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Dla WalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyoraz Rady NadzorczejFabryki Kotlów RAFAKO S.A.

1. PrzeprowadziliSmybadanie zalqczonegosprawozdaniafinansowegoza rok zakoúczonydnia
3lgrudnia 2005 roku Fabryki Kotlów RAFAKO S.A. (,,Spólka")z siedzib4wRaciborzu,
ul. L4kowa33, obejmujecego:
. bilans sporzqdzonyna dzieí 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazujesumç391.605tysiçcyzlotych,
. rachunekzysków i stratza okes od dnia 7 slycznia2005 roku do dnia 31 grudnia2005 roku,
wykazujqcyzysknettow wysokoóciZ94Dtysiçcy zlotych,
o zestawieniezrnian w kapitale wlasnym za okres od dnia I stycznia 2005 roku do dnia
31 grudnia2005 roku, wykazuj4cenviçkszeniestanukapitaluwlasnegoo kwotç 2.940tysiçcy
zlotych,
o rachunek przeplywów pieniçZnych za okres od dnia I stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia
2005 roku, wykazuj4cy zrviçkszenie stanu érodków pieniçZnych netto o kwotç 2.066 tysiçcy
zlotych, oraz
. informacjç dodatkowq
(,,zalqczonesprawozdanie finansowe").

2 . Za rzetelnoéó,prawidlowoóó i jasnoéó zalqczonegosprawozdania finansowego, jak równieZ za
prawidlowoSó ksi4g rachunkowych odpowiada Zarzqd Spólki. Naszym zadaniem bylo zbadanie
zalqczonego sprawozdania finansowego i wyraàenie, na podstawie badania, opinii o Wm, cry
sprawozdaniefinansowe jest, we wszystkich istotnych aspektach,rzetelne,prawidlowe i jasne oraz
c4y ksiçgi rachunkowe stanowi4ce podstawç jego sporz4dzenia s4 prowadzone, we ws4ystkich
istotnych aspektach,w sposóbprawidlowy.

3 . Badanie zalqczonegosprawozdania finansowego, z wyjqtkiem k:rvestii,o której mowa wpunkcie
5 poniZej,przeprowadziliémystosowniedo obowiq¿uj4cychw Polscepostanowieó:
rozdzia\u 7 ustawy z dnia 29 wrzeínia 7994 roku o rachunkowoSci (,,ustawa
o rachunkowoici"),
- nonn wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajow4 Radç
Biegþch Rewidentów,
w taki sposób, aby u4yskaó racjonaln4 pewnoéó czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowoéci. W szczególnoSci,badanie obejmowalo sprawdzenie- w duZej mierze metod4
wyrywkow4 - dokumentacji, z której wynikaj4 kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo równieZ ocenç poprawnoóci przyjçtych
i stosowanych przez Zarzqd zasad rachunkowoóci i znaczqcych szacunków dokonanych przez
Zarzqd, jak i ogólnej prezentacji zaNqczonegosprawozdania finansowego. Uwaàamy, ze
przeprowadzone przez nas badanie dostarcrylo nam wystarczajqcych podstaw do wyrahenia
opinii o zalqczonymsprawozdaniuf,rnansowymtraktowanym jako caloóó.
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4. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakoiczony dnia 31grudnia2004 roku,
sporzqdzonezgodnie z ustawqz dnia 29 wrzeínia 1994 roku o rachunkowoéci(Dz.U. Nr 76 z dnia
17 czerwca 2002 roku z píániejszymi zmianami), bylo przedmiotem naszego badania i w dniu
24 marca 2005 roku wydaliémy opiniç z zastrzeåeniamii uzupelniajqcymi objainieniami o tym
sprawozdaniu finansowym. Zastrzehenia dotycryþ braku moZliwoSci oszacowania istotnych
parametrów kontraktu na budowç bloku energetyczrego w Elektrowni P4tnów tr po jego
wzrowieniu, a taÞ,zebraku moZliwoóci oceny rwiryanej z realizowalnoéci4 aktywów wykazanych
w bilansie Spólki na dziefr 3 1 grudnia 2004 roku z tyfiúa realizacji povtyùszychumów i niemo2noSci
dokonaniaoceny wplywu powyZsrych kwestii na sprawozdaniefinansowe zÃ rok koricz4cy siç dnia
31 grudnia 2004 roku. Ponadto zarnieszczono zastrzeíenie dotyczqce braku moZliwoéci
oceny realizowalnoíci przez Spolkç zrraczrrychnaleZnoéci od spolki z grqpy znacz4cegoinwestora
nw iqzanych z r ealizacjqkontraktów.
5. Jak przedstawiono szerzej w dodatkowej nocie objaéniaj4cej 38 do zalqczonegosprawozdania
finansowego, Spólka wykazuje istotne przeterminowanenaleZnoéciod spólki z grrryy znaczqcego
inwestora. Saldo naleZnoéci netto od spólki z grrryy znaczqcegoinwestora na dziei 31 grudnia
2005 roku wynosilo okolo 15,8 milionów zlotych. Na dzieri 3l grudnia 2005 roku Spólka nie
objgla odpisem al<tualizujqcympowyZej opisanych nale2no6ci, pomimo Ze sytuacja finansowa
spólki z gnryy zîaczqcego inwestora wskazuje na zagroàenie ich realizowalnoSci.Na obecnym
etapie nie byliémy w stanie ocenió wplywu powyZszej kwestii na zalqczone sprawozdanie
finansowe sporz4dzoneza rok zakoiczony dnia 3 I grudnia 2005 roku.
6. Nasrym zdaniem,za wyj4tkiem wptywu ewentualnych skutków kwestii, o której mowa w punkcie
5 powyZej, zalqczonesprawozdanief,rnansowe,we wszystkich istotnych aspektach:
. przedstawia rzetelnie i jasno wsrystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego
dzialalnoécigospodarczejza okres od dnia 1 stycznia2005 roku do dnia 31 grudnia2005 roku,
jakteí sytuacji maj4tkowej i finansowej badanej Spólki nadziefi 31 grudnia 2005 roku;
o zostalo sporz4dzone prawidlowo, to jest zgodnie z Miçdzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczoéci Finansowej, które zostaþ zatv¡ierdzone przez UE oraz na podstawie
prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych;
. jest zgodne z wplywajqcymi na formç i treSó sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj4cymi pr4'gotowanie sprawozdañfinansowych oraz postanowieniami statutu Spólki.
7. Zapoznaliómy siç ze sprawozdaniem Zarz1du na temat dzialalnoéci Spólki w okresie od dnia
I stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku oraz zasad sporz4dzenia rocznego
sprawozdaniafinansowego (,,sprawozdaniez dzialalnoíci") i uznaliÉmy,2e informacje pochodzqce
z zalqczonegosprawozdania finansowego s4 z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu
zdzialalnoíci uwzglçdniaj4 odpowiednie postanowienia rozporzqdzeniaMinistra Finansów z dnia
19 paidziernika 2005 roku w sprawie informacji bieZ4cych i okresowych przekarywanych przez
emitentów papierów wartoóciowych (Dz. U . nr 209, poz. 1744).
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