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I.

CZĘSC oGoLNA

1.

Infoľmacje ogólne

Grupa LoToS S.A. (',Spótka'') została utworzona Aktem Notarialnym

z

l8 września l99l roku. Siedziba Spółki mieścisię w Gdańsku przy ulicy Elbląskiej l35'

dnia

W dniu 10 kwietnia 200f roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębioľców Krajowego
Rejestľu Sądowego pľowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział
Gospodarcry Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000l06l50.
Spółka posiada numer NIP: 583-000-09-60 nadany w dniu 9 czerwca 1993 roku oraz symbol
REGON: 190541,636 nadany w dniu 25 lutego 1998 roku.
Spółka jest jednostką dominującą grupy kapitałowej Grupa Kapitałowa Grupy LoToS s.A
Informacje o transakcjach oraz wkaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej f\%o

w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w oľganie stanowiącym spółki zostały
zamieszczone w notach |3 oraz 40 dodatkowych infoľmacji i objaśnień do zbadanego

udziałów

sprawozdania finansowego za rok zakoflczony dnia 31 gľudnia 2006 ľoku.

Podstawowym przedmiotem działalnościSpółki jest działa|nośóprodukcyjna, usługowa
i hand|owa,
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szczegőlności:

wytv,ĺaÍzanie produktów rafinacji ropy naftowej

(PKD f3.f0.A),

przefuaruanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B),

produkcja gazőw technicznych (PKD

f

.||'Z),

produkcja chemikaliów nieoľganicznych podstawowych pozostĄch (PKD f4.13.Z),
pľodukcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostatych (PKD 24.I4.Z),
pľodukcj a tvĺorzyw sztucznych (PK.D 24.| 6.Z),

wytwarzanie energii elektrycznei (PKD 40.11.2),
przesyłanie energii elektrycznej (PI<D 40.12.Z),
dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

(PKD 40.|3.Z),

wytwarzanie paliw gazowych(PI<D 40.21.2)
dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.ff.Z),
produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A),
dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.8),

pobór i uzdatnianie wody, zwyłączeniemdziała|nościusfugowej (PKD 41.00.A),
dziaŁa|nośó usługowa w zakresie rozprowadzania wody

(PKD 41.00.B),

góľnictwo ropy naftowej (PKD l l.10.A),
góľnictwo gazv ziemnego (PKD 1l.10.B)'
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Raport uzupełniający opinię nieza|eŻnego biegłego rewidenta z badania spľawozdania finansowego
zarck zakonczony dnia 3l grudnia 2006 roku
(w ýsiącach złotych)

1.

Infoľmacje ogólne (cĺąg dalszy)
wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakľesie rozdzie|crych obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych i te|ekomunikacyjnych _ (PKD 45.2|.D),

stĄch, ciekłych, gazowych

sprzedaŻ huľtowa paliw

oraz produktów pochodnych (PKD

sr.sr.z),
sprzedai huľtowa wyrobów chemicznych (PKD 5|.55.Z),
transpoľt kolejowy (PKD 60.l0.Z),
tľanspoľt rurociągowy (PKD 60.30'Z)'
przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.l l.A),
przeładunek towarów w poľtach śródlądowych (PKD 63.1l.B),
przeładunek towarów w pozostaých punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C),
magazynowanie i przechowywanie towaľów w poľtach morskich

(PKD 63.I2.A),

magarynowanie i przechowywanie towarów w portach śľódlądowych(PKD 63.|2.B),
magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach

(PKD

63.t2.C),
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.8),
prace badawczo-rom,łojowe

pľace badawczo-ľozwoj
i technicznych

(PKD

o

73.

w dziedzinie nauk technicznych (PKD

73

.

l0.G),

we w dziedzinie pozostałych nauk prryrodnicry ch

l0.H).

W dniu 3l gľudnia 2006 ľoku kapitał podstawowy Spółki wynosił l13.700 ýsięcy złotych'
Kapitał własny Spółki na ten dzień wynosiŁ 4.485.|47 tysięcy złoých.

Na

podstawie ľapoľtów bieiących przekarywanych do pub|icznej wiadomości zgodnie
Z wymogami art' 69 Ustawy o ofercie publicznej i waľunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia f9 |ipca
2005 ľoku (Dz. U. nr l84 z 2005 ľoku, poz. |539, zpőźniejsrymi zmianaml) struktuľa
własnościkapitafu podstawowego Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku była następująca:
Liczba
Akcji

Skaľb Państwa

Wartość
nominalna

w kapitale

akcji

podstawowym

7 878 030

Udział

7 878 030

6,93%

Nafta Polska S.A.

59 025 000

59 025 000

s9 025 000

51,9t%

Pozostali akcjonariusze

46 796 970

46 796 970

46 796 970

41,t6%

13 700 000

l 13 700 000

113 700 000

100,00%

Razęm

Ell

7 878 030

Liczba
głosów
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Raport uzupełniający opinię nieza|eŻnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
za rok zakoŕlczony dnia 3 l grudnia 2006 ľoku
(w ýsiącach

l.

złoých)

Infoľmacje ogólne (ciąg dalszy)
Zgodnie z Raportem bieżącymnr |0/f007 Zarząd Spółki w dniu 9 marca 2007 roku otrrymał
zawiadomienie, iŻ w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papieľów
Wartościowych w Warszawie,rozliczonych w dniu 6 marca2007 roku, fundusz ING NationaleNederlanden Polska oFE stał się posiadaczem 5.876.589 akcji Grupy LoTos S.A., co stanowi
5,|7yo kapitafu podstawowego Spółki' Przed zmianą udziału fundusz ING NationaleNederlanden Polska oFE posiadał 5.676.589 akcji Grupy LoToS S.A., stanowiących 4,99yio
kapitału podstawowego Spółki.

W okľesie sprawozdawcrymkapitał podstawowy Spółki nie zmienił się.

W skład Zarządu Spółki na dzien 17 kwietnia 2007 roku wchodzili:
Paweł olechnowicz
Marek Sokołowski
Jarosław Kryński
Mariusz Machajewski

- Prezes Zarządu
- WicepľezesZarządu

WiceprezesZarządu
- WiceprezesZarządu
-

W okľesie sprawozdawczymmiały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu:

o w

dniu 19 czerwca 2006 roku upłynęła kadencja pana Wojciecha Kowa|czyka,

Wicepľezesa Zarządu, Dyľektora ds. Handlu,

o w

dniu 19

czenł,łca 2006

ľoku na stanowisko Wicepľezesa Zarządu, Dyľektora

ds. Ekonomiczno

o

- Finansowych został powołany pan Mariusz Machajewski,
w dniu 29 września f006 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora
ds. Handlu został powołany pan Jarosław Kryński.
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GRUPA LOTOS S.A.

Raport uzupełniający opinię nieza|eżmego biegłego rewidenta z badania spľawozdania flnansowego
za rok zakoŕlczony dnia 3 ĺ grudnia 2006 roku
(w ýsiącach złotych)

2.

Sprawozdanie finansowe

2.1. opĺnia biegłego rewidenta

oraz bild,anĺe sprawozdania finansowego

Ernst & Young Audit sp. Z o.o. Z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie oNZ 1 jest podmiotem
uprawnionym do badania spľawozdań finansowych' wpisanym na listę pod numerem 130.

Ernst

& Young Audit

z o.o. w dniu 29

maja 2006 ľoku zostaŁa wybrana przez Ptadę
Nadzoľczą do badania spľawozdania finansowego Spółki.

sp.

Ernst & Young Audit sp. z o.o. oraz bieg}y rewident kierujący badaniem spełniają
w rozumieniu art. 66 ust.2 i3 ustawy zdniaf9 września 1994 roku o rachunkowości (tekst
jednoliý Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z pőźniejszymi zmianami _ ,,ustawa o ľachunkowości''),
warunki do wyrażenia bezstronnej inieza|eżnej opinii o spľawozdaniu finansowym.
Na podstawie umowy zawartej w dniu 7 |ipca 2006 roku zZarządem Spółki przepľowadziliśmy
badanie sprawozdania finansowego za rok zakoŕlczony dnia

3l

grudnia 2006 roku.

o spľawozdaniu finansowym na podstawie
przeprowadzonego pruez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania spľawozdania
finansowego procedury były zapľojektowane tak, aby umożliwió wydanie opinii
o sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość'Nasze pľocedury nie obejmowały
uzupełniających informacji, które nie mają wpľywu na sprawozdanie Íinansowe traktowane
jako całośó.
Nasą'm zadaniem było wyľażenie opinii

Na podstawie naszego badania, z dniem 17 kwietnia 2007 ľoku wydaliśmy opinię biegłego
rewidenta z zastrzeżeniem oraz uzupełniającymi objaśnieniami o następującej tľeści:

,,Dla Rady Nadzoľczej Spółkĺ Gľupa LoTos s.A.

l.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za ľok zakończony dnia
3l grudnia 2006 ľoku Grupa LoTos S.A. (,,Spółka,,) zsiedzibąw Gdańsku, ul. Elbląska l35,
obejmującego:

.

o
o

.
.

bi|ans sporządzony na dzień 31 gľudnia 2006 roku, który po stronie aktywów
wykazuje sumę 5.977'280 ýsięcy złotych,

i

pasywów

ľachunek rysków i strat za okľes od dnia 1 stycznia 2006 ľoku do dnia 31 gľudnia 2006 roku
wykazujący 4lsk netto w wysokości 406.714 ýsięcy złotych,

rachunek pľzepýwów pieniężnych za okres od dnia 1 sýcznia 2006 roku do dnia 3l gľudnia
2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4|7.965 ýsięcy
złotych,

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okľes od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia
3l gľudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 406.714
tysięcy złotych oraz
dodatkowe infoľmacje i objaśnienia,

(,,zaŁączone sprawozdanie fi nansowe'').
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Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego ľewidenta zbadaniasprawozdania finansowego
za rok zakoŕlczony dnia 3 l grudnia 2006 roku
(w tysiącach złotych)

2.1'. opinia biegłego rewidenta oraz badanie sprawozdania Íinansowego (cĺąg dalsry)
2.

Za rzete|ność,prawidłowośó i jasnośćzałączonego sprawozdania finansowego, jak rőwnież za
prawidłowośó ksiąg rachunkowych odpowiadaZarząd Spółki. Nas4,m zadaniem było zbadanie
załączonego sprawozdania finansowego i wyraŻenie, na podstawie badania, opinii o tym, czy
sprawozdanie to jest, we wszystkich istotnych aspektach, rzete|ne, prawidłowe i jasne oraz cry
księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są prowadzone, we wszystkich
istotnych aspektach, w sposób prawidłowy.
Badanie załączonego sprawozdania ťlnansowego pľZeprowadziliśmy,za wyjątkiem kwestii
opisanej w punkcie 5 poniżej, stosownie do obowiązujących w Polsce postanowień:

.
.

rozdziału 7 ustawy

z

dnia 29 września |994 roku

ľachunkowości''),

o

ľachunkowości(..ustawa o

noľTn wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych

Rewidentów,

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, cąl sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidłowości. W szczegő|ności, badanie obejmowało spľawdzenie _ w dużej mieľze metodą

wyrywkową _ dokumentacji, z której wynikają kwoý i informacje zawarte w załączonym
spľawozdaniu ťlnansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawnościprryjęých
i stosowanych przez Zarząd zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych przez
Zarząd, jak i ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania finansowego. IJważamy,
że przeprowadzone ptzez nas badanie dostarcryło nam wystarczających podstaw do wyrażenia
opinii o zaŁączonym sprawozdaniu finansowym tľaktowanym jako całość.
Sprawozdanie ťtnansowe za poprzedni rok obrotowy zakoŕlczony dnia 31 grudnia 2005 ľoku było
przedmiotem naszego badania i z dniem f7 kwietnia 2006 roku wydaliśmy o tym sprawozdaniu
finansowym opinię z uzupełniającymi objaśnieniamidotyczącymi ľealizowalnościprzez Spółkę
zobowiązań związanych z finansowaniem działa|nościopeľacyjnej i inwesýcyjnej RafineriiNafty

4.

Glimaľ S.A. (,,RN Glimar'') oľaz infoľmacji o ým, że Spółka sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe. Do kwestii tych odnosimy się ľównież w punkcie 7 niniejszej opinii.
Jak opisano szerzej w nocie

5.

1

l

dodatkowych informacji i objaśnień do załączonego sprawozdania

finansowego Spółka jest w trakcie rea|izacji Programu Kompleksowego Roavoju
Technologicznego (,,PKRT''). W ramach tego progľamu Spółka podpisała dwie umowy
z kontrahentami na wykonanie pľojektu bazowego PKRT oľaz wycenę i złożenie ofeľty

narea|izację opracowanego projektu. Łączny koszt obu zawafich umów wyniósł l02 miliony
złotych i powięksrył wartośó śľodkówtrwaých w budowie. Spółka jest obecnie w trakcie
pľzepľowadzania ana|iz obu projektów w celu opracowania jednego kompleksowego projektu
najlepiej dostosowanego do potrzeb Spółki. Na obecnym etapie ana|iz Spółka nie jest w stanie
określió, w jakim stopniu oba projekty zostanąefektywnie wykorrystane w prryszłościw celu
prrygotowania ostatecznego pľojektu bazowego do rea|izacji PKRT. Ze wzg|ędu na wyiej
wymieniony fakt nie jesteśmy w stanie wypowiedzieó się czy część,poniesionych kosztów
powyższrych projektów oraz w jakiej wysokościpowinna zostaé odniesiona w rachunek zysków
i stľat'

6'

EJI

z

wyjątkiem ewentualnych skutków kwestii, o której mowa w punkcie 5,
zaŁączone spľawozdanie fi nansowe, we ws4lstkich istotnych aspektach:

Naszym zdaniem
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Rapoľt uzupełniający opinię nieza|eŻnego biegłego rewidenta zbadania spľawozdania finansowęgo
za rok zakoÍlczony dnia 3 l grudnia 2006 roku
(wtysiącach złotych)

2.1'. opÍnia biegłego ľewidenta oraz badanĺe sprawozdanĺa Íinansowego (ciąg dalszy)

.
.
.

przedstawia rzetelnie i jasno wsrystkie infoľmacje istotne dla oceny wyniku ťlnansowego
działalnościgospodarczej za okľes od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 3l gľudnia 2006 ľoku,
jakteż sýuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku,

Zostało sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, któľe zostĄ zatwierdzone przez IJE oruz na podstawie

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
jest zgodne zwpływającymi na formę i treśó spľawozdania finansowego (i) przepisami prawa

regulującymi pľąlgotowanie spľawozdan finansowych oruz
Spółki.

7. Nie

(ii)

postanowieniami statutu

zgłaszając dalsrych zastrzeżen do prawidłowościi rzetelności załączonego sprawozdania

finansowego, zwracamy uwagę na następujące kwestie:

(a) Jak przedstawiono w nocie l1 dodatkowych informacji i objaśnień do załączonego
sprawozdania finansowego Spółka wpłaciłaza|iczki na poczet dostaw reaktorów będących
elementem PKRT w wysokości 75 milionów złotych. Biorąc pod uwagę, iż Spółka do dnia
wydania niniejszej opinii nie zŁoĘła ostatecznych zamówień na zakup tych reaktorów istnieje
ryZyko, iż podpisane listy intencyjne mogą zostać unieważnione azaliczki nie będązwrócone
w pełnej wysokości. W zwią7ku z uptynięciem ostatecznego teľminu złoŻenia zamówienia na
dwa z czterech reaktorów oraz zb|iżającym się teľminem złożeniaostatecznego zamówienia
na kolejne dwa ľeaktory, brakiem istnienia zatwierdzonego ostatecznego projektu bazowego
PKRT, o czlm była mowa powyżej w punkcie 5 niniejszej opinii, atakże faktem, iżzgoda
Rady Nadzorczej na podpisanie umowy o generalne wykonawstwo PKRT nie została jeszcze
udzielona, istnieje niepewnośó co do realizowalności za|iczek wykazanych w załączonym
spľawozdaniu finansowym'
(b) Jak opisano szerzej w nocie 19 dodatkowych infoľmacji i objaśnień do załączonego
sprawozdania ťtnansowego w dniach 23 września 2003 roku oraz 8 kwietnia 2004 roku
Spółka podpisała z RN Glimar umowy pożyczkowe na finansowanie działa|nościopeľacyjnej
i inwesýcyjnej, w tym w szczególności inwestycji Hydrokompleks Glimaľ, w łącznej kwocie
90 milionów ztotych. W załączonym Sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzien
3l gľudnia 2006 roku Spółka wykazała odpisy aktualizujące waľtośópoĘczek udzielonych
RN Glimar oraz rezerry na zobowiązania wynikające z powyżsrych umów w łącznej
wysokości90 milionów złoÍych, Zwracamy uwagę' że w pewnych okolicznościach zgodnie
z waľunkami umów poĘczkovĺych zobowiązania te mogąnie byó w pełni wymagalne.
Dodatkowo, jak szerzej opisano we wskazanej powyżej nocie, Spółka podjęła zobowiązania
zlľ,lięane ze współfinansowaniem inwestycji Hydrokompleks Glimar oraz utrrymaniem
odpowiedniej sytuacji ekonomiczno-finansowej RN Glimar, której upadłośóogłoszono w
dniu 19 stycznia 2005 roku.

i udziały w jednostkach
stowaľryszonych wedfug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z $ułu trwałej

(c) Spółka wykazała w załączonym sprawozdaniu finansowym akcje
za|eżnych

i

utľaý waľtości.Gľupa Kapitałowa Grupy LoToS S.A. (,,Gľupa Kapitałowa''), któľej
jednostką dominującą jest Spółka, sporządziŁa skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Wynik finansowy oraz aktywa netto Grupy Kapitałowej różnią się od wyniku finansowego
Spółki zarokzakoÍrczony dnia31gľudnia2006ľokuoľazodjej akýwównaten dzień.

=Jl
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Raport uzupełniający opinię nieza|eżnego biegłego ľewidenta zbadania sprawozdania finansowego
za rok zakoŕlczony dnia 3 l grudnia 2006 roku
(w ýsiącach złotych)

2.1. opinia

8.

bĺegłegoľewĺdentaoraz badanie sprawozdania finansowego (ciąg dalsry)

Zapozna|iśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalnościSpółki w okresie od dnia

1 stycznia 2006 roku do dnia 31 gľudnia 2006 roku oraz zasad sporządzenia

rocznego

sprawozdania finansowego (',spľawozdanie z działa|ności,,)i uznaliśmy, ię informacje
pochodzące z zaŁączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte
w sprawozdaniu z działalnościuwzględniają odpowiednie postanowieniarozpotządzenia Ministra
Finansów z dnia |9 pażdziernika 2005 ľoku w sprawie infoľmacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papieľów wartościowych (Dz. ĺJ, nr 209, poz. 1744).,'
Badanie spľawozdania finansowego Spółki przeprowadziliśmy w okresie od dnia 27 listopada
2006 roku do dnia 17 kwietnia 2007 roku, w tym w siedzibie Spółki od dnia 27 listopada do
dnia l grudnia 2006 ľoku oraz od dnia26lutego do dnia 17 kwietnia 2007 roku.

2.2. oświadczenia otľzymane i dostępnośćdanych
Zarząd Spółki potwierdził swoją odpowiedzialność, za rzetelnośó, pľawidłowośći jasnośó
sprawozdania finansowe9o otaz oświadczył,iż udostępnił nam wszystkie dane finansowe'
księgi ľachunkowe i inne wymagane dokumenty oraz udzie|ił niezbędnych wyjaśnień.
otrrymaliśmy również pisemne oświadczenie z dnia 17 kwietnia 2007 roku Zarządu o:

.
.
.

kompletnym ujęciu danych w księgach ľachunkowych,

Wkazaniu wszelkich zobowíązanwarunkowych w sprawo zdaniufinansowym oľaz
ujawnieniu

w spľawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń, które

nastąpiły

po dacie bilansu do dnia złożeniaoświadczenia.

W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam infoľmacje były rzete|ne i

pľawdziwe

zgodnie z przekonaniem i najlepsząwiedząZarządu Spółki i objęły wszelkie zdarzenia mogące
mieó wpýw na sprawozdanie finansowe.
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2.3. Infoľmacje o sprawozdanĺu finansowym Spółki zapoprzedni ľok obrotowy
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakoŕlczony dnia 3l gľudnia 2005 roku zostało zbadane
przezbieýego rewidenta Michała orzechowskiego (nľ ewidencyjny 10|9017525) działającego

w imieniu Eľnst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie oNZ l,
wpisanej na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegých Rewidentów listę podmiotów

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr l30. Działający w imieniu podmiotu
uprawnionego biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu finansowym zarok zakończony dnia

3l gľudnia 2005 ľoku opinię z uzupełniającymi objaśnieniami dotyczącymi ľealizowalności
ptzez Spółkę zobowiązań zv,łiązanych z Íinansowaniem działalnościoperacyjnej
i inwestycyjnej Rafinerii Nafty Glimar S.A. (,,RN G|imar'') oľaz infoľmacji o tym, że Spółka
sporządza talcŹe skon

so

l

idowane spľawozdanie

fi

nansowe.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakoŕlczony dnia 3l grudnia 2005 roku zostało
zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonaľius4, w dniu |9 czerwca 2006 roku,
na którym akcjonariusze podjęli uchwałę, ie zysk netto za rok 2005 w kwocie 532.f68 ýsięcy
złotych pÍzeznacza się w całościna zĺľiększeniekapitału Zapasowego Spółki.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakonczony dnia 3l gľudnia 2005 roku wraz z opinią
biegłego rewidenta' odpisem uchwĄ o zatwierdzeniu spľawozdania finansowego' odpisem
uchwĄ o podziale wyniku ťtnansowego, spľawozdaniem z dziaŁa|nościSpółki zostały złoione
w dniu f2 czerwca 2006 roku w Krajowym Rejestľze Sądowym.
Wprowadzenie do spľawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, rachunek
zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepŁywów pieniężnych
za rok zakoŕlczony dnia 3l grudnia 2005 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem
uchwĄ o zatu,ierdzeniu sprawozdania finansowego, odpisem uchwĄ o podziale wyniku

finansowego

w dniu l

gľudnia 2006 ľoku zostały ogłoszone w Monitorze Polskim B

numer 1387.

Zatwierdzony bilans zamknięcia

na dzień 31 grudnia 2005 ľoku został prawidłowo

wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na dzień | stycznia 2006 roku.
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3.

Sytuacja finansowa

3.1.

Podstawowe dane ĺ wskaźniki finansowe

złoých)

Poniżej przedstawiono wybrane wskazniki chaľakteryzujące sýuację finansową Spółki
w latach 2004 f006, wyliczone na podstawie danych ťrnansowych zav,łafich
w sprawozdaniach finansowych za |ata zakoÍlczone dnia 31 gľudnia 2005 roku oľaz
3l grudnia 2006 roku.
Wskaźniki za rok 2006 wyliczono na podstawie danych finansowych zawalých
w sprawozdaniu finansowym za rok zakoiczony dnia 3l grudnia 2006 roku, bez uwzg|ędnienia
wpýwu zastrzeżenia za'wartego w opinii biegłego rewidenta.

2006

2005

5.977.280 5.375.563
4.485.147 4.078.433
406.714 532.268

suma bilansowa
kapitał własny

wynik ťľransowy netto

ľentownośćmajątku (%)

2004

3.7rs.330
2.552.354

495.4t5

6,8Yo

9,9Yo

13,3o/o

10,0%

20,9%

24,0yo

3,5Vo

6,2Yo

f,4

2,5

1,9

0,0

0,3

0,1

w)mik fmansowy netto x |00oÁ
suma aktywów

rentownośćkapitału własnego (7o)
wynik ťrnansowy netto x

|00%o

kapitał własny na początek okľesu

ľentownośćnetto spľzedazy (%)
wynik fľransowy netto x

7,5Yo

|00%o

prrychody ze sprzedaĘ pľoduktów,
towarów i materiałów
płynność- wskaźnĺkpłynnościI
aktywa obrotowe ogółem
zob ow íęania krótkoteľminowe

płynność- wskaźnik plynnoścĺIII
środkipienięzrre
zob ow iazania kľótkoterm inowe
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2006
szybkość obľotu na|eżności

2005

2004

dni

45

dni

39 dni

22đni

37

dni

26 dni

dni

6l

dni

50 dni

47

naleŹnościzfi'Ęlłu dostaw i usfug x 365 dni
przychody ze sprzedaĘ produktów,
towarów i materiałów
okľes spłaty zob ow iązaŕl

z$ułu dostaw i usług
x 365 dni
waľtośćsprzedanych towaľów i mateľiałów +
koszt wytwoľzenia spľzedanych produktów
zobowiązania

szybkość obrotu zapasów

54

zÄpasy x 365 dni

wartośćsprzedanych towaľów i materiałów
koszt wytworzenia sprzedanych produktów

+

trwałośćstruktuľy finansowania (7o)

78,IVo

79,4Yo

77,3Yo

24,|o/o

3|,3%

z,lYo
0,7Yo

4,4o/o

(kapitał własny + rezerw i zobowiązania
dfugoteľminowe) x l00%
suma pasywów

obciążenie majątku

zobowĺązaniami(o/o) 25,0yo

(suma pasywów- kapitał własny) x |00%
suma aktywów

wskaźnik inflacji:
średnioľoczny
od grudnia do grudnia

3.2

l,UYo
l,4Vo

3,5Yo

Komentaľz
Analiza pľzedstawionych wielkości i wskaźników wskazuje na wystą)ienie w roku 2006
następujących tendencji:

W roku 2006 ws4ystkie wskaźniki rentowności ulegty obniżeniu w porównaniu do lat ubiegłych
na skutek osiągnięcia niższego o I25.554 ýsięcy złotych wyniku Íinansowego netto niż w 2005

ľoku oraz o 88.70t tysięcy zŁotych niż w 2004 roku. Rentownośó majątku w ľoku 2006
wyniosła 6,8%0 ibyłaniższaniż w roku ubiegtym o 3 punkty procentowe (2005: 9,9Yo\ oraz
o ponad 6 punktów procentowychniżw roku 2004,kiedy wynosiła |3,3yo.
Wskaźnik rentowności kapitafu własnego w f006 roku wynosił |0,oo/o i był niższy o blisko 1 l
oraz 14 punktów procentowych niż w latach 2005 i 2004, kiedy to wynosił odpowiedni o f0,9Yo
oraz 24,0%o. Natomiast rentownośó netto sprzeda4 w 2006 roku wyniosła 3,5yo i była również
niisza nii |atach f00 5 i 200 4, kiedy to wyno siła odpowiedni o 6,20Á or az 7,5%o.
EllEnNsraYouNc
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Komentaľz (ciąg dalszy)
W roku 2006 wskaźniki ptynności ulegý obniżeniu w porównaniu do roku ubiegłego na skutek
wzľostu zobowiązań krótkoteľminowych oraz istotnego spadku środków pieniężnych. W roku
2006 wskażnik ptynności I wynosił 2,4 i u|eý nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu do
ľoku 2005, kiedy to kszattował się na poziomie 2,5 natomiast w ľoku 2004 wynosił 1,9.
Wskaźnik pýnnościIII uległ znacznemu zmniejszeniu do poziomu bliskiego zera na dzieÍl
31 gľudnia 2006 roku zpoziomu 0,3 na dzień3l gľudnia f005 oraz 0,l na dzień3l grudnia
2004.

Wskaźnik s4ybkościobľotu należności,który w roku 2006 wyniósł 47 dni, na przestrzeni
ana|izowanych lat na skutek srybszego wzľostu waľtościnależnościz $ułu dostaw i usfug
w stosunku do wzrostu prrychodów ze sptzedaĘ systematycznie ulega zrviększeniu, gdyi
w roku 2005 wyniósł 45 dni a w 2004 ľoku 39 dni. okľes spłaty zobowiązań w ľoku 2006
wynosił 22 dni i uległ skóceniu o 15 dni w porównaniu do roku 2005 oraz o 4 dni w stosunku
do ľoku f004, kiedy to w popľzednich latach obrotowych wynosił odpowiednio 37 i 26 dni.
Szybkośó obrotu zapasami uległa obniżeniu w porównaniu do ľoku ubiegłego o 7 dni i w ľoku
2006ksztahowała się na poziomie 54 dni. W roku 2004 wskaźnik ten wynosił 50 dni.

Wskaźniki trwałościstruktury ťlnansowania oraz obciążenia majątku zobowięaniami wedfug
stanu na dzien 3l grudnia 2006 ľoku wskazują na większe zaangaiowanie kapitału obcego
w ťlnansowanie dziaŁa|nościSpółki na koniec ľoku 2006 w porównaniu do analogicznego stanu
na koniec okresu ubiegłego, a także na zb|iioną strukturę finansowania do stanu na dzieŕl
3l gľudnia 2005 oraz 2004 ľoku' Spółka stosuje dośó niski wskaźnik dávigni finansowej,
co wpýwa korzystnie na wysokośó wskaznika trwałościstruktury finansowania, Prry czym Z
wyjątkiem rezeÍ.ury na podatek odroczony praktycznie nie występują w Spółce zobowiązania
dfugoterminowe.

Wskaźnik trwałościstruktury ťtnansowania wedfug stanu na dziefi 31 gľudnia 2006 roku
wskazuje na nieznaczne zmniejszenie udziafu kapitafu stałego w finansowaniu działalności
Spółki w ľoku f006 w poľównaniu do analogicznego okľesu ľoku poprzedniego (obniżenie
z 79,4%o w 2005 ľoku do 78,1yo w 2006 roku) i zwiększenie w porównaniu do stanu na

3l

grudnia 2004 roku (odpowiedn io z 77 ,3%o w 2004 roku). Wskaźnik obciążenia majątku
zobowięaniami uległ podwyższeniu o blisko 1 punkt pľocentowy z poziomu f4,|yo w roku
2005 do poziomu f5oÁ na dzień31 grudnia 2006 roku. Na dzień 3l grudnia 2004 ľoku wskaźnik
ten miał wartośó 3|.3%.
dzień

3.3

Kontynuacja działa|noścĺ
Podczas naszego badania nic nie avróciło naszej uwagi, co powodowaŁoby nasze przekonanie,
że Spółka nie jest w stanie konýnuować, działa|nościprzez co najmniej 12 miesięcy licząc
od dnia 31 gľudnia 2006 roku na skutek zamierzonego lub pľzymusowego zaniechania bądŹ
istotnego ograniczeni a przez nią dotychczasowej działalności.

W nocie 5 dodatkowych infoľmacji i objaśnień do zbadanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok zakoÍrczony dnia 3l gľudnia 2006 roku Zarząd wskazał, że sprawozdanie

finansowe zostało spoľządzone przy założeniukontynuowania dziatalności przez Spółkę przez
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okľes nie krótsry niŻ If miesięcy od dnia 3 1 gľudnia 2006 roku i Że nie występują okoliczności
wskazujące na zagrożenie konýnuowania działalnościprzez Spółkę.
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il.

CZĘŚCsZCZEGoŁowA

1.

Pľawĺdłowość
stosowanego systemu ksĺęgowości
Księgowośó Spółki prowadzona jest przy wykorrystaniu zintegrowanego systemu
komputerowego do zarządzania przedsiębioľstwem mySAP.com w siedzibie Spółki. Spółka
posiada aktualną dokumentację, o któľej mowa w aľt. l0 ustawy, w tym również zaVJadovĺy
plan kont zatwierdzony przez Zarząd

W trakcie naszego badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości ksiąg rachunkowych,
które mogýby mieó istotny wpływ na zbadane spľawozdanie finansowe, a któľe nie zostaýby
usunięte, w tym dotyczących:

o
o
.
o
o
o
)

zasadności i ciągłościstosowanych zasad (polityki) rachunkowości,

ľzetelnościksiąg ľachunkowych, bezbłędnościksiąg ľachunkowych oraz powiązania
zapisów w ľamach ksiąg rachunkowych,
udokumentowania opeľacji gospodarc4'ch,

prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawie sald zatwietdzonego bilansu
za okres poprzedni,
powiązania zapisów z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym'
spełniania warunków jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej oraz
przechowywania ks iąg ľach unkowych i sprawozdań fi nansolvych.

Aktywa' zobowiązania i kapitaľy własne oraz pozycje kształtujące wynÍk
działalnoścĺSpółki

i

zobowiązań bilansu Spółki, kapitałów własnych Spółki, jak również
w zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok zakoŕlczony dnia 31 grudnia 2006 roku'
Stľuktura aktywów

porycji ksaaftujących wynik działalnościSpółki została przedstawiona

Inwentaryzacja aktywów i zobowiązań została przeprowadzona zgodnie z ustawą
o rachunkowości.Różnice inwentaryzacyjne zostaŁy roz|iczone i ujęte w księgach
rachunkowych 2006 roku.

W opinii

biegłego rewidenta zostało za-warte zastrzeienie dotyczące braku możliwości
weryfikacji czy część,poniesionych kosztów wykonania pľojektu bazowego Programu
Kompleksowego Rozrvoju Technologicznego (,,PKRT'') otazwjakiej wysokości powinna byó
odniesiona w rachunek rysków i stľat. Spółka podpisała dwie umowy z kontrahentami na
wykonanie projektu bazowego PKRT orazrycenęizłoienie ofeľty narea|izacjęopracowanego
projektu. Łączny koszt obu zawalých umów wyniósł 102 miliony złoých i powiększ,ył wartośó
śľodkówtľwĄch w budowie. Spółka jest obecnie w trakcie przeprowadzania ana|iz obu
projektów w celu opracowania jednego kompleksowego projektu najlepiej dostosowanego do
potrzeb Spółki. Na obecnym etapie ana|iz Spółka nie jest w stanie okľeślić,w jakim stopniu oba
projekty zostaną efektywnie wykor4ystane w prryszłościw celu przygotowania ostatecznego
projektu bazowego do realizacji PKRT.
EllEnNsraYouNc
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,

Aktywa' zobowiązania i kapitały własne oraz pozycje kształtujące wynik
dzialalności Spółki (ciąg datsry)

Ponadto jak przedstawiono w nocie 11 dodatkowych informacji i objaśnień do zbadanego
spľawozdania finansowego Spółka wpłaciłazaLiczki na poczet dostaw reaktoľów będących
elementem PKRT w wysokości 75 milionów złoých. Biorąc pod uwagę, iż Spółka do dnia
wydania niniejszej opinii nie złoĘłaostatecznych zamówień nazakup tych reaktoľów istnieje
ryZyko, iż podpisane listy intenryjne mogą zostaó unieważnione aza|iczki nie będązwrócone
w pełnej wysokości. W nviązku z upýnięciem ostatecznego terminu złoienia zamówienia na
dwa z czterech reaktorów oraz zb|iiającym się terminem złoienia ostatecznego zamówienia na
ko|ejne dwa ľeaktory, brakiem istnienia zatwierdzonego ostatecznego projekfu bazowego
PKRT, o crym była mowa powyżej, a także faktem, iż zgoda Rady Nadzorczej na podpisanie
umowy o geneľalne wykonawstwo PKRT nie zostałajeszcze udzielona, istnieje niepewnośó co
do realizowalności za|iczekwykazanyclr w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Jak opisano szerzej w nocie |9 dodatkowych informacji i objaśnieńdo zbadanego
spľawozdania finansowego w dniach f3 września2003 roku oraz8 kwietnia 2004 roku Spółka
podpisała z RN Glimaľ umowy poĘczkowe na finansowanie dziata|ności opeľacyjnej i
inwestycyjnej, w tym w szczególności inwestycji Hydrokompleks Glimar, w łącznej kwocie 90
milionów złotych. W zbadanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia
2006 ľoku Spółka v,lykazała odpisy aktualizujące waľtośópoĘczek udzielonych RN Glimaľ

oraz rezerw na zobowięania wynikające z powyżsrych umów w łącznej wysokości90
milionów ztotych. Zwracamy uwagę' że w pewnych okolicmościach zgodnie z warunkami
umów poĘczkowychzobowiązaniate mogąnie byó w pełni wymagalne.

Dodatkowo, jak szerzej opisano we wskazanej powyżej nocie, Spółka podjęła zobowiązania
rvĺiązane Ze współfinansowaniem inwestycji Hydrokompleks Glimar oraz utrzymaniem
odpowiedniej sýuacji ekonomiczno-finansowej RN Glimar, której upadłośóogłoszono w dniu
19 stycznia2OO5 roku.

3.

Infoľmacja dodatkowa
Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansorym za rok zakoÍrczony dnia 3l grudnia 2006
roku spoľządzona została' we wsrystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, któľe zostaty zatwierdzone przezUB.

4.

Spľawozd anie z działalnościSpółki
Zapoznaliśmysię ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalnościSpółki w okľesie od dnia
1 stycznia 2006 roku do dnia 31 gľudnia 2006 roku oraz zasad sporządzenia rocznego
sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z działa|nośc1,,)i uzna|iśmy, że informacje
pochodzące z zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. lnformacje za,warte
w sprawozdaniu z działalnościuwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia
Ministľa Finansów z dnia |9 paździemika 2005 roku w sprawie infoľmacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów waľtościowych(Dz. U. nr 209,
poz.1744).
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Raport uzupełniający opinię nieza|eŻnego biegłego rewidenta z badania spľawozdania Íinansowego
za rok zakoŕlczony dnia 3 l gľudnia 2006 ľoku
(w ýsiącach złotych)

5.

Zgodność z pľawem
Uryskaliśmy pisemne potwierdzenie od Zarządu, iż w roku Spľawozdawcrym nie zostały
naruszone pľzepisy pľawa' atak:Że postanowienia statutu Spółki mające wpýw na spľawozdanie
finansowe.

6.

Wykorzystanie pľacy specj alistów
W trakcie naszego badania korrysta|iśmy z wyników prac niezależnego aktuariusza, firmy A&E
Consult Grupa Konsultingowa Sp. z o.o, odpowiedzialnego za .vq1liczenie wartościobecnej
prrysĄchzobowięan wobec pracowników z innych t5rtułów niż wynagľodzenia.

Biegły rewident
Nr ewidencyj ny l040fl7 665

w imieniu:
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo oNZ 1, 00-|24 Waľszawa
Nr ewidencyjny 130

,rär7^A\{ri
Marcin Zieliński
Nľ ewidencyj ny 9f62l
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