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I.

CZĘSC oGoLNA

1.

Infoľmacje ogólne
Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Grupy LoToS S.A. (zwanej dalej
|ub
',Grup{'
,,Grupą Kapitałową'') jest Grupa LoTos S.A. (,jednostka dominująca'', ,,Spółka''). Jednostka
dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 18 września 1991 roku. Siedziba
jednostki dominującej mieścisię w Gdańsku pľry ulicy Elbląskiej l35.
Jednostka dominująca jest emitentem papierów wartościowych,o których mowa w art' 4
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Euľopejskiej z dnia 19 lipca 2002 roku
nr |606/f002/wE w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości
(Dz. Urz. wE L 243 z || września 2002 roku' str. l; Dz. ÍJrz. IJE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. |3, t. 29, str. 609) i na podstawie art. 55.6a ustawy z dnia 29 września1994 roku
o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. nr 76 z 2002 roku z pőźniejszymi zmianami - ,,ustawa
rachunkowości'') sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy zgodnie
zMiędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, któľe zostĄ zatwierdzone

o

przez UE. obowiązek ten dotycąu skonsolidowanych sprawozdań finansowych
obrotowy rozpocrynający się w 2005 roku.

W dniu 10 kwietnia f002 ľoku jednostka dominująca zostaŁa wpisana
przedsiębiorców Kĺajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106150.

do

za

rok

rejestľu

Jednostka dominująca posiada numer NIP: 583-000-09-60 nadany w dniu 9 czerwca l993 ľoku
oľaz symbol REGON: |9054|636 nadany w dniu 25 |utego 1998 roku.

Podstawowym przedmiotem działa|nościjednostki dominującej jest działa|ność,produkcyjna,
usfugowa i handlowa, aw szczegőlności:

.
.
.
.
.
.
.
.

wyťwatzanie produktów rafinacji ľopy naftowej (PKD 23.f0.A),

przefuarzanie pľoduktów rafinacji ľopy naftowej (PKD 23.20.B),
pľodukcja gazőw technicznych (PKD 24,||.Z),
produkcja chemikaliów nieoľganicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.|3.Z),
pľodukcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostĄch (PI<D 24.14.Z),

produkcjatworzyw sztucznych (PKD f4.l6.Z),
wyfrvarzanie energii elektrycznej

(PKD 40.n.2),

przesyłanie energii elektrycznej (PKD 40.I2.Z),
dystrybucj a

i sprzedaż eneľgii elektrycznej (PKD

40.|3 .Z),

w@aruanle paliw gazowych (PÍ<D 40.2|.Z)
dystrybucja i sprzedai paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.f2.2),
produkcja ciepła (pary wodnej i goľącej wody) (PKD 40.30.A),
a

dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.8),

a

pobór i uzdatnianie wody, zwyŁączeniem działa\nościusfugowej (PKD 41.00.A),

a

działalnośóusfugowa w zakľesie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B),
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t.

sprawozdania ftnansowego

Informacje ogóIne (ciąg dalsry)

.
.
.
.

górnictwo ropy naftowej (PKD 1l.t0.A),
górnictwo gazľ ziemnego (PKD 1l.l0.B),
lvykonywanie robót ogólnobudow|anych w zakesie rozdzie|czych obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergeýcznych i telekomunikacyjnych - (PKD 45'f|.D),
sprzedai hurtowa pa|iw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD

sr.sr.z),
,

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sprzedaihurtowa wyrobów chemicznych (PKD 5|.55.Z),
transport kolejowy (PKD 60.10.2),
transport ľurociągowy (PKD 60.30.Z),
przeł'adunek towaľów w poľtach morskich

(PKD 63.l l.A),

przeł'adunek towaľów w poľtach śródlądowych (PKD 63.1l.B),

przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

(PKD 63.|I.C),

ma$a4nowanie i przechowywanie towarów w poľtach morskich (PKD 63.12.A),
ma9arynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (PKD 63.lf ,B),
magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD

63.r2.C),

o
o
o

pľäC€ badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
pľäC€ badawczo-rozwojowe

(PKD 73.10.B),

w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.lO.G),

pľäC€ badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (PKD 73.10.H).

Za|<res działa|nościpodmiotów za\eżnych i stowar4lszonych jest rvłiązany z działalnością
jednostki dominującej.

W dniu 31 grudnia 2006 ľoku kapitał podstawowy jednostki dominującej wynosił 113.700
tysięcy ztotych. Kapitat własny Grupy na ten dzień wynosił 5.534.334 ýsięcy złotych.

Na podstawie rapoľtów bieżących przekazyvvanych do publicznej wiadomości zgodnie
Z wymogami art, 69 Ustawy o ofeľcie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spőŁkach pub|icznych z dnia f9 |ipca
2005 roku (Dz. U. nr 184 z 2005 roku' poz. |539, zpőźniejsrymi zmianam|) struktura
własnościkapitafu podstawowego Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku była następująca:

Liczba
Liczba
Wartość
głosów nominalna akcji
akcji
7 878 030
7 878 030
7 878 030
59 025 000
s9 025 000
s9 025 000
46796970 46796970 46796970

Skarb Panstwa
Nafta Polska S.A.
Pozostali akcjonaľiusze
Razem

=Jl
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r

13 700 000

r 13

700 000

il3

700 000

Udział w kapitale
podstawowym
6,930/o

5r,91%
4r,16%
100,00%
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1.

Informacje ogólne (ciąg datszy)
Zgodnie z Rapoľtem bieżącym nr 10lf007 Zarządjednostki dominującej w dniu 9 marcaf007
roku otrzymał zawiadomienie, iż w wyniku nabycia akcji jednostki dominującej w transakcjach
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 6 marcaf007 roku,

fundusz ING Nationale-Nederlanden Polska oFE stał się posiadaczem 5.876.589 akcji Grupy
stanowi 5,|7%o kapitału podstawowego jednostki dominującej. Przed zmianą
udziału fundusz ING Nationale-Nedeľlanden Polska oFE posiadał 5.616.589 akcji Grupy
LoToS S.A., stanowiących 4,99yo kapitału podstawowego jednostki dominującej.

LoToS S.A.' co

W okesie sprawozdawczymkapitał podstawowy jednostki dominującej nie zmienił się.

W skład Zarządu jednostki dominującej nadzień l7 kwietnia 2007 ľoku wchodzili:
Paweł olechnowicz

- Prezes Zarządu

Marek Sokołowski

- WicepľezesZarządu

Jarosław Kryński

. WiceprezesZarządu
- Wiceprezes Zarządu

Mariusz Machajewski

W okľesie sprawozdawcrym miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządujednostki
dominującej:

o w

dniu |9 czerwca 2006 ľoku uptynęła kadencja pana Wojciecha Kowa|cryka,

Wiceprezesa Zarządu, Dyľektora ds' Handlu,

o

w dniu 19 czerwca 2006 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektoľa ds.
Ekonomiczno _ Finansowych został powołany pan Mariusz Machajewski,

o

w dniu 29 września2006 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora
Handlu zostaŁ powołany pan Jarosław Kyński.
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.,

Skład Gľupy Kapitałowej

3l

gľudnia 2006 roku w skład Grupy Kapitałowej Gľupy LoTos S.A. wchodziły
następujące jednostki za|eżne (bezpośrednio i pośrednio)i współza|eŻne nie będące spółkami

Na dzień

handlowymi:

nazwa

iednostki

LoTos

Jasło S.A.

konsolidacja
pełna

LOTOS
Czechowice S.A.

konsolidacja

Petľobaltic S.A

konsolidacja

LOTOS
Sp. z

LoToS
Sp. z

LOTOS

petna

peľna

Paliwa
o.o.

konsolidacja

s.A.

konsolidacja

Paľtner
o.o.

konsolidacja

Loros oil

Asfalt
o'o.

pełna

pełna

pełna

uprawniony.

i]ffi
którv pľzeprowadził
osprawozdaniu
--;'ffi
badantespľawozdanla
finansow}'ĺn -:ffiä*".:
zzastrzeięniami

zawierająca Eľnst & Young
objaśnienia Audit sp' z o.o.

zzastĺzężęniami

zawierająca
objaśnienia

-

grudnia
2006 roku

zzastrzeieniami

zawierająca Emst & Young
objaśnienia Audit sp. z o.o.

31 grudnia
2006 roku

bez zastrzeieíl
zawierająca
objaśnienia

Ernst & Young
Audit sp. z o.o.

31 grudnia
2006 roku

zasf]rzezen-oez _^^L__:--.

Ernst & Young
Audit sp. z o.o.

31 grudnia
2006 roku

L^_

Kancelaria Biegłego

bezzastľzeżeń R";i;:lá

ii"ľ-

Dreliszak

Sp. z o.o.

LOTOS Lab

konsolidacja

LoToS Seľwis

konsolidacja

Sp.z o.o.

peŁra

LoToS

Dreliszak

bez zastrzeżeÍl

Moore Stephens
bez zastrzeieŕl

LOTOS

konsolidacia
----_--J-

bezzastrzeieŕl

LoToS ochľona
Sp. z o.o.

LoToS

Stľaż
Sp. z o.o.

aYouNc

konsolidacja
pełna

brak obowiązku

konsolidacja

brak obowiązku
badania

pełna

Kancelaria Biegłych
Rewidentów

Moore Stephens

bezzastrzeŻeÍl

pema

Kancelaľia Biegłego
Rewidenta Ewa

Dreliszak

konsolidacia
-------.-_--J-

Mazowsze S.A.

Kancelaria Biegłego
Rewidenta Ewa

Dľeliszak

Paraťrny
Sp. z o.o.

pema

iä'äffi

Kancelaria Biesłeeo

bezzastrzeięn

petna

sprawozdanie
finansowe

3l

Eľnst & Young
Audit sp. z o.o.

konsolidacja
pełna

Sp. z o.o.

naktórv
spoľządzono

I grudnia
2006 roku

bezzasÍĺzeżęńR"Ľid:ú ii;ľ

LOTOS Kolej

dzień bilansowy.

3

konsolidacja
peŁla

Sp. z

=JlEnNst

metoda

.^l-^:
^.:-:: podmiot
rodzaiopinii

bađania

Kancelaria Biegých
Rewidentów

Biuro Rachunkowe
Ierry Łopacki

-

iäđä:ľ;
I grudnia
2006 roku

3

3l

grudnia
2006 roku

3l

grudnia
2006 ľoku

3l

grudnia
2006 ľoku

3l

grudnia
2006 roku

brak obowiązku

3l gĺudnia

badania

2006 roku

brak obowiązku

3l gľudnia

badania

2006 roku
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2.

Skład Gľupy Kapitałowej (cĺąg dalszy)

nazwajednostki

LOTOS Park
Technologiczny
Sp. z o.o.

ľodzaj opinii

metoda

o sprawozdaniu
finansowJrm

konsolidacji

konsolidacja

brak obowiązku
badania

pełna

LOTOS

konsolidacja

Ekoeneľgia S'A.

pełna

bez zastrzeżeíl

podmiot uprawnionv.
który przeprowadził
badanie sprawozdania

dzień bilansowy.

finansowego
brak obowiązku
badania

Stowarzyszenie
Ekspeľtów
Księgowych i
Podatkowych

na który

sporządzono
sprawozdanie
fmansowe

3l

grudnia
2006 roku

3l grudnia
2006 ľoku

Sp. z o.o.

RCEkoenergia

konsolidacja

Sp. z o.o

pehra

Kancelaria Biegłych
Rewidentów

,,REWIDO''

31 grudnia
2006 roku

brak obowiązku
badania

bľak obowiązku
badania

31 gĺudnia
2006 roku

bezzastrzeżen

Biuro Rachunkowe
Andĺzej Jaguszewski

bęz zastrzeżęŕl

Sp. z o.o.

LOTOS Biopaliwa

konsolidacja

Sp. z o.o

pełna

LOTOS Tank

konsolidacja

Sp. z o.o

pełna

Plastekol
Organizacja
Od4zsku S.A.

Miliana Shipping
Company Ltd

konsolidacja
pełna

konsolidacja
pełna

bezzastrzeżen

bezzastĺzeieÍl

Moore Stephens

JózefKĺóI Sp. z o.o.
Sawides & Sawides

3l

grudnia
2006 roku

3l grudnia
2006 roku

3l gľudnia
2006 roku

Udziały w następujących podmiotach stowarryszonych (bezpośrednio i pośrednio) wykazane
zostały metodą praw własnościw skonsolidowanym spľawozdaniu finansowym Grupy na dzieŕl
3l grudnia 2006 roku:

Nazwa podmiotu i siedziba
Eneľgobaltic Sp. z o.o., Gdańsk, Polska

Rodzaj działalności

Wýwarzanie

i

zaopatrywanie

w

eneľgię

elekÍryczną gaz, parę wodną i goľącą wodę

UAB Naftos Gavyba, Kłajpeda, Litwa

operacje kapitałowe w branĘ naftowej

Rodzaj zmian i wpýw wywołany zmianami w stosunku do ľoku ubiegłego w zakresie jednostek
objętych konsolidacją został przedstawiony w nocie 2 dodatkowych informacji i objaśnień
dodatkowej do skonsolidowanego spľawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
zakończony dnia 31 gľudnia 2006 roku.

=JI
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3.

Skonsolidowanespľawozdanĺefinansowe

3.1. opinia biegłego rewidenta oraz badanie skonsolĺdowanego spľawozdania
finansowego

z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo oNZ l jest podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod numerem l30'
Eľnst & Young Audit sp.

Ernst & Young Audit sp. z o.o. w dniu f9 maja 2006 roku została wybrana przez Radę
Nadzoľczą jednostki dominującej do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy.

Ernst & Young Audit sp. z o.o. oraz biegty ľewident kierujący badaniem spełniają
w rozumieniu aľt' 66 ust.2 i 3 ustawy zdniaL9 wrzęśnia 1994 roku o rachunkowości (tekst
jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z pőźniejszymi zmianami, dalej ,,ustawa''), waľunki
do wyrażenia bezstronnej i nieza|eżnej opinii o skonsoIidowanym sprawozdaniu finansowym.
Na podstawie umowy zawartej w dniu 7 |ipca 2006 roku z Zarządem jednostki dominującej
przeprowadzi|iśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowe1o za ľok zakończony
dnia 31 grudnia 2006 roku.

Nasrym zadaniem byŁo wyraienie opinii o skonsolidowanym spľawozdaniu ťlnansowym
na podstawie przepľowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego pľocedury były zapľojektowane tak,
aby umożliwió wydanie opinii o skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym traktowanym

jako całośó.

Nasze procedury nie obejmowĄ uzupełniających informacji, które nie mają wpýwu
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe traktowane jako całość.

Na podstawie przepľowadzonego badania, z dniem 17 kwietnia 2007 roku wydaliśmy opinię
biegłego rewidenta z zastrzeieniami oraz uzupełniającymi objaśnieniami o następującej tľeści:

ooDla

1.

Rady Nadzoľczej Spółki Gľupa LoTos s.A.

Przeprowadziliśmy badanie zaŁączonego skonsolidowanego spľawozdania finansowego Gľupy
Kapitałowej Grupy LoToS S'A. (,,Grupa''), w któĘ jednostką dominującą jest Grupa
LoToS S.A. (,,Spółka'' lub ,jednostka dominująca,,) z siedzibą w Gdańsku, ul. Elbląska |35,

obejmującego:

.
.
.
.
.

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 3l grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę7 '9f6.475 tysięcy złotych,

skonsolidowany rachunek zysków i stľat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia
3 1 gľudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 734.65f tysięcy złotych,
skonsolidowany ľachunek przepýwów pieniężnych za okres od dnia I stycznia 2006 ľoku
do dnia 3l grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto
o kwotę |43.629 ýsięcy złoých,
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okľes od dnia I stycznia 200ó roku
do dnia 3l grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę

26.f25 ýsięcy złoty ch oraz
dodatkowe infoľmacje i objaśnienia,
7

(,,zał'ączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe'').
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Raport uzupełniający opinię nieza|eŻnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego spľawozdania Íinansowego
zaĺokzakoť,lczony dnia 3l grudnia 2006 roku
(w tysiącach złotych)

3.1. opinia biegłego ľewĺdenta oraz badanie skonsolidowanego spľawozdanĺa
finansowego (ciąg dalsry)

f.

Za

rzetelnośó, prawidłowośći jasnośćzałączonego skonsolidowanego sprawozdania
jak również za prawidłowośćdokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarząd
Spółki. Nasąym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz wyrażenie, na podstawie badania, opinii o tym, czy sprawozdanie to jest, we
finansowego,

wsąystkich istotnych aspektach, rzete|ne, prawidłowe i jasne.
a

J.

Badanie zaŁączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziIiśmy,
z wyjątkiem kwestii, o których mowa poniżej w punktach 5-7, stosownie do obowiązujących

w Polsce postanowień:

.
.

rozdziału 7 ustawy
rachunkowości''),

z

dnia 29 września |994 roku

o

rachunkowości(,'ustawa o

noľm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów,

w taki sposób, aby u4,skać racjonalną pewność,cry sprawozdanie to nie zav,,ĺiera istotnych
nieprawidłowości. W szczegőlności, badanie obejmowało sprawdzenie _ w dużej mierze metodą
wyrywkową _ dokumentacji, z której wynikają kwoty i infoľmacje za:warte w załączonym
skonsolidowanym spľawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności
pr4ĺjętych i stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych
przez Zarząd Spółki' jak i ogólnej prezentacji załączonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Uważamy , ie przeprowadzone ptzez nas badanie dostarc4yło nam wystarc zających
podstaw do wyľażenia opinii o załączonym skonsolidowanym spľawozdaniu finansowym

tľaktowanym jako całośó.

4'

Skonso|idowane sprawozdanie finans owe za popľzedni rok obrotowy zakoflczony dnia 3 l grudnia
2005 roku było przedmiotem naszego badania i z dniem f7 kwietnia2006 roku wydaliśmyopinię

z zastrzeieniami oraz z uzupeŁniającymi objaśnieniami o tym sprawozdaniu finansowym.
Zastrzeżenia dotycryły: braku możliwościoceny wpýwu kwestii będących przedmiotem
zasÍrzeżeńzawartych w opinii biegłego rewidenta wydanej do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego litewskiej gľupy kapitałowej UAB Naftos Gavyba oraz braku możliwości
weryfikacji poprawności szacunków dotyczących utworzonych przezjednostkę za|einąLoTos
Czechowice S.A. rezeÍ:w na koszý usunięcia i uý|izacji odpadów popľodukcyjnych
gľomadzonych w tzw. ,,dołach kwasowych,, otaz rezerw na koszý przyszłej rekultywacji gruntów
pod przewidzíanymi do likwidacji instalacjamiw łącznej wysokości 39 milionów złotych.
objaśnienia doýczyły rozpoznania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zysku
w kwocie 267 mi|ionőw złotych zffiułu nadwyżki udziału w waľtościgodziwej aktywów netto
nad ceną nabycia w transakcji nabycia akcji Rafinerii Czechowice S.A. (80,o4o/o), Rafinerii Jasło
S.A. (80'01%), Rafinerii Naffy Glimar S.A. w upadłości(9I,54%) oraz Petrobaltic S.A. (69,00%ő),
a takŻe realizowalności przez Spółkę zobowiązań związanych z finansowaniem działalności
operacyjnej i inwestycyjnej Rafinerii Nafty Glimar s.A. (,'RN Glimar''). Do zastrzeŻeíl oraz
objaśnień uzupełniających zawartych w opinii biegłego rewidenta do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za poprzedni ľok obrotowy zakoŕlczony dnia 3l grudnia 2005 ľoku
odnosimy się ľównież w punktach 6,7 i 9 niniejszej opinii.
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Raport uzupełniający opinię nieza|einego biegłego rewidęnta zbadania skonsolidowanego spľawozdania Íinansowego
za rok zakoŕlczony dnia 3 l grudnia 2006 roku
(w ýsiącach złoých)

3.1. opĺnia bĺegłegoľewidenta oraz badanie skonsolidowanego spľawozdania
finansowego (ciąg dalsry)

5.

i objaśnień do załączonego
skonso|idowanego sprawozdania finansowego jednostka dominująca jest w trakcie rea|izacji
Progľamu Kompleksowego Rozwoju Technologicznego (,,PKRT''). W ramach tego programu
Spółka podpisała dwie umowy z.kontrahentami na wykonanie projektu bazowego PKRT oraz
wycenę j złożenieofeľý narea|izację opracowanego projektu. Łączny koszt obu zawarých umów
wyniósł 102 miliony złotych i powięks4ył wartośó środków trwałych w budowie. Jednostka
dominująca jest obecnie w trakcie przeprowadzania analíz obu projektów w celu opracowania
jednego kompleksowego pľojektu najlepiej dostosowanego do potrzeb Spółki. Na obecnym etapie
ana|iz Spółka nie jest w stanie określió, w jakim stopniu oba projekty zostaną efektywnie
wykorąystane w prryszŁościw celu przygotowania ostatecznego pľojektu bazowego do ľealizacji
PKRT. Ze wzg|ędu na wyżej wymieniony fakt nie jesteśmyw stanie wypowiedzieó się cry część
poniesionych kosztów powyżsrych projektów oraz w jakiej wysokości powinna zostać odniesiona
w skonsolidowanv ľachunek zvsków i strat.

6.

Grupa wykazuje w załączonym skonsolidowanym spľawozdaniu finansowym rezerwy na koszty
usunięcia i utylizacji odpadów poprodukcyjnych oraz rezerry na koszty przyszłej ľekultywacji

Jak przedstawiono szeÍzej w nocie 1l dodatkowych informacji

gruntów pod przewidzianymi do likwidacji instalacjami w łącznej wysokości 40 milionów
złotych. W odniesieniu do ilościodpadów popľodukcyjnych a także gruntów będących podstawą
obliczenia tezer\^,/) szacunek został dokonany w oparciu o dokumentację istniejącą w Gľupie oraz
najlepszą wiedzę personelu technicznego, natomiast nie zostaŁy przeprowadzone obmiary
wykorrystujące techniki odwieľtów, które zapewnlłyby pełną wiarygodnośó szacunków. Ponadto,
wystąpiły znaczne ľozpiętościzakesu wartości tezerw na koszý ľekultywacji gruntów
szacowanych przez ekspeľtów środowiskowych. W n,ĺięku z powyŻsrym, a także ze wzg|ędu na
brak danych pomiarowych o stężeniu zaniecryszczeń oraz faktycznych miejscach skażenia w
poszczególnych zakładach rafineryjnych Grupy, nie byliśmyw stanie ocenió poprawności
dokonanych szacunków i wynikających z nich kwot rezerw pľzedstawionych powyżej.

7.

Gľupa wykazuje 42,7%0 udziałów w grupie kapitałowej UAB Naftos Gavyba (,,Grupa NG'')
z siedzibąna Litwie pľry zastosowaniu metody pľaw własnościw kwocie 83 milionów złoých'
Baządo ujęcia w zaŁączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartości Grupy NG
odpowiadającej udziałowi w kapitale Gľupy NG było skonsolidowane sprawozdanie Íinansowe
Grupy NG spoľządzone na dzień 3l gľudnia 2006 roku w oparciu o zasady rachunkowości
obowiązujące na Litwie ' Z dniem |3 marca 2007 roku biegły rewident badający skonsolidowane
spľawozdanie finansowe Grupy NG wydał o skonsolidowanym spľawozdaniu finansowym Gľupy

NG opinię zzastrzeżeniami, które doýcryły:

.

ograniczenia zakresu badania, n,łięanego z brakiem możliwościoceny ws4lstkich
konsekwencji finansowych postępowania arbitrażowego, którego stľoną jest jednostka
za|eżna _ AB Geonafta. Postępowanie to zostało szerzej opisane w nocie 41 dodatkowych
informacji i objaśnieńdo załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

. braku nieza|einego oszacowania wielkości złőż posiadanych przez Grupę NG,
a w konsekwencji ogľaniczenia zakresu badania wartości netto środków trwĄch
zaangaŻow anych w działalnośćwydobywcz ą oraz ich amoĺy zacji'
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Raport uzupełniający opinię nieza|einego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok zakoitczony dnia 3 I grudnia 2006 roku
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3.1. opĺnia biegłego ľewĺdentaoraz badanĺe skonsolidowanego sprawozdania
finansowego (ciąg dalsry)

w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za|iczki
na zakup akcji w AB Geonafta w łącznej kwocie 25 milionów złoých. Gľupa z|eciła
Ponadto Grupa wykazuje

przeprowadzenie nieza|eżnej wyceny posiadanych aktywów zaangażowanych w przedsięwzięcia
litewskie. W związku z brakiem posiadania kontroli, Grupa nie ma wpływu na działalność
operacyjną Gľupy NG oraz ograniczone możliwościdysponowania ými aktywami. Powyższe
kwestie mają istotny wpýw na waľtośórea|izowalnątych aktywów.

Bioľąc pod uwagę zastrzeżenia zav,ĺarte w opinii biegłego rewidenta wydanej

do

skonsolidowanego sprawozdania ťlnansowęgo Grupy NG za ľok obrotowy zakonczony dnia 31
grudnia 2006 roku przedstawione powyżej, stosowanie pÍzez Gľupę NG odmiennych zasad
rachunkowości, a także brak wpýwu na działa|nośóoperacyjną Grupy NG oraz wyniki
przeprowadzonej niezależnej wyceny) na dzień wydania niniejszej opinii nie byliśmy w stanie
ocenió cry waľtośó aktywów zaangażowanych w Grupę NG oraz AB Geonafta wykazana w
z'ałączonym skonsolidowanym spľawozdaniu finansowym jest pľawidłowa i w pełni realizowalna.

8.

Nasąym zdaniem, z wyjątkiem ewentualnych skutków kwestii' o których mowa w punktach 5-7,
zał'ączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe' we wsrystkich istotnych aspektach:

.

pľzedstawia rzete|nie i jasno wsrystkie informacje istotne dla oceny wyniku f,lnansowego
działalnościgospodarczej za okľes od dnia 1 sýcznia 2006 roku do dnia 3l gľudnia 2006 roku,
jaktez sýuacji majątkowej i ťrnansowej badanej Gľupy na dzień 31 gĺudnia 2006 ľoku,

zostało sporządzone prawidłowo,

to jest zgodnie z Międrynarodowymi

Standardami

Sprawozdawczości Finansowej, któľe zostały zatwietdzone przez.tJB,

jest zgodne z wpływającymi na formę i tľeśóspľawozdania finansowego pľzepisami prawa
reguluj ącym i prrygotowanie sprawozdań fi nansolvych.

9

'

Nie zgłaszając dalsrych zastrzeien, zn|ĺracamy uwagę na następujące kwestie:
(a) Jak pľzedstawiono w nocie 11 dodatkowych informacji i objaśnień do zaŁączonego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostka dominująca wpłaciłaza|iczki
na poczet dostaw reaktorów będących elementem PKRT w wysokości 75 mi|ionów złotych.
Biorąc pod uwagę, iż Spółka do dnia wydania niniejszej opinii nie złoĘŁa ostatecznych
zamőwień nazakup ých ľeaktorów istnieje ryZyko, iż podpisane lisý intencyjne mogązostaó
unieważnione a za|iczki nie będą zwrócone w pełnej wysokości. W zwiągku z upłynięciem
ostatecznego terminu złożeniazamówienia na dwa z czterech reaktorów oraz zb|iiającym się
terminem złożenia ostatecznego zamówienia na kolejne dwa ľeaktory, brakiem istnienia
zatwierdzonego ostatecznego pľojektu bazowego PKRT, o czlm była mowa w punkcie 5
niniejszej opinii, atakie faktem, iizgoda Rady Nadzorczej na podpisanie umowy o generalne
wykonawstwo PKRT nie została j eszcze udzielona, istnieje niepewnośó co do realizowalności
za|iczekvĺykazanychw zaŁączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
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3.1. opĺnia biegłego rewidenta oraz badanie skonsolĺdowan€go spľawozdania
finansowego (ciąg dalsry)

(b)

Na dzien 31 gľudnia 200ó ľoku Gľupa wykazuje waľtościfirmy

powstałe prry zakupie
zorganizowanych częściprzedsiębiorstwa od ExxonMobile Poland Sp. z o.o. i Slovnaft
Polska S.A. w łącznej kwocie 55 milionów złotych. Jak przedstawiono w nocie |6
dodatkowych infoľmacji i objaśnieńdo załączonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, Grupa przeprowadziła test na utratę waľtościfirmy w oparciu o ana|izy

zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla nabyých stacji paliw sieci ESSO oraz
SLO\INAFT ' Ze wzg|ędu na fakt, iŻ prognozowane przepływy pieniężne uzależnione są od
Szeregu ptryszłych zdarzeń oraz wyniki finansowe zrealizowane w 2006 roku przez nabyte
stacje są znacząco niisze od zakładanych, w naszej opinii istnieje niepewnośó, co do
rca|izacji pełnej kwoty ujęých w zaŁączonym skonsolidowanym spľawozdaniu finansowym
waľtościfiľmy.

(c) Grupa wykazuje jako aktywa z $lłu poszukiwań i oceny zasobów mineratów koszty
odwieľtów orazinne nakłady poniesione na poszukiwania złőżgazowych B-4 i 8-6 w łącznej
wysokości 48 milionów złotych' Jak pľzedstawiono w nocie 1l dodatkowych infoľmacji
i objaśnień do załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Grupa zleciŁa
przeprowadzenie niezależnej analizy opłaca|nościzagospodaľowania ých złőż. IVyn1ki
pľzepľowadzonej ana|izy wskazują na koniecznośó poniesienia znaczących dalszych
nakładów inwesýcyjnych w celu uzyskania dodatniej rentowności z ich eksploatacji. obecnie
Grupa nie zakłada w swoich planach śľednioteľminowychponiesienia istotnych nakładów na
da|sze poszukiwaniabądź eksploatację obszarów geologicznych B-4 i 8-6, jednak w ocenie
Zarządu Spółki, z uwagi na strategiczny charakter tych złői, wartośćmożliwa do odzyskania

akýwowanych kosztów poszukiwań i oceny zasobów mineľałów na ých obszaľach
przevĺyższaich waľtośébilansową. W naszej opinii istnieje niepewnośó, co do ľealizacji
pełnej waľtościaktywowanych kosztów z tego łtułuw zatączonym skonsolidowanym
sprawozdaniu

(d)

fi

nansowym.

Jak szerzej opisano w nocie 19 dodatkowych informacji i objaśnień do

załączonego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego w dniach f3 wrześniaf0O3 ľoku oraz
8 kwietnia 2004 roku Spółka podpisała z RN Glimar umowy pożyczkowe na finansowanie
działa|nościopeľacyjnej i inwesýcyjnej, w tym w szczególności inwestycji Hydrokompleks
Glimar, w łącznej kwocie 90 milionów złotych. W załączonym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 3l grudnia 2006 roku Grupa wkazała
odpisy aktualizujące waľtośópoĘczekudzielonych RN Glimar orazrezer\^]y nazobowiązania
wynikające z powyŻsrych umów w łącznej wysokości 90 milionów złotych. Zwracamy
, uwagę' że w pewnych okolicznościach zgodnie z warunkami umów po4lczkowych
zobowiązania te mogąnie być w pełni wymagalne.
Dodatkowo, jak szerzej opisano we wskazanej powyżej nocie jednostka dominująca podjęła
zobowiązania nviązane ze współÍinansowaniem inwestycji Hydrokompleks Glimar oraz
utrrymaniem odpowiedniej sytuacji ekonomiczno-finansowej RN Glimar, któľej upadłośó
ogłoszono w dniu 19 stycznia 2005 ľoku.
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3.t. opĺnia biegłego rewidenta oraiz badanie
finansowego (ciąg dalsry)

skonsolidowanego sprawozdania

|0. Zapoznaliśmy się ze spľawozdaniem Zarządu Spółki na temat działalnościGrupy w okresie od
dnia l stycznia 2006 ľoku do dnia 31 grudnia 2006 roku oraz zasad sporządzenia rocznego
skonsolidowanego Spľawozdania finansowego (,,sprawozdanie z działalności'')i uznaliśmy,
że infoľmacje pochodzące

z załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

są z nim

zgodne. Informacje zawaľte w sprawozdaniu z działa|nościuwzględniają odpowiednie
postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia |9 paździemika 2005 roku w sprawie
infoľmacji bieżących i okresowych ptzekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
(Dz.

U . nr 209 , poz. l7

44);'

Badanie skonsolidowanego spľawozdania ťrnansowego Gľupy przepľowadziliśmy w okresie od
dniaf7 listopada 2006 roku do dnia 17 kwietnia 2007 ľoku, w tym w siedzibie Spółki od dnia
27 |istopada do dnia 1 grudnia 2006 roku oľaz od dnia26lutego do dnia 17 kwietnia 2007 roku.
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sprawozdania Íinansowego

3.2. Oświadczenĺaotrzymane i dostępnośćdanych
Zarząd jednostki dominującej potwierdził Swoją odpowiedzialnośó za prawidłowośó,rzetelność
i jasnośćskonsolidowanego sprawozdania finansowego otaz prawidłowośódokumentacji
konsolidacyjnej. oświadczyłon, iż udostępnił nam wsrystkie sprawozdania finansowe

jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,

dokumentację

konsolidacyjną oraz pozostałe wymagane dokumenty oruz :udzie\Lł niezbędnych wyjaśnień.
otľrymaliśmyrównież pisemne oświadczenie z dnia l7 kwietnia 2007 roku Zarządujednostki
dominującej o:

o
.

kompletnym ujęciu infoľmacji w dokumentacji konsolidacyjnej,

uykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych
ťtnansowym oraz

.

w

skonsolidowanym sprawozdaniu

ujawnieniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń,

które nastąpiły po dacie bilansu do dnia z}ożeniaoświadczenia.

W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam informacje

zgodnie

by]ty rzete|ne

i

prawdziwe

z przekonaniem i najlepsząwĺedząZarządujednostki dominującej i objęły wszelkie

zdarzenia mogące mieć wpýw na skonsolidowane spľawozdanie finansowe.

3.3. Informacje o skonsolidowanym spľawozdaniu finansowym Gľupy za popľzednĺ
ľok obľotowy

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Gľupy za rok zakonczony dnia 31 gľudnia 2005 roku

zostało zbadane ptzez biegłego ľewidenta Michała oľzechowskiego (nr ewidencyjny
|0|90ĺ7525) działającego w imieniu Eľnst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Rondo oNZ l, wpisanej na pľowadzoną ptzez Krajową lzbę Biegłych Rewidentów listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr I3O. Działający
w imieniu podmiotu uprawnionego biegły rewident wydał o tym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 3l grudnia 2005 ľoku opinię
z zastrzeieniami oraz z uzupełniającymi objaśnieniami.

Zastrzeżenia dotyczyły braku możliwościoceny wpýwu kwestii będących przedmiotem
zastrzeżen zav,,ĺarých w opinii biegłego rewidenta wydanej do skonsolidowanego spľawozdania
ťtnansowego litewskiej grupy kapitałowej UAB Naftos Gavyba oraz braku możliwości
weryfikacji poprawnościszacunków doýczących utworzonych przez jednostkę za|eżną
LoToS Czechowice S.A. rezerw na kosz|y usunięcia i uýlizacji odpadów poprodukcyjnych
gromadzonych w tzw. ,,dołach kwasowych,, oraz rezerw na koszľy przyszłej rekultywacji
gruntów pod przewidzianymi do likwidacji instalacjami w łącznej wysokości 39 milionów
złoých.

objaśnienia dotyczyły rozpoznania

w

skonsolidowanym spľawozdaniu finansowym rysku

w kwocie 267 mi|ionőw złotych z!ŕĺułunadwyżki udziału w waľtościgodziwej aktywów netto
nad ceną nabycia w tľansakcji nabycia akcji Rafinerii Czechowice S.A. (80,040Á), Rafinerii
Jasło S'A. (80,0l%), Rafineľii Nafty Glimaľ S.A. w upadłości(91,54%) oraz Petľobaltic S.A.
(69,00yo), a takŻe realizowalności przez Spółkę zobowiązań zt,ĺiązanych z finansowaniem

działalnościopeľacyjnej i inwestycyjnej Rafinerii Naffy Glimar S.A. (,,RN Glimaľ'').
zastrzeżeń oraz objaśnień uzupełniających zav,łalých w opinii biegłego rewidenta do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za poprzedni ľok obrotowy zakończony dnia
3l grudnia 2005 roku odnosimy się również w opinii zbadania spľawozdania finansowego za
rck zakonczony 3l grudnia 2006 roku (patrz ľównież pkt I.3.1. niniejszego rapoľtu).
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3.3. Informacje o skonsolidowanym spľawozdaniu finansowym Gľupy za
rok obrotowy (ciąg dalsry)

popľzednÍ

Skonsolidowanę sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok zakofrczony dnia
grudnia 2005 roku zostało zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonarius4'
w dniu 19 czerwca2006 roku.

3l

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakoŕlczony
dnia 31 grudnia 2005 ľoku wraz z opinią biegłego ľewidenta, odpisem uchwĄ o zatwieľdzeniu
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z dziata|ności Grupy zostało
złoione w dniu f2 czerwca2006 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans na
dzień 31 grudnia 2005 ľoku, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowany rachunek przepýwów pieniężnych
-rewidenla,
za rok zakoficzony dnia 31 grudnia 2005 roku wraz z opinią biegłigo
odpiśem
uchwĄ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dniu 1 grudnia 2006
roku zostały ogłoszone w Monitorze Polskim B numeľ 1387.
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4.

SYTUACJA FINANSOWA

4.1. Podstawowe

dane i wskaźniki Íinansowe

Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki chaľakteryzujące sýuację finansową Grupy
w latach f004 f006, wyliczone na podstawie danych finansowych zawartych
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za |ata zakończone dnia 3l grudnia 2005
roku oľaz 3l grudnia 2006 roku.
Wskaźniki wyliczono na podstawie danych f,rnansowych zawarých w skonsolidowanych
spľawozdaniach finansowych bez uwzględnienia wpływu zastrzeżen zawarých w opiniach

biegłego rewidenta.

2006

7.926.475 6.989.609
5.534.334 4.808. 109
734.6s2 968.839

suma bilansowa
kapitał wtasny
wynik flrnansowy neťto

rentownośćmajątku (%)

wyrik finansowy

200s

netto

x

2004
4.016;184
2.65',7 .512
544.222

9,3yo

|3,9oÁ

|3,6%

15,3%ő

36,5Yo

25,8%0

5,7Yo

10,0o/o

2,6

2,5

l,g

0,5

0,6

0,2

dni

35 dni

100Yo

suma aktvwów

ľentownośćkapitału w|asnego (7o)

wytik ťrnansowy netto x

|00%o

kapitał własny napoczątek olaesu

ľentownośćnetto spľzedaży(%o)

7,3o/o

wynik ťľransowy netto x |00%
przychody ze sptzedaĘ produktów,
towaľów i mateľiałów
p|ynność_ wskaźnik plynnościI
aktywa obľotowe ogółem

zobowiązaniakľótkoterminowe
płynność- wskaźnik plynnościIII
śľodkipienięzne
zob ow iązania krótkoterminowe

szybkośćobľotu należności

34

dni

35

należrościzt\]t|]ła dostaw i usług x 365 dni
prrychođy ze sprzedaĘ pľoduktów,
towarów i materiałów
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2006
okres spłaty zob ow iązaŕl

2005

2004

25

dni

38

dni

23 dni

57

dni

65

dni

43 dni

80,2%0

76,9%0

3|,2oÁ

33,8yo

z,|yo
O,'lyo

4,4yo

zob ow iązania z tsĄllłu dostaw i usfu g

x 365 dni
waľtośćsprzedanych towarów i materiałów +
koszt wýworzenia spľzedanych produktów

szybkośćobrotu zapasów
zapasy x 365 dni
wartośćsprzedanych towaľów i materiałów
koszt wytv,ł orzenia spľzedanych pľoduktów

+

trwa|ośćstruktuľy finansowania (7o)

80,3o/o

(kapitał własny + ręzerw i zobowiązania
dfugoteľminowe) x 100%
suma pasywów

obciążenie majątku

zobowiązaniami(%o) 30,20Á

(suma pasywów- kapitał własny)

x l00Yo

suma aktvwów

wskaźnik inflacji:

śľednioroczny
grudnia

od grudnia do

4.2

|,Oyo
|,4oÁ

3,5yo

Komentaľz
Ana|iza pľzedstawionych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie
następuj ących tendencj

w roku

2006

i:

W ľoku 2006 wszystkie wskaŹniki rentowności uległy obniżeniu w porównaniu do

roku
ubiegłego na skutek osiągnięcia niższego o 234.|87 tysięcy złotych wyniku finansowego netto
niż w 2005 roku. Rentowność majątku w roku 2006 wyniosła 9,3Yo i była niŻsza niż w roku
ubiegłym o b|isko 5 punktów procentowych (2005: |3,9yo) oraz o ponad 4 punkty procentowe
niż w ľoku 2004,kiedy wynosiła |3,6yo.

Wskaznik rentowności kapitału własnego w 2006 roku wynosił 15,30Á ibyt. niższy o ponad 21
oraz blisko l l punktów procentowych niż w latach 2005 i 2004, kiedy to wynosił odpowiednio
36,50/0 oraz25,8Vo. Natomiast ľentownośćnetto sprzedazy w 2006 roku wyniosła 5,7oÁ ibyła
również niŻszaniż|atachf}os i2004,kiedy to wynosiła odpowiednio |0,oo/o oraz7,3Yo.
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4.2

Komentarz (ciąg dalsry)

W roku 2006 wskaŹniki płynnościkształtowałysię na zbliżonym poziomie jak w

ľoku
ubiegým. W roku f006 wskażnik ptynnościI kształtowałsię na poziomie f,6..w porównaniu
do roku 2005 uległ on zwiększeniu o 0,l (2005: 2,5) aw porównaniu do roku 2004 o 0,7 (2004:
l,9). Wskaźnik płynnościIII w roku 2006 wynosił 0'5 i uległ nieznacznemu zmniejszeniu
w porównaniu do roku 2005' kiedy to kształtowałsię na poziomie 0,6 natomiast w roku 2004
oscylował napoziomie 0,f .
WskaŹnik srybkościobľotu należności,który w roku 2006 wyniósł 34 dni, na skutek srybszego
wzľostu prrychodów ze sptzedaĘ w porównaniu do wzľostu wartościna|eżnościz $uŁu
dostaw i usług, u|eý nieznacznemu skľóceniu o I dzień zpoziomu 35 dni w latach f005 i2004.
okres spłaty zobowiązan w roku 2006 wynosił 25 dni i uległ skróceniu o 13 dni w poľównaniu
do roku 2005 orazwydłużeniuo f dni w stosunku do roku 2004, kiedy to wynosił odpowiednio
38 i 23 dni. Srybkośó obrotu zapasami uległa skľóceniu w porównaniu do roku ubiegłego
o 8 dni i w roku 2006 ksrtahowała się na poziomie 57 dni (w 2005: 65 dni). W roku 2004
wskaznik ten wynosił 43 dni.
WskaŹniki trwałościstruktury finansowania oraz obciążenia majątku zobowiązaniami wedfug
stanu na dzień 3l gľudnia 2006 roku wskazują na nieznacznie większe zaangaiowanie kapitafu

własnego w finansowanie działa|nościGrupy na koniec roku 2006 w porównaniu do
ana|ogicznego stanu na koniec lat ubiegłych, a takŻe na identyczną stľuktuľę finansowania do
Stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku. Grupa stosuje dośó niski wskaźnik dŹwigni finansowej,
co wpýwa korąystnie na wysokośó wskaźnika trwałościstruktury finansowania.
Wskaźnik trwałościstľuktury finansowania według stanu na dzień 3l grudnia 2006 roku
wskazuje na nieznaczne zwiększenie udziafu kapitału stałego w finansowaniu działalności
Grupy w roku f006 w porównaniu do analogicznego okresu lat poprzednich. Wskaznik ten miał
prakýcznie identyczny poziom w f006 roku co w roku 2005, odpowiednio 80,3y;o i 80,2%o oruz
uległ zwiększeniu o ponad 3 punkty procentowe w poľównaniu do stanu na dzień 31 grudnia
2004 ľoku, kiedy wynosił 76,9yo. Wskaznik obciążenia majątku zobowięaniami uległ
obniżeniu o 1 punkt pľocentowy z poziomu 31'2yo w ľoku 2005 do poziomu 30,2yo na dzieŕl
31 gľudnia 2006 roku. Na dzień 3l grudnia 2004 roku wskaźnik ten miał waľtośó 33,8%o.

4.3

Kontynuacjadziałalności
Podczas naszego badania nic nie mvrőciło naszej uwagi, co powodowałoby nasze przekonanie,
że jednostka dominująca nie jest w stanie kontynuować, dziaŁalrności, przez co najmniej
12 miesięcy licząc od dnia 31 gľudnia 2006 roku na skutek zamierzonego lub pľąymusowego
zaniechania bądŹ istotnego ograniczeniaprzez niądotychczasowej działalności.

dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego spľawozdania
finansowego Grupy za rok zakoÍlczony dnia 3l gľudnia 2006 roku Zarząd jednostki
dominującej wskazał, że będące podstawą sporządzenia skonsolidowanego spľawozdania
finansowego sprawozdania finansowe jednostek za|eżmych zostały sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalnościprzez te jednostki przez okľes nie króts4l nii 12 miesięcy od dnia
3l gľudnia 2006 roku i że nie występują okolicznościwskazujące na zagrożenie kontynuowania

W

nocie

5

działalnościprzez te jednostki.
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il.

CZĘŚC sZCZEGoł,owA

L

Kompletnośći popľawnośćdokumentacji konsolidaryjnej
Podczas badania nie stwierdziliśmymogących mieó istotny wpýw na zbadane skonsolidowane
sprawozdanie finansowe niepľawidłowościdokumentacji konsolidacyjnej, któľe nie zostĄby
usunięte, w tym w zakresie spełnienia warunków, jakim powinna odpowiadaó dokumentacja

konsolidacyjna

(a w

szczególności obejmujących wyłączenia dotyczące korekt

konsolidacyjnych).

2.

Zasady i metody \ťyceny akfywów i pasywĺíw
Zasady (poIiýkę) rachunkowości Gľupy oraz wykazywania danych przedstawiono w nocie
10 dodatkowych infoľmacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania ťlnansowego
Grupy zarokzakoficzony dnia 31 grudnia 2006 roku. W badanym okľesie sprawozdawczymnie
było zmian zasad (po|ityki) rachunkowości oraz sposobu wykarywania danych Grupy.

3.

Chaľakterystyka składnikĺów skonsolidowanego spľawozdania finansowego
Struktura aktywów, zobowięań

i

kapitałów własnych Grupy została przedstawiona

w skonso|idowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakoÍrczony dnia 31 gľudnia 2006 roku.

Dane wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są zgodne z dokumentacją
konsoIidacyjną.

W opinii biegłego rewidenta zawar|iśmyzastrzeżenia oraz uzupełniające objaśnienia dotyczące
następuj ący ch pozy cji skonso lidowanego spľawozdania fi nansowego

_

3.t.

:

rzeczowe aktywa trwałe _ akapity 5 i 9c opinii biegłego ľewidenta zbadania,

za|iczki na śľodkitľwałe w budowie

-

akapit 9a opinii biegłego rewidenta zbadania,

_

waltośćfirmy _ akapit 9b opinii biegłego ľewidenta zbadania,

-

inwestycje w jednostkach stowarąyszonych oraz kľótkoterminowe aktywa finansowe
akapit 7 opinii biegłego rewidenta zbadanla'

rezerw - akapity 6 i 9d opinii biegłego rewidenta zbadania,

-

WaľtośćÍiľmy z konso|idacji oľaz sposób dokonywania odpisów
Sposób ustalenia waľtościťlrmy z konsolidacji, zasady oceny utraty wartościoraz dokonane
odpisy z týułu utraty wartości za rok obrotowy i do dnia bilansowego przedstawiono w nocie

16 dodatkowych informacji

i

objaśnieńdo zbadanego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego.

W opinii biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok
zakoÍlczony dnia 3l grudnia 2006 ľoku wskazaliśmy na niepewnośó, co do rea|izacji pełnej

kwoty ujęých w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartości firmy.
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3.2.

Kapitał własny' w tym kapitał akcjonaľiuszy mniejszościowych
Wykazany Stan kapitałów własnych, w tym kapitafu akcjonaľiusry mniejszościowych jest
zgodny z dokumentacją konsolidacyjną i odpowiednimi dokumentami prawnymi. Kapitał
własny akcjonariuszy mniejszościowych na dzień 3l grudnia 2006 ľoku wynosił 306.4|6
ýsięcy złotych, Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych został ustalony prawidłowo
i jest zgodny z dokumentacją konsolidacyjną.

Dane dotyczące kapitałów własnych pľzedstawiono w notach 25 oraz 28 dodatkowych
informacj i i obj aśnień do skonsolidowanego sprawozdania ťlnansowego.

3.3.

Rok obrotowy
Sprawozdania finansowe, będące podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
Íinansowego, wsrystkich jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zostały
sporządzone na dzień 31 gľudnia 2006 roku i obejmują dane finansowe za okres
sprawozdawczy od dnia 1 sýczniaf006 roku do dnia 31 grudnia 2006 ľoku.

4.

Wyłączenia konsolidacyjne

4.1. Wyłączenia wzajemnych rozľachunkółv (należnościi zobowiązań) oraz
wewnętrznych (pľrychodów i kosztów) jednostek objętych konsolidacją

obrotów

Dokonane wyłączenia wzajemnych ľozľachunków (należnościi zobowiązaŕ) oraz obľotów
wewnętrznych (prrychodów i kosztów) jednostek objętych konsolidacją są zgodne
z dokumentacj ą konsolidacyj ną.

4.2.

Wyłączenia rvyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją, zawartych
rľ waľtościaktywów oraz,ztytułu dywidend
Dokonane wyłączenia wyników niezrea|izowanych przez jednostki objęte konsolidacją
za'warých w waľtościaktywów oraz z ffiuŁu dywidend są zgodne z dokumentacją

konsolidacyjną.

5.

Spľzedaż całościlub częściudziałĺĎrľ(akcji) w jednostce podpoľządkowanej

w roku

obrotowym Grupa

podporządkowanych.

6.

nie sprzedała żadnych udziałőw (akcji) w

jednostkach

Pozycje kształtujące wynik działalnoścĺGrupy
Chaľakterysýka porycji kształtujących wynik działalnościGrupy zostata przedstawiona
w zbadanym skonsolidowanym spľawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 3l gľudnia
2006 roku.
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6.

spľawozdania ťrnansowego

Porycje kształtujące wynik działalnościGľupy (ciąg dalszy)
W opinii biegłego rewidenta zawarliśmy zasÍrzeŻenia oraz vzlpe'łniające objaśnieniadotyczące
następuj ących porycj i skonsol idowan e go spraw ozdania fi nansowego

_
_

-

7,

:

rzeczowe aktywa trwałe - akapity 5 i 9c opinii biegłego rewidenta zbadanía,
zaLíczki na środki trwałe w budowie _ akapit 9a opinii biegłego rewidenta zbadania,
waľtośćfirmy

-

akapit 9b opinii biegtego ľewidenta zbadania,

rcZeÍwy - akapity 6 i 9d opinii biegłego ręwidenta zbadania,

inwestycje w jednostkach stowarąlszonych oraz kľótkoterminowe aktywa finansowe _
akapit 7 opinii biegłego ľewidenta zbadania.

Słusznośćodstępstw od zasad konsolidacjĺ i stosowania metody pľa\ťwłasności
okľeślonychw Międrynarodowych Standardach Spľawozdawczości Finansowej,
któľe zostały zatwierdzone przez UE
skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie miĄ miejsca
odstępstwa od zasad konsolidacji i stosowania metody praw własności,które spowodowĄby
modyfikacje w opinii biegłego rewidenta.

W pľocesie sporządzania

8.

Wykoľzystanĺepľacyspecjalistów

W

trakcie naszego badania korrystaliśmy z wyników prac nieza|einego aktuariusza

odpowiedzialnego zawy|iczenie wartościobecnej przyszłych zobowiązań wobec pracowników
t5rtułów niż wynagrodzenia, a takŻe z wcen nieza|eŻnych doradców dotyczących
udziałów w spółkach za|eżnych i stowarzyszonych.

z innych

w imieniu:
Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Biegły ľewident
Nr ewidencyjny I0 40f I 7 665

đ;/,,^,^d,n
Marcin Zieliński

Waľszawa, dnia17 kwietnia 2007 roku

Rondo ONZ 1, 00-lf4 Warszawa
Nľ ewidencyjny l30

{"tą{ \

ffi^4M**'Ł

ľacek [ĺrvniuk
Biegty rewident
Nr ewidencyjny 9f62 I 69 58

TR.NST & YOIInrG
AUDIT

sp. z o.o.

Rondo oNz 1, Oo-124 warszawa
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