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DIa WalnegoZgromadzeniaAkcjonariusry orazRady NadzorczejGrupy Kapitalowej RAFAKO

l. PrzeprowadziliÉmy
badanie zalqczonegoskonsolidowanego
sprawozdaniafinansowegoGrupy
Kapitalowej RAFAKO (,,Grupa"), w której jednostk4 dominuj4c4 jest Fabryka Kotlów
RAI'AKO S.A. (,,Spolka",,jednostkadominuj4ca")z siedzib4w Raciborzu,ul. tr-4\owa33, za rok
zakortczony
dnia31 grudnia2005roku,obejmuj4cego:
. skonsolidowany
bilans sporz4dzonynadzieñ 31 grudnia2005 roku, który po stronieaktywów
i pasywówwykazujesumç458.662tysiçcyzlotych,
.

skonsolidowanyrachunekrysków i stratza okres od dnia 1 stycznia2}05 roku do dnia 31 grudnia
2005 roku, wykazuj4cy 4ysk netto w wysokoici 5.720tysiçcy zlotych,

.

skonsolidowanezestawieniennian w kapitale wlasnym za okres od dnia I stycznia2005 roku do
dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazuj4ce zrviçkszenie stanu kapitalu wlasnego o kwotç
5.550tysiçcy zlotych,

.

skonsolidowanyrachunekprzepþwów pieniçZnychza okres od dnia I stycznia 2005 roku do dnia
31 grudnia 2005 roku, wykazuj4cy nviçkszenie stanu Srodków pieniçznych netto o kwotç
11.285tysiçcy zlotych, oraz

.

informacjç dodatkow4

(,,zalqczoneskonsolidowanesprawozdaniefi nansowe").

2 . Za rzetelnoíó, prawidlowoió i jasnoéé za\qczonegoskonsolidowanegosprawozdaniafinansowego,
jak równieZ za prawidlowoSóksi4g rachunkowychodpowiadaZarzqdSpolki. Naszym zadaniembylo
zbadanie zal1czonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o Vm, cry skonsolidowanesprawozdaniefinansowe jest, we wsrystkich istotnych
aspektach,rzetelne, prawidlowe i jasne oraz cz! ksiçgi rachunkowe stanowi4ce podstawç jego
sporz4dzenias4prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach,w sposób prawidlowy.
5.

Badanie zalqczonegoskonsolidowanegosprawozdaniafinansowego, z wyjatkiem kwestii, o której
mowa w punkcie 5 ponizej, przeprowadziliSmystosowniedo obowiq¡uj4cych w Polscepostanowieú:
- rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzeínia 1994 roku o rachunkowoéci (,,ustawa
o rachunkowoíci"),
-

norrn wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez (kajow4 Radç
Biegþch Rewidentów,

w taki sposób, aþ uryskaé racjonaln4 pewnoéó c4l sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowoéci. W szczególnoéci,badanie obejmowalo sprawdzenie- w duZej mierze metod4
wyrywkow4 - dokumentacji, z które.j wynikajq kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo równieZ ocenç poprawnoéci
przyietych i stosowanych przezZarz4d zasad rachunkowoSci i znaczqcych szacunków dokonanych
przez Zarz4d,jak i ogólnej prezentacji zalqczonegoskonsolidowanegosprawozdaniafinansowego.
UwuZarry, 2e przeprowadzone przez nas badanie dostarc44o nam wystarczajqcych podstaw do
wyruhenia opinii o zalqczonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym haktowanym jako
caloéó.
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4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakoírczony dnia
3 I grudnia2004 roku, sporzqdzonezgodnie z ustaw4z dnia 29 wrzeénia 1994 roku o rachunkowoóci
(Dz.U. Nr 76 z dnia 17 czprwca 2002 rolçt z póíniejsrymi zmianami) bylo przedmiotem naszego
badania i w dniu 4 kwietnia 2005 roku wydaliémy opiniç z zastrzpirpniami i uzupehriaj4cymi
objaónieniamio tym sprawozdaniufinansowym. Zastrzpipnia dotycryly braku mozliwoici oszacowania
istotnych parametrów kontraktu na budowç bloku energetycznegow Elektrowni Pqtnów tr po jego
wznowieniu, a tak2e braku moZliwoÉci oceny nwiryanej zrealizowalnoéciq aktywów wykazanych
w bilansie Spolki na dzief, 31 grudnia 2004 roku ztyñtlu rcaluacji powy2szych umów i niemoZnoóci
dokonania oceny wpþwu povtyhszych kwestii na skonsolidowane sprawozdanie f,uransoweza rok
kohcz4cy siç dnia 31 grudnia 2004 roku. Ponadto zarrieszpzono zastzekenie dotyczqce braku
moZliwoéci oceny realizowalnoóci przez Spólkç nncmych naleäroéci od spólki z grqpy zrrrcz4cego
inwestora zvtiryanychzrealizacjqkonttakfów, atakhe zastrzeheniedotycz4cebraku moZliwoéci oceny
realizowalnoíci znacz4cychnaleZnoici od kontrahentajednostki wchodz4cejw sklad Grupy.
5. Jak przedstawiono szerzejw dodatkowej nocie objaéniaj4cej39 do zalqczonegoskonsolidowanego
sprawozdaniafinansowego,jednostka dominuj4cawykazuje istotne przeterminowanenaleZnoéciod
spólki z grqpy zrracz4cegoinwestora. Saldo naleZnoScinetto Spólki od spólki z grqpy znacz4cego
inwestorana dziefi 3 I grudnia 2005 roku wynosilo okolo 15,8milionów zlotych.Na dzieú 31 grudnia
2005 roku Spolka nie objçla odpisem aktualizuj4cynnpowyZej opisanych naleZnoSci,pomimo 2e
sytuacja finansowa spolki z grqpy znaczqcegoinwestora wskazuje na zagroilenie ich realizowalnoéci.
Na obecnym etapie nie byliSmy w stanie ocenió wpþwu povty2szej kwestii na zalqczone
skonsolidowanesprawozdaniefinansowe sporzqdzoneza rok zakofrczonydnia 3 I grudnia2005 roku.
6. Naszym zdaniem, za wyjqtkiem wplywu ewentualnych skutków kwestii, o których mowa w punkcie
5 powyùej, zalqczoneskonsolidowanesprawozdaniefinansowe,\ryewsrystkich istotnych aspektach:
.

przedstawia rzetelnie i jasno wsqystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego
dzialalnoécigospodarczejza okres od dnia I stycznia2005 roku do dnia 3 I grudnia 2005 roku, jak
teï sytuacjimajqtkowej i finansowej badanejGrupy na dzieí 31 grudnia 2005 roku;
. zostalo sporzqdzone prawidlowo, to jest zgodnie z Miçdrynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczoéci Finansowej, lctóre zostaly zatwierdzone przez IIE oraz na podstawie
prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych;
. jest zgodne z wplywajqcymi na formç i heóó sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj4cymiprzygotowaniesprawozdaúfinansowych orazpostanowieniami statutu Spólki.
7. Zaponrali$my siç ze sprawozdaniem Zarzqdl na temat dzialalnoSci Grupy w okresie od dnia
I stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku oraz zasad sporz4dzenia rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego (,,sprawozdaniez dzialalno6ci") i umaliÉmy, Le
informacje pochodz4ce z zal1czonego skonsolidowanegosprawozdania finansowego s4 z ntrn
zgodne.lnformacjezawaÍte w sprawozdaniuzdzialalno6ciuwzglçdniaj4odpowiednie postanowienia
rozporz4dzeniaMinistra Finansów z dnia 19 pufudziemika
2005 roku w sprawie informacji biez4cych
i okresowychprzekaryvvanychprzez emitentówpapierów wartoéciowych(Dz.tJ. nr 209, poz. 1744).
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