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Przeprowadziliémy badanie zalqczonego
sprawozdania finansowe go za rck
zakoñczony dnia
31 grudnia 2007 rc]ht seleny FM
s.A- loo
puzaziiimrt<a 2007ioku selenu
nv sp. z o.o.)
(,,spolki") z siedzibqwe wroclawiu,
ur. strzegoåsru i¿, ou"jmui4cego:
bilans spotzqdzony na dziefi 31 grudnia
2007 rclat,który po stronie aktywów
i pasywów
wykazuje sumç g5.20 2.69 6,99 rNo,ty
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"h,
rachunek zysków i strat za tok
obrotowy od dnia stycmia 2007 rokudo
dnia 31 grudnia
2007 roku v'rykazuiqcy
4rsk neffo w wysoko*c i7.g32.7,g,77 zlotych,
sprawozdanie ze nrtian w kapitalach
wlasnych zarckobrotowy od dnia
stycmia 200T rolp¡
roku wvkazujqcé zwiçtszenie sranu
kapitalów wlasnych o kworç
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rachunek przeplywów pieniç2nych
zarckobrotowy od dnia

T#X,î::ffi:i""ry-azujqcv

'

r stycnia2007 roku do dnia 3l
zwiçkszenie stanu srodków pieniçznych
neno o kwotç

zasady (porityki) rachunkowo
éci orazdodatkowe noty objaéniaiqce

(,,zalqczone sprawozdanie fi
nansowe,,).
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za ruetelnosó' prawidlowoÉé i jasno$ó
zalqczonegosprawozdania furansowego, jak
równie ,za
prawidlowosó ksi4g rachunkowych
odpowia da zlzqàspoiti. Naszym
zadaniembylo
zbadanie
zalqczonego
sprawozdania finansow ego

i wyru2"ni",

nu

sprawozdanie to jest, we wszystkich
istotnych aspekiach

poaro*i" badania,opinii o

tym, czy

, rzetelne,prawidlowe i jasne oruz czy
ksiçgi rachunkowe stanowi4ce podstawç jego
sporz4dzenia sq prowadzone, we
wszystkich
istotnych aspektach, w sposób prawidlowy.
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Badanie zalLczonego sprawozdania finansowego
przeprowadzili$my stosownie
obowi4zuj4cych w polsce postanowieú:
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rozdzialu

7

ustawy

rachunkowoÉci,),

å:i#r:i;*unt

z

dnia 29 wrzeónia 1gg4 roku

rachunkowosci (,,ustawa o

zawodu bieglego rewidenta wvdanvch
przez rkaiow* Radç Biegþch

w taki sposób' aby u4yskaé racjonalnQ pewno6ó,
cry

nieprawidlowoÉci'

o

do

w

sprawo zdanie

szczególnoici, badanie obej,no*uro
dokumentacji, z której rruynikaja kwofy

to nie zawieraistoürych

,fru*o

zenie-w duzej mierzernetod4
informacj
,u*urai
zalqczonym

wyrywkowq i
w
sprawozdaniu fÌnansowym' Badanie
"
obejmowalo róiniez ocen€ poprawnoéc
i przyjçtych i
stosowanych przez zaruqd zasad rachunkowoóci
i
,n
dokonanych przez
zarzqd' jak i ogólnej prezentacji zalqczonego
"a"y"t rru.unko*
sprawozdania
finansowe
go. lJwa¿amy, Le
przeprowadzone ptzez nas badanie
dostarczylo nam wystarc zajqcych podstaw
do wyra2enia
opinii o zaN4czonym sprawozdaniu finansowym
traktowanym jako
caloéó.
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Nas4rm zdaniem, zalLczone sprawozdanie finansowe, we
wsrystkich istotnych aspektach:
przedstawia netelnie i jasno wsrystkie informacje
istotne dla oceny wyniku finansowego
dzialalnosci gospodarczej za okres od dnia 1 stycmia 2007
roku do dnia 31 grudnia 2007
roku, jak tez syruacji maj4tkowej i finansowej badanej
Spólki na dzieit3l grudnia 2007 rok¿;
zostalo sporz4dzone prawidlowo, to jest zgodnie
Miçdzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczoéci Finansowej, które zostaþ zatwierdzone przez
IJE oraz na podstawie
prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych;
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jest zgodne zwplywajqcymi na formç i heéó
sprawozdania finansowego (i) przepisami prawa
regulujqcymi pr4ygotowanie sprawozdan finansowych oruz (it)
postanowieniami statutu
Spólki.

Nie zglaszaj qc zastrzeheñ, nwracamy uwag€ na nastçpuj4c4 kwestiç:
Zgodnie z Miçdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoóci
Finansowej, Spólka wykazala
w zalqczonym sprawozdaniu finansowym akcje i udzialy w jednostkach
zaleznych i
stowarzyszonych wedfug ceny nabycia pomniejszonej o
odpisy z guNu trwaNej utraty wartoóci.
Zgodnie zMiçdzynarodowymi Standardami Sprawozdaw.ros"i
Finansowej, c*pu Kapitalowa
Selena FM S'A' ["Grupa Kapitalowa"], której Spólka jest jednostk4
dominuj4cq sporzqdztNa
skonsolidowane sprawozdanie finansowe datowane 10 czerwca
200g roku.
Skonsolidowany rysk netto Grupy Kapitalowej za rok zakoirczony
dnia 31 grudnia 2007 roku
wyniósl 34.867.824,19 zlotych, skonsolidowany kapital wlasny
na dzieÃ31 !rudnia 2007 roku
wyniósl 148.777.716,14 zlotych,a skonsolidowane aktywazti.ggs.z4g,g5
z{otuch.
Zapoznaliímy siç ze sprawozdaniem Zarzqdu na temat dzialalnoéci
Spólki w roku obrotowym
od dnia I stycmia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku
oraz zasadsporz4dzenia rocznego
sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z dzialalnoíci")
i uznaliémy, Le informacje
pochodz4ce z zalqczonego sprawozdania finansowego
sq z nim zgodne. Informacje zawarte w
sprawozdaniu z dzialalno$ci uwzglçdniaj4 odpowiednie postanowi
enia rozporzqdzlniaMinisha
Finansów z dnia 19 paídziernika 2005 roku w ,pru*i. informacji
biez4cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartoóciowych
(Dz. rJ. nr 209, poz. nae.
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