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 Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Energomon-

tażu - Południe S.A. w Katowicach. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i 

jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych, 

stanowiących podstawę jego sporządzenia. 
 

III. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postano-

wień: 
 

 1) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 
 

 2) wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłe-

go rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okre-

sie ich obowiązywania, z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów 

Rewizji Finansowej. 
 

 Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy  

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii 

o sprawozdaniu. 

 W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych 

przez Energomontaż – Południe S.A. zasad (polityki) rachunkowości i znaczących 

szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – do-

wodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w 

sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 
 

 Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miaro-

dajnej opinii. 
 

IV. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i 

objaśnienia słowne: 

 a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 

majątkowej i finansowej Energomontażu – Południe S.A. na dzień 31 grud-

nia 2009 roku, jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycz-

nia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, 
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