Rejestru S9dowego w Warszawie pod numerem 18, na podstawie
postanowienia z dnia 25 maja 2001 roku. Aktualnie Spó8ka jest wpisana do
rejestru przedsiGbiorców prowadzonego przez S9d Rejonowy dla m. st.
Warszawy XIX Wydzia8 Gospodarczy Krajowego Rejestru S9dowego
w Warszawie pod numerem KRS 0000011687.
Spó8ka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-00-19-377 nadany
przez Urz9d Skarbowy Warszawa (oliborz w dniu 15 czerwca 1993 roku.
Urz9d statystyczny nada8 Spó8ce w dniu 19 grudnia 2001 roku REGON
o numerze: 011179878.
Spó8ka dzia8a na podstawie przepisów Kodeksu spó8ek handlowych.
Wed8ug statutu Spó8ki przedmiotem jej dzia8alno3ci jest:
dzia8alno3L agentów zajmuj9cych siG sprzedaK9 paliw, rud metali
i chemikaliów przemys8owych,
pozosta8a sprzedaK hurtowa nie wyspecjalizowana,
dzia8alno3L agentów specjalizuj9cych siG w sprzedaKy okre3lonego towaru
lub okre3lonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
dzia8alno3L agentów specjalizuj9cych siG w sprzedaKy towarów róKnego
rodzaju,
sprzedaK hurtowa wyrobów farmaceutycznych,
sprzedaK hurtowa paliw sta8ych, ciek8ych, gazowych, produktów
pochodnych oraz wyrobów chemicznych,
sprzedaK hurtowa pozosta8ych pó8produktów,
prze8adunek towarów w portach morskich, portach 3ródl9dowych
i pozosta8ych punktach prze8adunkowych,
magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich, portach
3ródl9dowych i pozosta8ych sk8adowiskach,
doradztwo w zakresie prowadzenia dzia8alno3ci gospodarczej i zarz9dzania,
dzia8alno3L zwi9zana z zarz9dzaniem holdingami,
badanie rynku i opinii publicznej,
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kupno, sprzedaK i zagospodarowanie nieruchomo3ci na w8asny rachunek,
wynajem nieruchomo3ci na w8asny na rachunek,
pozosta8e formy udzielania kredytów,
pozosta8e po3rednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
pozosta8a dzia8alno3L komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
W badanym okresie Spó8ka prowadzi8a dzia8alno3L w zakresie sprzedaKy
chemikaliów na rynku krajowym, eksportu i importu produktów branKy
chemicznej.
Kapita8 zak8adowy Spó8ki wed8ug stanu na dzieE 31 grudnia 2004 roku wynosi8
98.981,5
tys.
z8
i
dzieli8
siG
na
19.796.016
akcji
zwyk8ych
o warto3ci nominalnej 5 z8otych kaKda. Zgodnie uchwa89 WZA z 21 maja 1996
roku umorzono 284 sztuk akcji serii A z czystego zysku za 1995 rok. Wed8ug
stanu na dzieE 17 sierpnia 2004 roku (data ostatniego Walnego
Zgromadzenia) w3ród akcjonariuszy Spó8ki znajdowali siG:
Skarb PaEstwa
– 51,88% akcji,
PTU S.A.
– 11,57% akcji,
drobni akcjonariusze, osoby fizyczne – 36,55% akcji.
W roku obrotowym nie wyst9pi8y zmiany w wysoko3ci kapita8u zak8adowego
Spó8ki.
Po dniu bilansowym natomiast nast9pi8y nastGpuj9ce zmiany w kapitale
zak8adowym Spó8ki:
W dniu 19 maja 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjG8o
uchwa8G o podwyKszeniu kapita8u akcyjnego do kwoty 140.001,42 tys. z8
w wyniku emisji 8.203.984 akcji serii C o warto3ci nominalnej 5 z8 kaKda.
W dniu 16 lutego 2005 roku S9d Rejonowy dla m. st. Warszawy
zarejestrowa8 wyKej opisane podwyKszenie kapita8u akcyjnego.
W dniu 10 lutego 2005 roku mia8 miejsce debiut Spó8ki na Gie8dzie Papierów
Warto3ciowych w Warszawie.
Rokiem obrotowym Spó8ki jest rok kalendarzowy.
Spó8ka jako podmioty powi9zane traktuje spó8ki naleK9ce do grupy kapita8owej
CIECH S.A.
W sk8ad Zarz9du Spó8ki na dzieE wydania opinii wchodzili:
Ludwik Klinkosz
- Prezes Zarz9du,
Jerzy Golis
- Cz8onek Zarz9du,
Stefan Rojewski
- Cz8onek Zarz9du.
Prokurentem Spó8ki jest Pan Kazimierz Prze8omski.
W badanym okresie nie wyst9pi8y zmiany w sk8adzie Zarz9du Spó8ki.
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2. Informacje
obrotowy

o

sprawozdaniu

finansowym

za

poprzedni

rok

Dzia8alno3L Spó8ki w 2003 roku zamknG8a siG zyskiem netto w wysoko3ci 7095
tys. z8. (po przekszta8ceniu do danych porównywalnych 8.718 tys. z8).
Sprawozdanie finansowe Spó8ki za rok obrotowy 2003 podlega8o badaniu przez
bieg8ego rewidenta. Badanie zosta8o przeprowadzone przez podmiot
uprawniony KPMG Audyt Sp. z o. o. Bieg8y rewident wyda8 o tym sprawozdaniu
w dniu 5 marca 2004 roku opiniG bez zastrzeKeE ze zwróceniem uwagi na
sprawy s9dowe wniesione i tocz9ce siG przeciwko Ciech S.A., których wynik nie
zosta8 rozstrzygniGty do dnia wydania opinii.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzaj9ce sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy 2003 odby8o siG w dniu 28 czerwca 2004 roku. Walne
Zgromadzenie postanowi8o o nastGpuj9cym podziale zysku netto za rok 2003:
odpis na kapita8 zapasowy – 6.105.535,20 z8,
dywidendy dla akcjonariuszy – 989.800,80 z8.
Sprawozdanie
finansowe
za rok obrotowy 2003 zosta8o
zgodnie
z przepisami prawa z8oKone w Krajowym Rejestrze S9dowym w dniu 9 lipca
2004 roku. Sprawozdanie to zosta8o opublikowane w Monitorze Polskim
B nr 1092 w dniu 12 paQdziernika 2004 roku.
3. Dane identyfikuj=ce podmiot uprawniony oraz bieg%ego rewidenta
przeprowadzaj=cego w jego imieniu badanie
Badanie sprawozdania finansowego zosta8o przeprowadzone zgodnie z umow9
z dnia 1 paQdziernika 2004 roku, zawart9 pomiGdzy CIECH S.A.
a firm9 Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. z siedzib9 w Warszawie,
ul. Fredry 6, wpisan9 na prowadzon9 przez Krajow9 RadG Bieg8ych Rewidentów
listG podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaE finansowych pod nr 73.
W imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego zosta8o
przeprowadzone pod nadzorem bieg8ego rewidenta Marii Rzepnikowskiej (nr
ewidencyjny 3499) w siedzibie Spó8ki w dniach od 26 listopada 2004 roku do
10 grudnia 2004 roku oraz od 14 lutego 2005 roku do 25 lutego 2005 roku, a
w okresie od 28 lutego 2005 roku do dnia 4 marca 2005 roku poza siedzib9
Spó8ki.
Wyboru podmiotu uprawnionego dokona8a Rada Nadzorcza uchwa89 z dnia
28 wrze3nia 2004 roku na podstawie upowaKnienia zawartego w par. 21
statutu Spó8ki.
Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. oraz bieg8y rewident Maria
Rzepnikowska potwierdzaj9, iK s9 uprawnieni do badania sprawozdaE
finansowych oraz iK spe8niaj9 oni warunki okre3lone w art. 66 ust. 2 i 3 ustawy
o rachunkowo3ci, do wyraKenia bezstronnej i niezaleKnej opinii o sprawozdaniu
finansowym Spó8ki CIECH S.A.
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4.

DostApnoFG danych i oFwiadczenia kierownictwa jednostki

Nie wyst9pi8y ograniczenia zakresu naszego badania.
Podmiotowi uprawnionemu i bieg8emu rewidentowi w trakcie badania
udostGpniono wszystkie K9dane dokumenty i dane, jak równieK udzielono
wyczerpuj9cych informacji i wyja3nieE, co miGdzy innymi zosta8o potwierdzone
pisemnym o3wiadczeniem Zarz9du Spó8ki z dnia 4 marca 2005 roku.
5. Sytuacja maj=tkowa i finansowa Spó%ki
PoniKej zaprezentowane s9 podstawowe wielko3ci z rachunku zysków i strat
oraz wskaQniki finansowe opisuj9ce wynik finansowy Spó8ki, jej sytuacjG
finansow9 i maj9tkow9 w porównaniu do analogicznych wielko3ci za lata
ubieg8e.
Podstawowe wielko3ci
zysków i strat (w tys. z8)

z

rachunku

Przychody ze sprzedaKy
Koszty dzia8alno3ci operacyjnej
Pozosta8e przychody operacyjne
Pozosta8e koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Strata na zdarzeniach nadzwyczajnych
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto

2004

2003

2002*

1.470.007
1.441.988
30.501
24.600
23.945
36.482
0
1.938
19.445

1.202.194
1.168.199
9.150
9.580
8.193
25.634
0
7.406
8.718

1.160.477
1.144.196
11.881
12.721
14.892
25.005
2
(1.748)
7.074

WskaHniki rentownoFci

2004

2003

2002*

rentowno3L sprzedaKy
zysk ze sprzedaKy x 100%
przychody ze sprzedaKy

1,9%

2,8%

1,4%

rentowno3L sprzedaKy netto
zysk netto x 100%
przychody ze sprzedaKy

1,3%

0,7%

0,6%

rentowno3L netto kapita8u w8asnego
zysk netto
kapita8 w8asny

5,5%

2,6%

2,2%
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WskaHniki efektywnoFci
wskaQnik rotacji maj9tku
przychody ze sprzedaKy
razem aktywa

1,8

1,5

1,4

59

74

78

wskaQnik rotacji zobowi9zaE w dniach
62
zobowi9zania z tytu8u dostaw, robót i us8ug x 365
koszty dzia8alno3ci operacyjnej

81

80

5

9

9

53,6%

57,0%

56,7%

stopieE pokrycia maj9tku kapita8em w8asnym 43,3%
kapita8 w8asny
razem aktywa

41,4%

39,8%

wskaQnik rotacji naleKno3ci w dniach
naleKno3ci z tytu8u dostaw, robót i us8ug x 365
przychody ze sprzedaKy

wskaQnik rotacji zapasów w dniach
zapasy x 365
koszty dzia8alno3ci operacyjnej
P%ynnoFG/Kapita% obrotowy netto
stopa zad8uKenia
razem zobowi9zania
razem pasywa

kapita8 obrotowy netto (w tys. z8)
(75.267)
maj9tek obrotowy – zobowi9zania krótkoterminowe

(111.476) (86.607)

wskaQnik p8ynno3ci
maj9tek obrotowy
zobowi9zania krótkoterminowe

0,81

0,74

0,78

wskaQnik podwyKszonej p8ynno3ci
maj9tek obrotowy - zapasy
zobowi9zania krótkoterminowe

0,77

0,67

0,71

* dane finansowe zgodne z prospektem emisyjnym Akcji Ciech S.A.

Analiza powyKszych wielko3ci i wskaQników wskazuje na wyst9pienie
w roku 2004 w porównaniu do 2003 roku nastGpuj9cych zjawisk:
spadek wskaQnika rentowno3ci sprzedaKy,
wzrost wskaQników rentowno3ci sprzedaKy netto oraz rentowno3ci
kapita8ów w8asnych,
skrócenie siG cyklu rotacji zapasów, naleKno3ci oraz zobowi9zaE,
spadek stopy zad8uKenia,
wzrost wskaQników p8ynno3ci.
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II. INFORMACJE SZCZEGÓ OWE
1. Ocena systemu rachunkowoFci
System rachunkowo3ci
Spó8ka posiada aktualn9 dokumentacjG opisuj9c9 przyjGte przez ni9 zasady
(politykG) rachunkowo3ci, w szczególno3ci dotycz9c9: okre3lenia roku
obrotowego i wchodz9cych w jej sk8ad okresów sprawozdawczych, metod
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu
prowadzenia ksi9g rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów.
Dokumentacja polityki rachunkowo3ci zosta8a opracowana zgodnie z ustaw9
o rachunkowo3ci i zatwierdzona do stosowania od 1.01.2003 roku uchwa89
Zarz9du nr 1/25.02.2003 z dnia 25 lutego 2003 roku. Zmiany polityki
rachunkowo3ci wynikaj9ce ze zmian przepisów rachunkowych i podatkowych
zosta8y wprowadzone odrGbnymi uchwa8ami Zarz9du Spó8ki.
PrzyjGte przez Spó8kG zasady rachunkowo3ci
o rachunkowo3ci i by8y stosowane w sposób ci9g8y.

s9

zgodne

z

ustaw9

W Spó8ce stosowany jest komputerowy system ewidencji ksiGgowej Oracle
Financials, w którym dokonywane s9 ksiGgowania wszystkich zdarzeE
gospodarczych wystGpuj9cych w Spó8ce za wyj9tkiem wyliczenia p8ac
i obci9KeE z tym zwi9zanych, które obs8ugiwane jest za pomoc9 systemu
kadrowo-p8acowego TETA. System Oracle Financials posiada zabezpieczenia
has8owe przed dostGpem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia
dostGpu. Opis systemu informatycznego spe8nia wymogi art. 10 ust. 1 pkt 3 lit.
c) ustawy.
Bilans otwarcia wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za
poprzedni rok obrotowy i zosta8 on prawid8owo wprowadzony do ksi9g
rachunkowych badanego okresu.
W zakresie badania bilansu otwarcia zweryfikowano pod wzglGdem
prawid8owo3ci wyceny i prezentacji istotne z punktu widzenia badaj9cego
pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat.
W czG3ci przez nas zbadanej udokumentowanie operacji gospodarczych, ksiGgi
rachunkowe
oraz
powi9zanie
zapisów ksiGgowych z dokumentami
i sprawozdaniem finansowym spe8niaj9 wymogi rozdzia8u 2 ustawy
o rachunkowo3ci.
KsiGgi rachunkowe, dowody ksiGgowe, dokumentacja przyjGtego sposobu
prowadzenia rachunkowo3ci oraz zatwierdzone sprawozdania finansowe Spó8ki
s9 przechowywane zgodnie z rozdzia8em 8 ustawy o rachunkowo3ci.
Spó8ka przeprowadzi8a inwentaryzacjG aktywów i pasywów w zakresie oraz
w terminach i z czGstotliwo3ci9 wymagan9 przez ustawG o rachunkowo3ci.
RóKnice inwentaryzacyjne ujGto i rozliczono w ksiGgach badanego okresu.
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2. Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego
Badane sprawozdanie finansowe zosta8o sporz9dzone na dzieE 31 grudnia
2004 roku i obejmuje:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporz9dzony na dzieE 31 grudnia 2004 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumG 822.111 tys. z8,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku
do 31 grudnia 2004 roku wykazuj9cy zysk netto w kwocie 19.445 tys. z8,
zestawienie
zmian
w
kapitale
w8asnym
za
rok
obrotowy
od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazuj9ce zwiGkszenie
kapita8u w8asnego w kwocie 18.455 tys. z8,
rachunek przep8ywów pieniGKnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004
roku do 31 grudnia 2004 roku wykazuj9cy zmniejszenie stanu 3rodków
pieniGKnych w kwocie 3.290 tys. z8,
dodatkowe informacje i obja3nienia.
Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kszta8tuj9cych wynik finansowy
zosta8a przedstawiona w sprawozdaniu finansowym.
3. Informacje o
finansowego

wybranych,

istotnych

pozycjach

sprawozdania

Rzeczowe aktywa trwa8e
Na pozycjG rzeczowych aktywów trwa8ych w Spó8ce sk8adaj9 siG:
3rodki trwa8e w kwocie 29.322 tys. z8,
3rodki trwa8e w budowie w kwocie 215 tys. z8,
Nota 2 b dodatkowych obja3nieE i informacji do sprawozdania finansowego
prawid8owo opisuje zmiany stanu 3rodków trwa8ych oraz 3rodków trwa8ych
w budowie.
Inwestycje d8ugoterminowe
Do pozycji inwestycji d8ugoterminowych w Spó8ce zaliczono:
- inwestycje w nieruchomo3ci w kwocie 11.246 tys z8
udzia8y i akcje w podmiotach powi9zanych w kwocie 435.797 tys. z8,
udzia8y i akcje w podmiotach pozosta8ych w kwocie 123 tys. z8,
Noty 4 a i 4 k prawid8owo opisuje zmiany inwestycji w trakcie roku
obrotowego.
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Struktura zapasów
NajwiGksz9 pozycjG w3ród zapasów stanowi9 towary. StrukturG wiekow9
zapasów towarów brutto przedstawia poniKsza tabela:
Nazwa
zapasu

Towary

Okres zalegania zapasów
0-30 dni

30-90 dni

6.061

90-180 dni

2.470

180-360 dni

766

powyLej
1 roku

2.664

1.329

Struktura naleKno3ci
Struktura wiekowa naleKno3ci zosta8a prawid8owo przedstawiona w nocie
obja3niaj9cej tG pozycjG bilansu.
Zobowi9zania
Struktura czasowa i rodzajowa zobowi9zaE d8ugoterminowych wed8ug okresu
sp8aty zosta8a prawid8owo przedstawiona w nocie 19b obja3niaj9cej tG pozycje
bilansu. StrukturG czasow9 zobowi9zaE krótkoterminowych przedstawia tabela
poniKej:
Pozycja
zobowi=zaM

WartoFG
zobowi=zaM
w terminie
p%atnoFci

WartoFG zobowi=zaM przeterminowanych
0-30 dni

30-90 dni

90-180
dni

180-360
dni

powyLej 1
roku

Zobowi9zania
wobec
jednostek
powi9zanych

125.390

0

0

0

0

0

Zobowi9zania
wobec
jednostek
pozosta8ych

279.864

0

0

0

0

0

NajwiGksze warto3ci w3ród zobowi9zaE Spó8ki stanowi9:
kredyty i poKyczki d8ugoterminowe w kwocie 35.185 tys. z8,
kredyty i poKyczki krótkoterminowe w kwocie 138.050 tys. z8,
zobowi9zania z tytu8u dostaw i us8ug wobec pozosta8ych jednostek w kwocie
118.470 tys. z8.
SpecyfikacjG zaci9gniGtych kredytów wraz z opisem ich zabezpieczeE zawiera
nota 19d i 20c dodatkowych obja3nieE i informacji do sprawozdania
finansowego. CzG3L kredytów d8ugoterminowych, których sp8ata przypada
w 2004 roku oraz naliczone a niezap8acone odsetki zosta8y wykazane
w sprawozdaniu finansowym jako zobowi9zania krótkoterminowe.
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Rozliczenia miGdzyokresowe i rezerwy na zobowi9zania.
Noty obja3niaj9ce czynne i bierne rozliczenia miGdzyokresowe oraz rezerwy na
zobowi9zania w sposób prawid8owy opisuj9 ich strukturG.
Koszty i przychody rozliczane w czasie prawid8owo zakwalifikowano w stosunku
do badanego okresu obrotowego.
Rezerwy na zobowi9zania ustalono w wiarygodnie oszacowanych kwotach.
Pozycje ujGte kompletnie i prawid8owo w istotnych aspektach w odniesieniu do
ca8o3ci sprawozdania finansowego.
4. KompletnoFG i poprawnoFG sporz=dzenia wprowadzenia do
sprawozdania finansowego, dodatkowych informacji i objaFnieM oraz
sprawozdania z dzia%alnoFci jednostki
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera wszystkie informacje
wymagane za89cznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowo3ci i Rozporz9dzenia
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó8owych warunków,
jakim powinien odpowiadaL prospekt emisyjny oraz skrót prospektu oraz
Rozporz9dzenia Rady Ministrów z dnia 16 paQdziernika 2001r. w sprawie
informacji bieK9cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
warto3ciowych dopuszczonych do publicznego obrotu, z póQniejszymi
zmianami. Spó8ka potwierdzi8a zasadno3L zastosowania zasady kontynuacji
dzia8alno3ci przy sporz9dzaniu sprawozdania finansowego. Zasady wyceny
aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporz9dzenia
sprawozdania finansowego zosta8y prawid8owo i kompletnie opisane w tym
wprowadzeniu.
Spó8ka sporz9dzi8a dodatkowe informacje i obja3nienia w postaci not
tabelarycznych do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat
oraz opisów s8ownych.
Noty obja3niaj9ce do pozycji: rzeczowe aktywa trwa8e, warto3ci niematerialne
i prawne, inwestycje, zobowi9zania i rezerwy prawid8owo przedstawiaj9
zwiGkszenia i zmniejszenia oraz tytu8y tych zmian w ci9gu roku obrotowego.
Dla poszczególnych aktywów wykazanych w bilansie przedstawiono moKliwo3L
dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na rzecz wierzycieli.
Dodatkowe informacje i obja3nienia do sprawozdania finansowego w sposób
prawid8owy i kompletny opisuj9 pozycje sprawozdawcze oraz jasno prezentuje
pozosta8e informacje wymagane wed8ug za89cznika nr 1 do ustawy
o rachunkowo3ci i Rozporz9dzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegó8owych warunków, jakim powinien odpowiadaL prospekt
emisyjny oraz skrót prospektu oraz Rozporz9dzenia Rady Ministrów z dnia 16
paQdziernika 2001 r. w sprawie informacji bieK9cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów warto3ciowych dopuszczonych do
publicznego obrotu, z póQniejszymi zmianami.
Zarz9d sporz9dzi8 i za89czy8 do sprawozdania finansowego sprawozdanie
z dzia8alno3ci Spó8ki w roku obrotowym 2004. Sprawozdanie z dzia8alno3ci
zawiera informacje wymagane art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowo3ci oraz
Rozporz9dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 paQdziernika 2001 r. w sprawie
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informacji bieK9cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
warto3ciowych dopuszczonych do publicznego obrotu, z póQniejszymi
zmianami. Dokonali3my sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie
ujawnionych w nim tych informacji, dla których bezpo3rednim Qród8em jest
zbadane sprawozdanie finansowe.
5. Uzasadnienie wydanej opinii
W naszej opinii zwrócili3my uwagG na fakt, iK badane sprawozdanie finansowe
jest sprawozdaniem jednostkowym i winno s8uKyL przede wszystkim celom
statutowym oraz na to, iK nie moKe byL ono jedyn9 podstaw9 oceny sytuacji
finansowej i maj9tkowej Spó8ki, która jest podmiotem dominuj9cym w Grupie
Kapita8owej. Oprócz sprawozdania jednostkowego Spó8ka sporz9dza równieK
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita8owej, dla której jest
jednostk9 dominuj9c9.
Ponadto, zwrócili3my uwagG na sprawy s9dowe tocz9ce siG przeciwko Spó8ce,
które Zarz9d opisuje w punkcie nr II dodatkowych not obja3niaj9cych do
sprawozdania finansowego. Warto3L ogó8em roszczeE wobec Spó8ki wynosi
35.582,0 tys z8. Obecnie trwaj9 postGpowania procesowe a ostatecznego
rozstrzygniGcia i skutków sporów nie da siG w pe8ni oceniL. Zarz9d oszacowa8
rezerwG na pokrycie ewentualnych zobowi9zaE z tego tytu8u i uj98
w sprawozdaniu finansowym w 89cznej kwocie 10.000 tys. z8. Na pozosta89
czG3L ewentualnego zobowi9zania, które moKe powstaL w razie niekorzystnych
dla Spó8ki wyroków s9dowych nie utworzono rezerw.
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6. Informacje i ustalenia koMcowe
O3wiadczenia Zarz9du
Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o. o. oraz bieg8y rewident otrzymali od
Zarz9du Spó8ki pisemne o3wiadczenie, w którym Zarz9d stwierdzi8, iK Spó8ka
przestrzega8a przepisów prawa.

Maria Rzepnikowska
Bieg8y rewident
nr ewid. 3499

………………………………………………
osoby reprezentuj9ce podmiot

………………………………………………
podmiot uprawniony do badania
sprawozdaE finansowych wpisany
na listG podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 73
prowadzon9 przez KRBR

Warszawa, 4 marca 2005 roku
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