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RAPORT  

NIEZALE�NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA 

we Włoszczowie 

za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 
 

Przeprowadzili�my badanie zał�czonego sprawozdania finansowego za 2007 rok                                 

ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie, na które składa si�: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

2) bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2007 r., który po stronie                           

aktywów i pasywów zamyka si� sum�                                                  146.383.031,59 zł                                                                  

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1stycznia 2007 r.                                                                        

do 31 grudnia 2007 r. wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci                    15.663.190,79 zł                                                   

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy                                                                 

od 1stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazuj�ce                                                       

wzrost kapitału własnego o kwot�                                                           15.663.190,79 zł                                          

5) rachunek przepływów pieni��nych za rok obrotowy od 1stycznia                                                 

2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazuj�cy wzrost stanu �rodków                                      

pieni��nych o kwot�                                                                                       41.131,96 zł           

6) dodatkowe informacje i obja�nienia. 

W wyniku badania wydali�my opini� bez zastrze�e�. 

Na postawie zbadanego sprawozdania finansowego dokonali�my badania zał�czonych 

not obja�niaj�cych do raportu rocznego. 

Stwierdzili�my prawidłowo�� przedło�onego Komisji Papierów Warto�ciowych                       

i Giełd sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz not obja�niaj�cych do tego sprawozdania.  

Dane zawarte w notach obja�niaj�cych wynikaj� z ksi�g rachunkowych                                  

i sprawozdania finansowego, o którym wydano opini� bez zastrze�e�. 
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Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili�my stosownie do postanowie�: 

− rozdziału 7 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 

76 poz. 694), 

− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow� Rad� 

Biegłych Rewidentów w Polsce, 

− przepisów rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa�dziernika 2005 roku                 

w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów warto�ciowych  (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). 

 

Celem badania było ustalenie zgodno�ci not obja�niaj�cych ze sprawozdaniem 

finansowym i ksi�gami rachunkowymi za 2007 rok oraz zgodno�ci formy prezentacji z wy�ej 

wymienionym rozporz�dzeniem Ministra Finansów z dnia 19 pa�dziernika 2005 roku. 

 

Prace zwi�zane z badaniem not obja�niaj�cych (S.A.-R-2007) zostały wykonane przez 

biegłego rewidenta Leokadi� Zagórsk� wpisan� do rejestru biegłych rewidentów 

wykonuj�cych zawód pod numerem ewidencyjnym 4550/2550. 

 
  Podmiot uprawniony do badania 
  sprawozda� finansowych 
Przeprowadzaj�cy badanie:  wpisany na list� pod nr 473 
  A G E N C J A 

 USŁUG KSI�GOWO-PRAWNYCH Leokadia Zagórska 
 „Biegli Rewidenci” Sp. z o.o. 

  25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105 
..........................  tel. (041) 368-23-21, tel./fax 366-35-79 

 NIP 657-030-82-64 Biegły Rewident  
 PREZES  
 mgr Stanisław Kwiecie� 

Biegły Rewident 
Nr ewid. 4550/2550 

 Nr ewid. 5151/1834 
Kielce, dnia 31 marca 2008 r. 
 


