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Akcjonariuszy,
RadyNadzorczeji Zarz4du"PATENTUS"S.A.z siedzib4w Pszc4nie.
Dla Zgromadzenia
Przeprowadzilismybadaniezalqczonegospmwozdaniafinansowegoza rok obrotowy zakofczony dnia 3l grudnia
') z siedzibqw Pszczlnieprzy ul. C6moslqskiejI 1 na kt6reskladasig:
2009roku"PATENTUS"S.A.(,.Sp6lka
,

I . B ilans sporz4dzonyna dzi€63 I gudnia 2009 roku, k6ry po stonie aktyw6w
i paslav6w
,?amyka
sieiunq .....................
.........
......
(slolmie:osiemdziesiqt
milion6wdwie(cieczierdziesci
si€d€mrysi9cyzlotych)
sze56

86.247
tys.PLN

zysk6wi sirat za rok obrotowyod 0l styczria2009 roku do 3l grudnia
2. Rachunek
2009 roku wykazuj4cyrysk netto w wysokosci
(slowni€: sied€mmilion6w trzydziescidwa tysi4ceztotych)

7.032rys.PLN

z €alkowitychdochod6wza rok obrotowyod 0l stycaia 2009rokudo
3. Sprawozdanie
3l grudnia2009rokuwykazuj4cy
calkowitydoch6dog6lemw $ysokosci.-......
&iewigi
milion6w
sto
osiemdziesiqt
dwa tysiqcezlotych)
Gto\rnie:

9.182
tys.PLN

4. Zestawi€niezmianw kapitalewlasnlm za rok obrotowy od 0l stycznia2009 roku do
3l grudnia2009 roku wykazrjqcewnost kapitalu wtasnego
(slownie:pigtnascie
milion6wszeSddziesi4t
osiemtysiecyztotych)

15.068tys.PLN

5. Rachun€kprzepbrv6w pi€nigaych za rok obrotowy od 0l stycznia 2009 roku do
pieniiznychnettoo ......-..3l gudnja 2009rokuwykazujqcy
wzroststanuSrodk6w
(slowniertrzymilionysied€mset
czery tysi4€ezlotych)

3.704rys.PLN

6. Infomacja dodatkowazawiemj4caopis prryj9rych zasad(polityki) rachunkowosci
orazinneinformacjeobjasniajqce.

ZarzadSp6lkijestodpowiedzialny
za prawidlowosd
ksi4grachunkowych
orazsporzqdzenie
i rzetelnqprezentacjQ
iego spmwozdania finansowego zgodnie z Migd4narodowlmi StandardamiSprawozdawczosciFinansowej,
Miedztnarodowlmi StandardamiRachunkowo6ciomz zwiqzanymiz nim; interyretacjamiogloszonymiw formie
przepisami.
odpowiedzialnosc
ta jest r i4z na z
tozpotz4dzriKomisji Europ€jskieji innymi obowiqzujEcymi
wdrczeniem
i
utrzymaniem
kontroli
wewnetrznej
zwiazanej
ze
sporzqdzeniern
oraz
wlasciwyn zaprojektowaniem,
rzetelna prezentacj4sprawozdaniafinansowegowolnego od ni€prawidlowoScipowstalych wskutek celowych
zasadrachunkowosci,
dzialanlub btfd6w, doboremomz zastosowaniem
odpowiednich
a tak2edokonywaniem
szacunk6wksitgo$ych stosowny€hdo zaistnialychokoLicaosci.
Naszlm zadaniem bylo zbadanie i wlrazenie opinii o rym, czy sprawozdaniefinansowe jest zgodne z
zaslosowanymizasadarni(poliryk4) rachunkowoscioraz c4 tzel€lnie i jasno przedstawiasltuacjg maj4tkowa
i finansowq,j ak rcz wynik finansouy badanejSp6tki.
Badaniesprawozdania
tuansowegoprzeprowadzilismy
stosownie
do postanowieh:
iestjednolityDz. U. z2009r.Nr 152,poL.1223/;
L rozdzialu? ustawyz dnia29.09.1994r
o rachunkowosci/
2. stosowanej
w Polsceprakqrkibadaniasprawozdafi;
/ Dz-U. Nr 94, poz-1037z p6m. zrnianami/.
3. przepis6wusta$! z dnia I5.09.2000rKodek sp6lekhandlowych
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Badani€sprawozdaniafinansowegozaplanowalismyi przeprowadzilismyw taki spos6b,aby uryskac racjonaln4
pewnosd!pozwalaj4c4
na $l,razenieopinii o spmwozdaniu.
W szczeg6lno{ci
badanieobejnowalosprawdzenie
poprawnosci zastosowanychprz€z jednostkg zasad (polityki) nchunkowosci i znaczEcych szacunt6w,
spmwdzenie- w przewa2ajqcejmierze w spos6b wyrywko!\y - dowod6w i zapis6w ksi9gowych, z kt6rych
qnikaj4 liczby i informacje zawarte w sprawozdaniufinanso$f,an,jak i calosciowq ocen9 sprawozdania
finansowego.
podsta\4y
Uwazamy,2rbadaniedostalczylo
wystarczajecej
do \{)mzeniamiarodajnej
opinii.
Naszlm zdani€n, zbadanesprawozdaniefinansowe,obejmujEcedaneliczbowe i objasnieniaslo\rne:
a) przedstawiarzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny slauacji maj4tkowej i finansowej
badanejSp6lki na dziei 3l srudnia 2009 roku, jak t€z jej wyniku finansowesooraz calkowitych
dochod6wog6lemza rok obroto\*yod 0 I stycznia2009rokudo 3 I grudn;a2009roku,
b) zostato sporzqdzone,we wsrystkich istotnych aspektachFawidlo\{o, to jest zgodnie z zasadami
(politykq) rachunkowosci, wynikajqc)'rni z Midzynarodowych Slandard6w Sprawozdawczosci
Finansowej,Migdzynarodowych
Standard6wRachunkowosci
orcz zwi4zanychz nimi interpretacji
w tych
ogloszonychw fonnie rozpoEqdzeiKomisji Europejskiej,a w zal(esie nieuregulowanyrn
Standardach- stosowniedo w)lnos6w ustawyo rachunlowosci i wydanych najej podstawi€przepis6w
wykonawczychorazna podstawi€prawid{owoprowadzonychksiqemchuntowych,
c) jest zgodne z wpry,waj4clmina form9 i tresa sprawozdaniafinansowegoprzepisamiprawa i
postanowieniami
statutuSp6tki.
Zapomali(my si9 ze sprawozdaniemZarz4duna temat dzialalnosciSp6lki w roku obrotowym od dnia 0l rycznia
2009 roku do dnia 3l gudnia 2009 roku. UznaliSmy,ze sprawozdaniezarz4du z dzlalalno{cl Sp6lki w roku
obrotowlm od 01 stycznia2009 roku do 3l grudnia2009 roku jest konpletne w rozumieniuart. 49 ust. 2 ustawyo
ze zbadanego
sprawozdania
finansoweeo,
s4 z nim
racbunkowosci,
a zawartew nim informacje,pochodz4ce
zgodne. Informacje zawart€ w sprawozdaniuZan4d\ z dzialalnoici uwzglidniaj4 odpowiedniepostanowienia
rozporzqdzea MinistraFinans6wz dnia 19 lutego2009 roku w spmwieinformacjibie24cychi okresowych
przekazywanychprzez emitent6wpapi€r6wwartosciowychoraz warunk6wuznawaniaza r6wnowazneinforma€ji
przepisamiprawa
pafstwanjebgdqcego
pahstwem
(Dz. U. nr 33, poz.259).
wymaganych
czlonkowskim
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Katowice,dnia 15marca2010roku.
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