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il.

OPINIA NIEZALEZNEGO

BIEGŁEGo REWIDENTA

Dla Walnego Zgtomadzenia Akcjonariuszy Energomontaż - Południe Spółka

Akcyjna w Katowicach.

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:

r) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

sporządzone na dzień 3LI2.2009 roku, które po stro-

nie aktywów i pasywów zamyka się sumą

skonsol i dowane sprawozdanie z całkowitych do cho dó w

za rok obrotowy od 01 .0I.2009 roku do 31.\Ż.2009

roku, wykazujące zysk netto w wysokości

sprawozdan|ę Ze zmtan w skonsolidowanym kapitale

własnym za rck obrotowy od 01.01.2009 roku do

3I.12'2009 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego

o kwotę

skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięż_

nych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do

31.12.2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środ-

kow pienięŻnych o kwotę

informacja dodatkowa.

2)

3)

4)

499.677 tys. zł

14.331 tys. zł

85.807 Ęs. zł

s)

slr

14.098 Ęs. zl
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 Sprawozdanie skonsolidowane sporządzone zostało metodą pełną. 

 Za sporządzenie tego zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej 

odpowiedzialny jest Kierownik Energomontażu – Południe S.A. w Katowicach. 
 

 Kierownik Energomontażu – Południe S.A. oraz członkowie Rady Nadzorczej są 

zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane 

w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, 

poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. 
 

 Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi 

zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej tego skonso-

lidowanego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, 

we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik 

finansowy grupy kapitałowej. 
 

III. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy sto-

sownie do postanowień: 
 

 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 

 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów w Polsce, 

 3) Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości. 
 

 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i prze-

prowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na 

wyrażenie opinii o sprawozdaniu. 
 

 W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych 

przez spółki grupy kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. zasad (polityki) 

rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – 

podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu skonso-

lidowanym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 
 Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. 

 

 



IV.

J

Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanię ftnansowe, we wszyst-

kich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotnę dla oceny sytuacji majątko-

wej i finansowej grupy kapitałowej Energomontaz - Południe S.A. na dzięft

3l grudnia 2009 roku, jaktezjej wyniku finansowego zarok obrotowy od

1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,

b) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunko-

wości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

or az zwiryanymi z nimi interpretacj ami o gło szonymi w formie r ozp orządzen

Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach -
stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podsta-

wie przepisów wykonawczych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finan-

sowego przepisami prawa obowią7ującymi grupę kapitałową.

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest komplętne w rozumieniu art.

49 ust. 2 ustawy o rachunkowości' a za:warte w nim informacje, pochodzące ze

zb adane go skonso lidowane go sprawozdania fi nansowe go' są Z nim zgodne.

V.

Bogusława Zemełka

tn
&,."or4

nr ewid. 9368

Biegły rewident grupy ptzeprowadząący

badanie w imieniu MW RAFIN Marian

Wcisło Spółka Komandytowa nr ewid.

3076

Podmiot uprawniony

ffw ńAflN Marian Wcisłr
sPÓłKA KorńANDYIow^
41-200 Sosnowiec, al. Zwyclgstwa 3
Polmirl Upt?{łniony nr 3076 E

:

TD R Ejz E sBiegly Ęewident
t/.T$*""t

nr.wid. S42.{

Sosnowiec, dnia 15 kwietnia 2010 r.
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Sosnowiec, dnia l5 kwietnia 2010 r.

KLAUZIJLA WERYFIKACJI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone za okres od

1 stycznia do 3I grudnia 2009r. na dzien 3I.12'20O9r. przez jednostkę dominującą

Energomontaż - Południe Spółkę Akcyjną
- zostało zrveryfikowane.

W sprawozdaniu tym skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji

finansowej wykazuje

po stronie aktywów i pasywów sumę

a skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodow

- zysk netto w kwocie

499.677 fys. zł

14.331 Ęs. zl

i
i

IP R E ZIE SBiegłĄ|tcy'rdent

M";,;t,*
nr cwitl. 5424
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