
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OPINIA NIEZALEśNEGO 

BIEGŁEGO REWIDENTA 
 

 

Dla Akcjonariuszy Koelner S.A. 

 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Koelner S.A. (Spółka Dominująca)  

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6, sporządzonego zgodnie  

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej, obejmującego: 

− skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumę 456 488 tysięcy złotych (słownie: czterysta 

pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),  

− skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 

2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 41 682 tysiące złotych (słownie: czterdzieści 

jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), 

− zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie 

kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 

43 832 tysiące złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści dwa 

tysiące złotych),  

− skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zmniejszenie stanu 

środków pienięŜnych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o 

kwotę 2 332 tysiące złotych (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące 

złotych), 

− dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Za sporządzenie i rzetelną prezentację skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

zgodnego z przyjętą polityką rachunkowości, odpowiada Zarząd Spółki Dominującej. 

Obowiązki z tym związane obejmują: zaprojektowanie, wdroŜenie i zapewnienie działania 

kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzaniem i rzetelną prezentacją skonsolidowanych 
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sprawozdań finansowych, dobór i zastosowanie odpowiedniej polityki rachunkowości oraz 

dokonywanie, uzasadnionych w danych okolicznościach, szacunków księgowych. 

 

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego i wyraŜenie opinii, na podstawie badania, czy sprawozdanie to przedstawia 

rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz 

wyniku finansowego Grupy Kapitałowej. 

 

Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy 

stosownie do postanowień: 

- przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) (Ustawa), 

- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów w Polsce. 

 

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą 

pewność, Ŝe zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych 

nieprawidłowości. Badanie polegało na sprawdzeniu – w duŜym stopniu w sposób 

wyrywkowy - dowodów i zapisów potwierdzających kwoty i informacje zawarte  

w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało teŜ ocenę 

zastosowanych przez jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości, znaczących 

szacunków przeprowadzonych przez Zarząd Spółki Dominującej, jak równieŜ ocenę ogólnej 

prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. UwaŜamy, Ŝe przeprowadzone 

przez nas badanie dostarczyło wystarczających podstaw do wyraŜenia opinii  

o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, 

zakończony 31 grudnia 2005 roku, zbadaliśmy w roku ubiegłym. Wydaliśmy o tym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym opinię z zastrzeŜeniem, dotyczącym 

sprawozdań finansowych spółek zaleŜnych objętych konsolidacją za okres od 1 stycznia 2005 

roku do 31 grudnia 2005 roku, a nie poddanych badaniu przez biegłego rewidenta. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Koelner S.A. obejmuje dane 

finansowe dwóch spółek zaleŜnych bezpośrednio oraz trzech spółek zaleŜnych tworzących 

Grupę Kapitałową Rawlplug Ltd na niŜszym szczeblu konsolidacji, których sprawozdania 

finansowe były badane przez biegłych rewidentów działających w imieniu innych 

podmiotów uprawnionych. Skumulowana wielkość sum bilansowych, przed wyłączeniami 

konsolidacyjnymi, tych wspomnianych wyŜej podmiotów stanowi 34,3% sumy bilansowej 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej bez dokonywania 
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wyłączeń konsolidacyjnych. Do dnia zakończenia przez nas badania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner S.A., biegły rewident działający w 

imieniu innego podmiotu uprawnionego nie ustosunkował się do badanego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug Ltd. 

Skonsolidowana suma bilansowa Grupy Kapitałowej Rawlplug Ltd. stanowi 23,6% sumy 

bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner S.A. 

bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych 

 

Sprawozdania finansowe dziewięciu spółek zaleŜnych, objęte skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym nie były badane przez biegłych rewidentów. Skumulowana 

wielkość sum bilansowych tych wspomnianych wyŜej spółek oraz skumulowana wielkość 

przychodów netto ze sprzedaŜy produktów i towarów oraz operacji finansowych, przed 

wyłączeniami konsolidacyjnymi, stanowi 7,3% sumy bilansowej oraz 14,2% przychodów 

netto ze sprzedaŜy produktów i towarów oraz operacji finansowych skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej bez dokonywania wyłączeń 

konsolidacyjnych.  

 

Naszym zdaniem, z wyjątkiem skutków kwestii przedstawionych wyŜej, zbadane 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 

i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2006 roku, jak teŜ jej wyniku 

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, 

- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z 

zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do 

wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych, 

- prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 października 2005 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku nr 209, 

poz. 1744), 

- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

przepisami prawa.  
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Zapoznaliśmy się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki Dominującej sprawozdaniem z 

działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 

Naszym zdaniem, sprawozdanie to spełnia istotne wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy o 

rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 

2005 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych. Zawarte w tym sprawozdaniu z działalności kwoty i informacje 

pochodzące ze zbadanego przez nas skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim 

zgodne.  

 

 

 
Sławomir Mirkowski Cecylia Pol 

 

Biegły Rewident Prezes Zarządu  
Nr 9639/7208 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., 

Poznań, pl. Wiosny Ludów 2, 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod 
numerem 238 
Biegły Rewident nr 5282/782 

 

 

Poznań, dnia 4 czerwca 2007 roku. 


