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1.

Informacje ogólne
Jednostk4 dominuj4ca w Grupie Kapitalowej (zwanej dalej ,,Grup4" lub ,,Grup4 Kapitalow4")

jest

Selena

FM S.A. (do

3l

paídziernika 2007 roku Selena FM Sp.

z o.o.) (,jednostka

dominuj 4ca",,,Spólka").
Jednostka dominujqca zostala ufworzona Aktem Notarialnym z dnia 28 grudnia 1993 roku jako

Przedsiçbiorsfwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.. W dniu 6 grudnia 2006 roku
nast4pila zmiana nazl¡,ry Spólki na Selena FM Sp. z o.o.) a nastçpnie dnia 26 wrzeínia 2007
roku Selena FM Sp. z o.o. zosta\aprzeksztalcona w spólkç akcyjn4. Siedziba Spólki mieóci siç
we Wroclawiu, ul. Strzegomska2-4.
Jednostka dominujqca jest emitentem papierów wartoéciowych, o których mowa w art. 4
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 19 lipca2002 r. nr
1606/20021WE w sprawie stosowania miçdrynarodowych standardów rachunkowoici (Dz.
Urz. WE L 243 z I I wrzeénia 2002 roku, str. l; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.

na podstawie art. 55.6a ustawy z dnia 29 wrzeínia 1994 roku o
rachunkowoéci (tekst jednolþ: Dz. IJ . nr 7 6 z 2002 roku z póâniejszymi zmianami - ,,ustawa o
rachunkowoéci") sporzqdza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy zgodnie z
Miçd4rnarodowymi Standardami SprawozdawczoSci Finansowej, które zostaþ zatwierdzone
przezUE.
13,

t.

29, str. 609)

i

W dniu 3l

paídziernika 2007 roku jednostka dominuj4ca zostala wpisana do rejestru
przedsiçbiorców Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000292032.
Jednostka dominuj4ca posiada numer NIP: 844-00-30-031 nadany w dniu 20 stycznia 1994
roku oraz symbol REGON: 890226440 nadany w dniu 13 lutego 2007 roku.
Podstawowym przedmiotem dzialalnoéci jednostki dominuj4cej jest:

.
.
.
.

Uslugi
Uslugi
Uslugi
Uslugi

doradcze w zakresie zarzqdzania strategicznego;
doradcze w zakresie zarzqdzania finansami;
doradcze w zakresie strategii sprzedaLy;
prowadzenia ksi4g rachunkowych.

Przedmiotem dzialalnoéci jednostek Grupy Selena FM jest produkcja, dystrybucja
materialów budowlanych do drzwi iokien oraz ogólnobudowlanych.

i

sprzeda?

W dniu 3l grudnia 2007 roku kapital podstawowy jednostki dominuj4cej wynosil 886.200
zlotych.Kapital wlasny Grupy na ten dzieú wynosil148.777.716,14 zlotych.
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Zgodnie z odpisem z Ksiçgi Akcji na dziefi30 kwietnia 2008 roku struktura wlasnoSci kapitalu
podstawowego Spólki byla nastçpuj4ca:
IloSó akcji

Krzysnof Domarecki
Anna Kozlowska
Andrzej Kozlowski
Spólka Syrius
Investments S.a.r.l.
Emisja publiczna
Razem

9.538.000

IloSó elosów

Wartoéó

nominalna akcji

Udzial w kapitale
podstawowym

13.538.000

476.900,00

41,970/0

4.000

0,02yo
0,58yo
35,43yo

4.000
132.000
8.050.000

8.050.000

200,00
6.600,00
402.500,00

5.000.000

5.000.000

250.000,00

22,00yo

22.724.000

26.724.000

L 136.200,00

100,00%

132.000

Zgodnie ze stanem ksiçgi akcyjnej jednostki dominuj4cej na dzieñ l0 czerwca 2008 roku, w
roku obrotowym oraz po dacie bilansowej do daty opinii miaþ miejsce nastçpujqce zmiany w
strukturze wlasno$ciowej kapitafu podstawowego jednostki dominuj4cej :

V/ wyniku polqczenia Spólki ze spólk4 Domarecki i Wspólnicy Sp. j., które mialo miejsce
w dniu 28 czerwca 2007, kapital podstawowy Spólki zostal podniesiony o 29.700 zlotych. W
wyniku podwyZszenia kapitafu Krzysztof Domarecki obiù 229 dodatkowych udzialów,
Andrzej Kozlowski objel 66 udzialów, natomiast Anna Kozlowska objçla 2 udzialy. Po
dokonaniu podwyZszenia kapitalu, kapital podstawowy Spólki wynosil 483.700 z\otych.
Podwy2szenie kapitatu zostalo zarejestrowane w dniu 25lipca 2007 roku.

W dniu 27 lipca 2007 Nadnvyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwalilo podwyZszenie
kapitalu zakladowego Spólki z kwoty 483.700 ztotych do kwoty 886.200 zlotych o kwotç
402.500 zlotych, poprzez ustanowienie 4.025 nowych udzialów o wartoSci nominalnej 100
zlotych ka2da. Udzialy zostaly objçte w caloSci w zamian za wklady pieniçZne przez spólkç
prawa luksemburskiego Syriusz Investment S.a.r.l.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spólki, które odbylo siç 26 wrzei;nia 2007
roku, jednomyólnie podjçlo uchwalç o przeksztalceniu Selena FM sp. z o.o. w spólkç akcyjn4.
Kapital zakladowy w przeksztatconej spótce akcyjnej wynosil 886.200,00 zl i dzielil siç na
paídziernika 2007 roku S4d
17.724.00 akcji o wartoéci nominalnej 0,05 z+. W dniu

3l

Rejonowy

dla

Wroclawia-Fabrycznej
Krajowym Rejestrze S4dowym.

we Wroclawiu zarejestrowal przeksztalcenie

w

Sqd Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
S4dowego zarejestrowal w dniu 24 kwietnia 2008 roku podwyZszenie kapitalu zakladowego
Spótki w drodze emisji akcji serii C. Wysokoéó kapitatu zakladowego po rejestracji wynosi
1.136.200,00 zl i dzieli siç na 22.724.000 akcji o wartoSci nominalnej 0,05 z+ (piçó groszy)
kaída. Ogólna liczba glosów wynikaj4ca ze ws4ystkich wyemitowanych przez Spólkç akcji po
zarejestrowaniu zmiany wysokoici kapitalu zakladowego wynosi 26.724.000 glosów.
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FM S.A. po rejestracji zmian przedstawia

si€

- 4.000.000 akcji serii A, co stanowi 17,60 o/o kapitalu zakladowego Spólki i upowa2nia

do

Struktura kapitalu zak+adowego Selena
nastçpuj4co:

8.000.000 glosów (stanowi4cych 29,94
Spólki),

%o

ogólnej liczby glosów na Walnym Zgromadzeniu

13.724.000 akcji serii B, co stanowi 60,40yio kapitafu zakladowego Spólki i upowa2nia do
13.724.000 glosów (stanowi4cych 51,35 o/o ogólnej liczby glosów na Walnym Zgromadzeniu

-

Spólki),
- 5.000.000 akcji serii C, co stanowi 22,00 %o kapitalu zakladowego Spótki i upowaZnia do
5.000.000 glosów (stanowi4cych 18,71 %o ogólnej liczby glosów na Walnym Zgromadzeniu
Spólki).

W

sklad Zarzqdu jednostki dominuj4cej

na dzieñ l0

czerwca 2008 roku wchodzil

jednoosobowo:

Krrvsztof Domarecki

- Prezes Zarzqdu

W dniu 26lipca 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selena FM Sp. z o.o. z
dniem 31 sierpnia 2007 roku odwolalo z funkcji Prezesa Zarzqdu Spólki Pana Andrzeja
Kozlowskiego oraz powolalo do pelnienia tej funkcji Pana KrrysztofaDomareckiego.

2.

Sklad Grupy Kapitalowej
Na dzieú 31 grudnia 2008 roku w sklad Grupy Kapitalowej Selena FM wchodziþ nastçpuj4ce
jednostki zalebne (bezpoSrednio i poórednio):

Podmiot
Nazwa

jednostki

opinii "ilrilïåï;iji"
""
Meroda oRodzaj
t
sPrawozdaniu
konsolidacji finansowym
,o.Til?if",u ,iåi:lÍ:Tl"
finansowego

konsolidacja

Orion Sp. z o.o.

pelna

Bez

uwagi

carina silicones sp. z

o.o.

konsolidacja

Selena Co S.A.

Sima

konsolidacja

Technologie

konsolidacja

petna

pelna
pelna

konsolidacia pelna
Selena S.A.
Selena Romania

=JlEnNsr*YouNc

SRL

konsolidacja

pelna

zastrzekei Ernst & young

Bez

zastrzezei

Brak

obowiazku

31.12.2007

Audit Sp. z o.o.

r,ezzastrzeZen
Brak

31.12.200''l

Audit SP' z o'o'

Bez

badania

Przemyslowe Sp. z o.o.

finansowe

r.r2.200j

zastrze*eit

ffjlt ::î1å
konsolidacja pelna
ze zwróceniem Emst & young

Libra Sp. z o.o.

Dzieú

o""iåiJ'

obowi4zku

badania

Ernst

&

young

31.12.200'7

Audit Sp. z o.o.
Brak

obowiazku

31.12.2007

badania
Ernst

&

Young

31.12.2007

Audit Sp. z o.o.
Brak

obowi4zku

3l.lz.2o1i

badania
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Selena Bohemia s.r.o.

Selena Hungária

Kft.

Selena USA, Inc.

Selena Deutschland GmbH

Neue Hagfa Dr Schenk

konsolidacja pelna

konsolidacja pelna

konsolidacja pelna

konsolidacja pelna

konsolidacja pelna

Niemcy
Selena CA L.L.P.

konsolidacja pelna

Selena Ukraine Ltd.

konsolidacja pelna

Selena Italia srl

Selena Sulamericana Ltda

Siloxane Sp. z o.o.

Tour Net Sp. z o.o.

Selena Bulgaria Ltd.

Selena Vostok Moskwa

Selena Sever Moskwa

konsolidacja peha

konsolidacja pelna

konsolidacja pelna

konsolidacja pelna

konsolidacja pelna

konsolidacja pelna

konsolidacja pelna

Brak obowi4zku

Brak obowi4zku

badania

badania

Brak obowi4zku

Brak obowi4zku

badania

badania

Brak obowi4zku

Brak obowi4zku

badania

badania

Brak obowiqTku

Brak obowi4zku

badania

badania

konsolidacja pelna

Co., Ltd.

3r.12.2007

31.12.2007

31.12.2007

31.t2.2007

Brak obowi4zku

Brak obowi4zku

badania

badania

Bez zastrzeåei

N. AlimZanowa

31.12.2007

Brak obowi4zku

Brak obowi4zku

3t.r2.2007

badania

badania

Brak obowi4zku

Brak obowi4zku

badania

badania

Brak obowi4zku

Brak obowi4zku

badania

badania

Brak obowi4zku

Brak obowi4zku

badania

badania

Brak obowi4zku

Brak obowi4Tku

badania

badania

Brak obowi4zku

Brak obowi4zku

badania

badania

31.12.2007

3r.12.2007

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2007

Brak obowi4zku

Brak obowi4Tku

badania

badania

Brak obowi4zku

Brak obowi4zku
badania

3r.12.2007

Brak obowi4zku

Brak obowi4zku

31.12.2007

badania

badania

badania
Selena Shanghai Trading

31.12.2007

Udzialy w nastçpuj4cych podmiotach stowarzyszonych (bezpoérednio i poSrednio) wykazane
zostaly metod4 praw wlasnoéci w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy na
dziei¡3 I grudnia 2007 roku.
Nazwa podmiotu i siedziba

Rodzaj dzialalnoSci

FinSelena Oy

Sprzeda? hurtowa materialów budowlanych

Foshan Chinuri-Selena Chemical Co

Sprzeda? hurtowa materialów budowlanych

Hamil - Selena Co. Ltd

Produkcj a pianek poliuretanowy ch or az produktów

w aerozolu

Rodzaj zmian i wptyw w).wolany zmianami w stosunku do roku ubieglego w zakresie
jednostek objçtych konsolidacj4 zostal przedstawiony w nocie 2 dodatkowych not
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objaSniaj4cych (,,informacja dodatkowa") do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitalowej za rok zakoficzony dnia 31 grudnia 2007 roku.

3.

Skonsolidowanesprawozdaniefinansowe

3.1 Opinia bieglego rewidenta orarz badanie skonsolidowanego

sprawozdania

finansowego
Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie, Rondo ONZ I jest podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdaú finansowych, wpisanym na listç pod numerem 130.

& Young Audit sp. z o.o. w dniu

18 grudnia 2007 roku zostala wybrana przez Radç
Nadzorcz4 do badania skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego Grupy.

Ernst

Ernst & Young Audit sp. z o.o. oraz biegly rewident kieruj4cy badaniem spelniaj4 w
rozumieniu arL. 66 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowoSci, warunki do wyraZenia bezstronnej i
niezalehnej opini i o skon so lidowanym sprawozdan iu fi nansowym.
Na podstawie umowy zawartej w dniu 2 sfycznia 2008 roku zZarz4demjednostki dominuj4cej
przeprowadzili$my badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakoñczony
dnia 3l grudnia 2007 roku.

Nasrym zadaniem byto wyraíenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu f,tnansowym na
podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego procedury byly zaprojektowane tak, aby
umo2liwió wydanie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako
caloSó. Nasze procedury nie obejmowaly uzupelniaj4cych informacji, które nie maj4 wpþwu
na skonsolido\ryane sprawozdanie finansowe traktowane jako caloéó.
Na podstawie naszego badania, z dniem

l0

czerwca 2008 roku wydaliSmy opiniç bieglego

rewidenta o nastçpuj4cej treéci:
,,Dla

l.

\Walne go

Zgromadzenia Akcj onariuszy

PrzeprowadziliSmy badanie zal1czonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitalowej Selena FM (,,Grupy"), w której jednostkq dominuj4c4 jest
Selena FM S.A. (do 3 | paâdziemika 2007 roku Selena FM Sp. z o.o.) (,,Spólka")
z siedzib4 we Wroclawi u, prry ul. Strzegomskiej 2-4, za rok obrotowy zakoftczony dnia
grudnia 2007 roku, obejmuj4cego:

3

I

.

skonsolidowany bilans sporzadzony na dzieh 3l grudnia 2007 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumç 312.385.348,95 zlotych,

.

skonsolidowany rachunek zysków

i

strat za rok obrotowy od dnia

I

stycznia 2007 roku

do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazuj4cy zysk netto w wysokoéci 34.867.824,19
ztotych,

.

skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitatach wlasnych za rok obrotowy od
dnia I stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazuj4ce zwiçkszenie stanu
kapitalów wlasnych o kwotç 49.797.445,74 zlotych,

3!l EnNsr*YouNc
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.

skonsolidowany rachunek przeplywów pieniç2nych zÀ rck obrotowy od dnia I
stycznia 2007 roku do dnia 3l grudnia 2007 roku wykazuj4cy zwiçkszenie stanu
órodków pieniçZnych netto o kwotç 10.794.170,28 zNotych oraz

.

zasady

þolityki) rachunkowoÉci oraz dodatkowe noty objaéniaj4ce

(,,zalqczone skonsolidowane sprawozdan ie finansowe").

2. Za

rzetelnoÉó, prawidlowoSó

i

jasnoSó zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego, jak równie2 za prawid\owoéó dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada
Zarzqd Spólki. Nas4,m zadaniem bylo zbadanie zalqczonego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz wyra2enie, na podstawie badania, opinii o tym, czy
sprawozdanie to jest, we wszystkich istotnych aspektach,rzetelne, prawidlowe i jasne.

3.

Badanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliimy
stosownie do obowi4zuj4cych w Polsce postanowieñ:
. rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowoéci (,,ustawa o
rachunkowotíci"),

.

norrn wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajow4 Radç
Biegþch Rewidentów,

w taki sposób, aby uryskaó racjonaln4 pewno6ó, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowoici. W szczególnoóci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duZej mierze
metod4 wyrywkow4 - dokumentacji, z której wynikaj4 kwoty i informacje zawarte w
zal4czonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo równieZ
ocenç poprawnoéci przyjçtych i stosowanych przez Grtpç zasad rachunkowoSci i
znaczqcych szacunków dokonanych przez Zarz4d Spólki, jak i ogólnej prezentacji
zalqczonego skonso I idowanego sprawozdan i a fi n ansowego. UwaZa my, 2e przeprowadzone
przez îas badanie dostarcrylo nam wystarczajqcych podstaw do wyra2enia opinii o
zalqczonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako caloéé.

4.

Naszym zdaniem zalqczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we ws4rstkich
istotnych aspektach:

e

przedstawia rzetelnie i jasno ws4ystkie informacje istotne dla oceny wyniku
finansowego dzialalnoéci gospodarczej za rok obrotowy od dnia I stycznia 2007 roku
do dnia 3l grudnia 2007 roku, jakte2 sytuacji maj4tkowej i finansowej badanej Grupy
na dzieñ 3l grudnia 2007 roku;

.

zostalo sporz4dzone prawidlowo, to jest zgodnie z Miçdrynarodowymi Standardami
Sprawozdawczoóc i F inan sowej, które zostaþ zatw ier dzone przez UE;

.

jest zgodne z wptywajqcymi na formç i treió sprawozdania finansowego przepisami
prawa regul

5.

uj 4cym

i przy gotowan ie sprawozdari finansolvych.

Zapoznalismy siç ze sprawozdaniem Zarzqdu Spólki na temat dzialalnoSci Grupy w roku

I

stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku oraz zasad
sporz4dzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z
dzialalnoSci") i uznaliSmy, 2e informacje pochodz4ce z zalqczonego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego se z nim zgodne. Informacje zav,tarte w sprawozdaniu z
dzialalnoéci uwzglçdniajq odpowiednie postanowienia rozporzqdzenia Ministra Finansów
z dnia 19 pu2dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieZ4cych i okresowych
przekazywanychprzezemitentów papierów wartoSciowych (Dz. U.nr209,poz.1744).

obrotowym od dnia
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6.

Do daty niniejszej opinii skonsolidowane sprawozdanie finansowe zàrok zakonczony dnia
3l grudnia 2006 roku nie zostalo zlohone w Krajowym Rejestrze S4dowym, jak wymagaj4
tego przepisy ustawy o rachunkowoSci."

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spótki przeprowadziliémy w okresie
od 25 lutego 2008 roku do 10 czerwca 2008 roku, w tym w siedzibie jednostki dominuj4cej od

l0 do l6

marca 2008 roku.

3.2 OSwiadczeni^ otrzymane i dostçpnoSó danych

Zarz4d jednostki dominuj4cej potwierdzil swoj4 odpowiedzialnoéó za rzetelnoíé,
prawidlowoSó i jasnoSó skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz prawidlowoéó
dokumentacji konsolidacyjnej. O6wiadcryl on, i2 udostçpnil nam wszystkie sprawozdania
finansowe jednostek objçtych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, dokumentacjç
konsolidacyj nq oraz pozostale wymagane dokumenty oraz udzielil niezbçdnych wyjaénieú.
Otr4ymaliémy równieZ pisemne oéwiadczenie z dnia l0 czerwca 2008 roku Zarzqdujednostki
dominuj4cej o:
. kompletnym ujçciu informacji w dokumentacji konsolidacyjnej,
. wykazaniu wszelkich zobowi4zaú warunkowych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym, oraz
. ujawnieniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzei,
które nast4piþ po dacie bilansu do dnia z\oíenia oéwiadczenia.
oéwiadczeniu potwierdzono, 2e przekazane nam informacje byþ rzetelne i prawdziwe
zgodnie z przekonaniem i najlepszqwiedzqZarzqdujednostki dominuj4cej i objçfy wszelkie
zdarzenia mogqce mieó wptyw na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

W

3.3Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu fìnansowym Grupy za poprzedni
rok obrotowy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy zakoírczony dnia 31 grudnia
2006 roku zostalo zbadane przez Marka Musiala, bieglego rewidenta nr 90036/7272,
dzialaj1cego w imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzlbq w Warszawie,

Rondo ONZ l, podmiotu wpisanego na listç pod numerem 130. Dzialajqcy w imieniu
podmiotu uprawnionego biegþ rewident wydal o tym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za rok zakoíczony dnia 3l grudnia 2006 roku opiniç bez zastrzeheí.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zarok obrotowy zakoficzony dnia 31 grudnia
2006 roku zostalo zaft,tierdzone przez Akcjonariusry na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariusry w dniu 18 grudnia 2007 roku.

l0

czerwca 2008 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok
zakoitczony
obrotowy
dnia 31 grudnia 2006 roku wrazz opini4bieglego rewidenta, odpisem
uchwaþ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z
dzialalnoSci Grupy nie zostaþ zloàone w Krajowym Rejestrze S4dowym.

Do dnia
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4.

Sytuacja finansowa

4.1 Podstawowe dane i wskaániki fïnansowe
PoniZej przedstawiono wybrane wska2niki charukteryzuj4ce sytuacjç finansow4 Grupy w
latach 2005 2007, wyliczone na podstawie danych finansowych zawartych w
sprawozdaniach finansov'rych za lata zakoñczone dnia 3 I grudnia 2006 roku i dnia 31 grudnia
2007 roku.

2007

2006

2005

suma bilansowa

312.385.348,95 234.586.879,02 180.986.723,89

kapital wlasny
wynik finansowy netto

148.777

.716,t4 98.834.574,05
34.867.824,19 30.515.800,45

rentownoSó maj4tku (%)

65.185 .977 ,78

13.318.539,60

ll,zYo

l3,0Yo

7,4Vo

37,8Yo

46,8Yo

26,4Yo

6,70/0

1,lYo

Wynik finansowy netto x 100
suma aktywów

rentowno5ó kapitalu wlasnego (7o)

Wvnik finansowy netto x 100
kapital wlasny na pocz4tek okresu
rentowno5ó netto sprzedaåy (o/o)

4,lYo

Wynik finansowy netto x 100
prrychody ze sprzedairy produktów, towarów
i materialów
plynnoSó

-

wskaánik plynnoSci

I

l,6l

1,36

1,23

0,104

0,108

dni

69 dni

aktywa obrotowe ogólem
zobow iqzania krótkoterminowe
plynnoSé

-

wskaánik plynno5ci

III

0,166

Srodki pieniçZne
zob ow iqzania krótkoterm i no w e

szybko5ó obrotu naleZnoóci

80

dni

64

naleàroSci ztytulu dostaw i uslug x 365 dni
przychody ze sprzedairy produktów, towarów
i materialów
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2007
okres splaty zobow i4zaít

2006

2005

42

dni

48

dni

57 dni

48

dni

50

dni

47 dni

zobowiqzaniaztlrtulu dostaw i uslug x 365
dni
wartoSó sprzedanych towarów i materialów +
koszt wytworzenia sprzedanych produktów
szybko5ó obrotu zapasów
zapasy x 365 dni
wartoÉó sprzedanych towarów i materialów

+ koszt wytworzenia sprzedanych produktów

56,7%

4l

,4Yo

42,8o/o

52,4o/o

60,70/0

64,0Yo

2,50o/o
4,00yo

l,O0o/o
1,40%

trwaloSó struktury finansowania (7o)
(kapital wlasny + rezerry i zobowi1zania
dlugoterminowe) x 100
suma pasywow

obci4Zenie maj qtku zobowiqzaniami (%)
(suma pasywów- kapital wlasny)

x

100

suma aktywów

wskaánik inflacji:

Srednioroczny
grudnia

od grudnia do

2)0Yo
0,70yo

4.2Komentzrz
Przedstawione wskaZniki wskazuj4 na nastçpuj4ce trendy:

¡
r

WskaZnik rentownoéci maj4tku wyniósl w 2007 roku I l,2o/o, w 2006 roku wyniósl
13,0o/o, a w 2005 roku 7,4o/o. WskaZnik rentownoéci kapitalu wlasnego w 2007 roku
wyniósl 37,8o/o, podczas, gdy w 2006 roku wynosil 46,8yo, a w 2005 roku26,40/o.
Rentownoéó netto sprzedairy
roku ,lYo.

w 2007 roku wyniosla

6,7Yo,

w 2006 roku

7,1%o, a

w

2005

¡

Wskaánik pþnnoéci I wynosil l,6l w 2007 roku, w 2006 roku wynosi+ 1,36, natomiast w
2005 roku 1,23. Wskaánik pþnnoéci III wynosil 0,166 w 2007 roku, w porównaniu do
0,104 w roku 2006 i 0,108 w roku 2005.

o

w 2006 roku do 80 dni w 2007 roku. W
2005 roku srybkoéó obrotu naleZnoéciami wynosila 69 dni. Okres splaty zobowiqzaft
spadl do 42 dniw 2007 roku, podczas gdy w 2006 roku wynosil 48 dni, a w 2005 roku 57
Szybkoéó obrotu nale2noéciami wzrosla z 64 dni

dni.

.

SzybkoSó obrotu zapasów wyniosla w 2007 roku 48 dni, podczas, gdy
wynosila 50 dni, a w roku 2005 47 dni.
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TrwaloSó struktury finansowania wzrosla z 47,4%o w 2006 roku

do

56,7yo

w 2007 roku.

W 2005 roku trwaloéó struktury finansowania wynosila 42,8yo. Obci4Zenie maj4tku
zobowiqzaniami wynosilo 52,4%o w 2007 roku, w porównaniu do 60,7%o w 2006 roku i
64,0Yo w 2005 roku.

4.3 Kontynuacja dzialalnoSci
Podczas naszego badania nic nie

rwúcilo naszej uwagi, co powodowaloby nasze przekonanie,
w stanie kontynuowaó dzialalnoéci, przez co najmniej 12

2e jednostka dominuj4ca nie jest

miesiçcy licz4c od dnia 3l grudnia 2007 roku na skutek zamierzonego lub pr4lmusowego
zaniechania bqdZ istotne go ograniczenia przez ni4 dotychczasowej dzialalnoSci.
W punkcie 6 informacji dodatkowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za
rok zakoitczony dnia 3l grudnia 2007 roku Zarzqdjednostki dominuj4cej wskazal,2e bçdqce
podstaw4 sporz4dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdania finansowe
jednostek Grupy zostaly sporz4dzone przy zaloàeniu kontynuowania dzialalnoéci przez te
jednostki przez okres nie krótszy nil 12 miesiçcy od dnia 31 grudnia 2007 roku i 2e nie
wystçpuj4 okoliczno6ci wskazuj4ce na zagroZenie kontynuowania dzialalnoSci przez te
jednostki.

r.

cznsc szczBcor,owA

1.

KompletnoSó i poprawnoSó dokumentacji konsolidacyjnej
Podczas badania nie stwierdzili6my mog4cych mieó istotny wptyw na zbadane skonsolidowane

sprawozdanie finansowe nieprawidlowoSci dokumentacji konsolidacyjnej, które nie zostalyby
usuniçte, w tym w zakresie spelnienia warunków, jakim powinna odpowiadaó dokumentacja

konsolidacyjna

(a w

szczególnoSci obejmuj4cych wylqczenia dotycz4ce korekt

konsolidacyjnych).
2.

Zasady i metody wyceny akfywów izobowi4zaí oraz kapitalów wlasnych
Zasady (politykç) rachunkowoéci Grupy oraz v,rykazywania danych przedstawiono w nocie l0
informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakoficzony dnia 31 grudnia
2007 roku.

3. Charakterystyka skladników skonsolidowanego sprawozdania finansowego

i

kapitalów wlasnych Grupy zostala przedstawiona w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakoiczony dnia 3 1 grudnia 2007 roku.
Struktura aktywów, zobowiqzan

Dane wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym s4 zgodne z dokumentacjq
konsolidacyjn4.
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3.1

WartoSó firmy z konsolidacji oraz sposób dokonywania odpisów
Sposób ustalenia warto5ci firmy z konsolidacji, zasady oceny utraty wartoéci oraz dokonane
odpisy zgulu utraty wartoSci za rok obrotowy i do dnia bilansowego przedstawiono w notach
l0 i22 informacji dodatkowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

3.2 Kapital wlasny,

w fym kapital udzialowców mniejszoSciowych

Wykazany stan kapitalów wlasnych, w tym kapitatu udzialowców mniejszoéciowych jest
zgodny z dokumentacj4 konsolidacyjnq iodpowiednimi dokumentami prawnymi. Kapital
wlasny udzialowców mniejszo6ciowych na dzieí 3l grudnia 2007 roku wynosil 167 tysiçcy
zlotych. Kapital wlasny udzialowców mniejszoóciowych zostal ustalony prawidlowo i jest
zgodny z dokumentacj 4 konsolidacyj n4.

Dane dotyczqce kapitalów wlasnych przedstawiono
w skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym.

w

nocie 30 informacji dodatkowej

3.3 Rok obrotowy
Sprawozdania finansowe, bçd4ce podstaw4 sporzqdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, wsrystkich jednostek wchodz4cych w sklad Grupy Kapitalowej zostaly
sporz4dzone na dziefi 31 grudnia 2007 roku i obejmuj4 dane finansowe za okres
sprawozdawczy od dnia I stycznia 2007 roku do dnia 3l grudnia 2007 roku.

4.

Wyl4czenia konsolidacyjne

4.1

Wyl4czenia wzajemnych rozrachunków (naleinoSci i zobowi4zaír) oraz obrotów
wewnçtrznych (prrychodów i kosztów) jednostek objçtych konsolidacj4
Dokonane wylqczenia wzajemnych rozrachunków (naleZnoéci i zobowiqzait) oraz obrotów
wewnçtrznych (przychodów i kosztów) jednostek objçtych konsolidacj4 sA zgodne
z dokumentacj q konsol idacyj n4.

4.2

Wylqczenia wyników niezrealizowanych przez jednostki objpte konsolidacj4,
zawartych w wartoSci aktywów oraizz tytulu dywidend
Dokonane wylqczenia wyników niezrealizowanych przez jednostki objçte konsolidacj4
zawafich w wartoéci aktywów oraz z gutu dywidend s4 zgodne z dokumentacj4
konsolidacyjn4.

5.

Sprzeda2 caloSci lub czçSci udzialów (akcji) w jednostce podporz4dkowanej
Skutki sprzedaLy caloici udzialów w Helios Poland Sp. z o.o. oraz Tour Net Sp. z o.o. zostaly
wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy zgodnie z odpowiednimi
dokumentami prawnymi i z dokumentacj4 konsolidacyjn4.
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Pozycje ksztaltujqce wynik dzialalno5ci grupy

6.

Charakterystyka pozycji ksztaltujqcych wynik dzialalnoSci Grupy zostala przedstawiona w
zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakoftczony dnia 3l grudnia
2007 roku.

SlusznoSó odstppstw od zasad konsolidacji i stosowania metody pra\ry wlasnoSci
okreSlonych w Mipdrynarodowych Standardach SprawozdawczoSci Finansowej,
które zostaþ zatwierdzone przez UE

7.

W procesie sporzqdzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie miaþ miejsca
odstçpstwa od zasad konsolidacji i stosowania metody praw wlasnoSci, które spowodowaþby
modyfikacje w opinii bieglego rewidenta.

8.

Informacjadodatkowa
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakoúczony
dnia 3 1 grudnia 2007 roku sporzqdzona zostata, we wsrystkich istotnych aspektach zgodnie z
Miçdrynarodowymi Standardami Sprawozdawczoéci Finansowej zatwierdzonymi przez Uniç
Europejsk4.

9.

Sprawozdanie zdzialalnoéci Grupy
Zapoznaliímy siç ze sprawozdaniem Zarzqdu Spólki na temat dzialalnoéci Grupy w okresie od
dnia I stycznia 2007 roku do dnia 3l grudnia 2007 roku oraz zasad sporzqdzenia rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z dzialalnoi;ci") i uznaliSmy,2e
informacje pochodz4ce z zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sq z nim
zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzialalnoóci uwzglçdniaj4 odpowiednie
postanowieniarozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 19 paâdziemika 2005 roku w sprawie
informacj i biehqcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoóciowych
(Dz. U. nr 209,po2. 1744).

10.

ZgodnoSó z pralilem

Uzyskaliémy pisemne potwierdzenie od Zarzqdu jednostki dominuj4cej, i2 w roku
sprawozdawczym nie zostaly naruszone przepisy prawa, a takhe postanowienia statutód
umów jednostek Grupy maj4ce wptyw na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
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11. Wykorrystanie

pracy specjalistów

W trakcie naszego badania nie korrystaliSmy z wyników prac niezalehnych specjalistów.

w imieniu
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo ONZ l, 00-124 Warszawa
numer ewid. 130
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Tomasz Dç$icki

Biegþ rewident Nr I 1308/81 I I

Warszawa, dnia
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Ewa Kowalczuk
Biegþ rewident Nr 926316950
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