
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RAPORT NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  
Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU 
 

 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu  

Grupy Kapitałowej Koelner S.A. 

 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Koelner S.A. (Spółka) z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 6 obejmującego: 

− skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30.06.2006 roku, który po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumę 416.079 tysięcy złotych (słownie: czterysta 

szesnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 

− skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2006 roku do 30.06.2006 roku 

wykazujący zysk netto 18.847 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów osiemset 

czterdzieści siedem tysięcy złotych), 

− zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym, wykazujące 

wzrost kapitału własnego w okresie od 1.01.2006 roku do 30.06.2006 roku o kwotę  

20.686 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt sześć 

tysięcy złotych),  

− skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zmniejszenie stanu 

środków pienięŜnych w okresie od 1.01.2006 roku do 30.06.2006 roku o kwotę  

3.392 tysiące złotych (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące 

złotych), 

− dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Za sporządzenie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd 

Spółki. 

Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania i sporządzenie na tej 

podstawie raportu z przeglądu. 
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Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do: 

− przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 

z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), 

− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów. 

 

Wskazane wyŜej normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia 

przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, Ŝe skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. 

 

 

Nasz przegląd polegał przede wszystkim na sprawdzeniu poprawności zastosowanych 

przez jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości, kierowaniu zapytań do 

kierownictwa i osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Spółki oraz zastosowaniu 

procedur analitycznych w odniesieniu do danych finansowych i dlatego dostarcza on 

mniejszej pewności niŜ badanie sprawozdania finansowego. PoniewaŜ nie 

przeprowadzaliśmy badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie wyraŜamy 

opinii z badania o rzetelności, prawidłowości i jasności załączonego sprawozdania. 

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Koelner S.A. sporządzone na 

dzień 30 czerwca 2006 roku obejmuje dane finansowe 12 spółek zaleŜnych, których 

sprawozdania finansowe nie zostały poddane przeglądowi ani badaniu przez biegłego 

rewidenta.  Najistotniejsze z nich to 3 spółki zaleŜne tworzące Grupę Kapitałową Rawlplug 

Ltd na niŜszym szczeblu konsolidacji. Dane wynikające ze skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Rawlplug Ltd, objęte konsolidacją przez Koelner S.A. za okres od 1 

stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku, a nie poddane przeglądowi przez biegłego 

rewidenta, stanowią odpowiednio 29,03 % skonsolidowanej sumy bilansowej, 31,11 % 

skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaŜy produktów i towarów oraz operacji 

finansowych i 5,05 % skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Koelner 

S.A. 

 

 

Za wyjątkiem skutków dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynikających z 

kwestii opisanych wyŜej dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby wprowadzenia 

innych istotnych zmian w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, aby 

przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i  finansową grupy 

kapitałowej na dzień 30.06.2006 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 1.01.2006 roku do 

30.06.2006 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/ 
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Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej. 

 

 

Sławomir Mirkowski Cecylia Pol 
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Poznań, 30 września 2006 roku. 


