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Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. (zwanej dalej „Grupą"), w której jednostką dominującą jest
Boryszew Spółka Akcyjna (zwana dalej „Jednostką dominującą") z siedzibą w Sochaczewie
przy ulicy 15 Sierpnia 106, obejmującego:
(a)

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie
aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2.328.920 tyś. zł;

(b)

skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 238.826 tyś. zł;

(c)

skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
278.604 tyś. zł;

(d)

skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 19.469 tyś. zł;

(e)

informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki
dominującej. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.
Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
(a)

przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa" Dz.U. z 2002 r. Nr 76 póz. 694 z późniejszymi zmianami);

(b)

norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność,
że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń.
Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów
potwierdzających kwoty i informacje wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez
Grupę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze
badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.
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Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy uwzględniają postanowienia
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie" - Dz. U. nr 33 póz. 259) i są zgodne z
informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich
istotnych aspektach:

(a)

zostało sporządzone
konsolidacyjnej;

na

podstawie

prawidłowo

prowadzonej

dokumentacji

(b)

jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa;

(c)

przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31
grudnia 2008 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Nie zgłaszając zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zwracamy uwagę, że skonsolidowanego sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kontynuacji działalności. Na dzień
31.12.2008 zobowiązania krótkoterminowe przewyższały aktywa krótkoterminowe o kwotę
231.268 tyś. zł. Na dzień bilansowy kapitały własne wyniosły 816.217 tyś. zł. Działalność
Grupy była finansowana w znacznym stopniu krótkoterminowymi kredytami, stąd konieczna
jest restrukturyzacja zadłużenia z krótkoterminowego na długoterminowe, która obecnie jest
przez Zarząd Jednostki dominującej negocjowana. W punkcie 5 not do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego opisano czynniki wskazujące na niepewność związaną z
przyjętymi założeniami. Jeśli okoliczności te nie ziściłyby się, zastosowanie zasady
kontynuacji działalności mogłoby nie być właściwe. Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe nie zawiera korekt, które byłyby konieczne w takich okolicznościach.
Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie:
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