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OPINIA NIE'ZALEZNEGO

BIEGŁEGo REWIDENTA

I. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontaż _ Południe Spółka

Akcyjna w Katowicach.

II' Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finan-

sowego grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Energomontaż _

Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,

na które składa się:

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzien

3l'12.2008 roku' który po stronie aktywów i pasy-

wów zamyka się Sumą 309'444 tys' zl

Ż) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obro-

towy od 0l'01.2008 roku do 3l.1Ż.2008 roku' wykazu-

jący zysk netto w wysokości 15'340 tys' zł

3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wła-

snym za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do

31.12.2008 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego

o kwotę 20.446 tys. zł

Lą
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 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych za 

rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, 

wykazuj�cy zmniejszenie stanu �rodków pieni��nych o 

kwot� 

 

 

 

27.818 tys. zł 
 

 5) informacja dodatkowa.  
 

 Za sporz�dzenie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiada 

Zarz�d jednostki dominuj�cej. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyra�enie opinii o rzetelno�ci, prawidłowo�ci i 

jasno�ci tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowo�ci ksi�g rachunkowych, 

stanowi�cych podstaw� jego sporz�dzenia. 
 

III. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzili�my sto-

sownie do postanowie�: 
 

 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994r. o rachunkowo�ci (tekst jedno-

lity: Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z pó�n. zmianami), 

 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow� 

Rad� Biegłych Rewidentów w Polsce, z uwzgl�dnieniem Mi�dzynarodo-

wych Standardów Rewizji Finansowej. 
 

 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowali�my i prze-

prowadzili�my w taki sposób, aby uzyska� racjonaln� pewno��, pozwalaj�c� na 

wyra�enie opinii o sprawozdaniu. W szczególno�ci badanie obejmowało spraw-

dzenie poprawno�ci zastosowanych przez jednostki powi�zane zasad (polityki) 

rachunkowo�ci i sprawdzenie – w przewa�aj�cej mierze w sposób wyrywkowy – 

podstaw, z których wynikaj� liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym, jak i cało�ciow� ocen� skonsolidowanego sprawozda-

nia finansowego. 
 

 Uwa�amy, �e badanie dostarczyło wystarczaj�cej podstawy do wyra�enia miaro-

dajnej opinii. 
 

IV. Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmuj�ce 

dane liczbowe i obja�nienia słowne: 
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a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji

majątkowej i finansowej badanej glupy kapitałowej na dzien 31 grudnia

2008 roku, jaktezjej wyniku finansowego za rok obrotowy od I stycznia
2008 roku do 31 grudnia 200g roku,

b) sporządzone zostało' we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo' to jest

zgo dnie z zasadami (polityk{ rachunkowo ści wynikaj ącymi z Mtędzynar o -

dowych Standardów Rachunkowości' Międzynarodowych Standardów

Sprawozdawczości Finansowej otaz zwięanych z nimi interpretacji ogło-
szonych w formie rozpotządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieure-
gulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów ustawy o rachun-

kowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawc zych oraz na

podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne zwpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finan-
sowe go przepi s ami prawa obowiązuj ącymi grup ę kapitałową.

V' Skonsolidowane Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumie niu art. 49

ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawartę w nim informacje, pochodzące zę zba-
danego sprawozdania finansowego' są z nimzgodne.
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KLAUZIJLA WERYFIKACJI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2008r. na dzień 31.12.2OO8r. przez jednostkę dominującą
Energomontaż - Południe Spótka Akcyjna - zostało zweryfikowane.

W sprawozdaniu tym skonsolidowany bilans wykazuje

po stronie aktywów i pasywów sumę

a skonsolidowany rachunek zysków i strat - zysk netto

w kwocie

309.444 Ęs. zl

15.340 Ęs. zl
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