Opinia niezale nego biegłego rewidenta
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej COMP S.A.
Przeprowadzili my badanie zał czonego sprawozdania skonsolidowanego Grupy
Kapitałowej, w której jednostk dominuj c jest COMP S.A. z siedzib w Warszawie, ul.
Sosnkowskiego 29, na które składa si :
-

wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
skonsolidowany bilans sporz dzony na dzie 31.12.2004 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sum 72.860 tysi cy złotych;
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 roku do dnia
31.12.2004 roku wykazuj cy strat netto w wysoko ci 2.627 tysi cy złotych;
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazuj ce zmniejszenie
kapitału własnego o kwot 8.203 tysi cy złotych;
skonsolidowany rachunek przepływów pieni nych wykazuj cy zmniejszenie stanu
rodków pieni nych netto w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku
o kwot 2.904 tysi cy złotych;
dodatkowe informacje i obja nienia.

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.
Badanie to przeprowadzili my stosownie do postanowie :
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r. nr 76,
poz. 694),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow Rad Biegłych
Rewidentów.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowali my i przeprowadzili my
w taki sposób, aby uzyska racjonaln pewno , pozwalaj c na wyra enie opinii o
sprawozdaniu.
W szczególno ci badanie obejmowało sprawdzenie poprawno ci zastosowanych przez
jednostki powi zane zasad (polityki) rachunkowo ci i znacz cych szacunków, 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 sprawozdania finansowego.
Uwa amy, e badanie dostarczyło wystarczaj cej podstawy do wyra enia miarodajnej opinii.
Jedna ze spółek zale nych obj tych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym obni yła z
dniem 1.01.2004 r. stawki amortyzacyjne warto ci niematerialnych i prawnych oraz rodków
trwałych. Jednostka dominuj ca nie dokonała korekty doprowadzaj cej do ujednolicenia
stosowanych zasad amortyzacji. Wpływ tego zdarzenia na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe przedstawiono w punkcie 18 Dodatkowych not obja niaj cych.

Z wyj tkiem opisanego powy ej, naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe,
obejmuj ce dane liczbowe i obja nienia słowne:
-

-

-

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkowej
i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzie 31.12.2004 roku, jak te jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
sporz dzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre lonymi w
powołanej wy ej ustawie, a w szczególno ci w rozdziale 6, zasadami (polityk )
rachunkowo ci oraz przepisami wydanego na jej podstawie rozporz dzenia Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporz dzania przez
jednostki inne ni banki i zakłady ubezpiecze sprawozdania finansowego jednostek
powi zanych (Dz. U. z 2001 r. nr 152, poz. 1729),
sporz dzone zostało zgodnie z wymogami rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 16
pa dziernika 2001 r. w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów warto ciowych (Dz. U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569 z
pó niejszymi zmianami) oraz rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004
r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiada prospekt emisji
oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 r. nr 184, poz.1921),
jest zgodne z wpływaj cymi na tre skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przepisami prawa obowi zuj cymi grup kapitałow .

Dodatkowo pragniemy zwróci uwag , i :
1.
Stosownie do przepisu § 18 ust. 2 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2004r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiada prospekt emisji
oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 r. nr 184, poz. 1921), Grupa miała obowi zek we
wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamie ci wskazanie i
obja nienie ró nic w warto ci ujawnionych skonsolidowanych danych oraz
skonsolidowanych danych porównywalnych, dotycz cych co najmniej skonsolidowanych
aktywów netto i skonsolidowanego wyniku finansowego netto pomi dzy ujawnionymi w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym danymi zgodnymi z polskimi zasadami
rachunkowo ci a danymi zgodnymi z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci
Finansowej lub US GAAP.
W oparciu o § 18 ust. 2 pkt. 5 wspomnianego wy ej rozporz dzenia, Grupa zamie ciła we
wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego szczegółowe przyczyny
nieujawnienia warto ciowych ró nic pomi dzy danymi zgodnymi z polskimi zasadami
rachunkowo ci a danymi według Mi dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ci
Finansowej lub US GAAP, w obszarach, w których wyliczenie takich ró nic nie było
mo liwe.
2.
W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzili my, e skonsolidowane
sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki zale nej nie
podlegaj ce badaniu zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo ci. Udział sumy bilansowej
tej jednostki stanowi 7,41% sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
za wynik finansowy stanowi 12,89% wyniku finansowego grupy kapitałowej.

3.
Sprawozdanie finansowe Spółki zale nej PACOMP Sp. z o.o. uzyskało opini z
uwag nast puj cej tre ci: „Najwa niejszym partnerem handlowym, z którym Spółka
realizuje 99,7% przychodów ze sprzeda y produktów, jest spółka dominuj ca COMP S.A.
Z uwagi na fakt, e COMP S.A. jest spółk w dobrej sytuacji finansowej oraz jest w trakcie
realizacji kontraktu, który zapewnia zbyt na produkty spółki badanej, nie ma zagro enia
kontynuacji przez jednostk przynajmniej w ci gu 12 miesi cy po dniu bilansowym.”
Sprawozdanie z działalno ci grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2
ustawy o rachunkowo ci oraz uwzgl dnia przepisy rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia
16 pa dziernika 2001 r. w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów warto ciowych, a zawarte w nim informacje finansowe, pochodz ce ze
zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, s z nim zgodne.
Warszawa, dnia 21 kwietnia 2005 roku.
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