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PrzeprowadziLem badanie za\qczonego sprawozdania hnansowego ZakLadow LENTEX

S.A. z siedzib4

w Lubliricu na kt6re sklada siE:
1/

bilans sporz4dzony na dzieA 31,grudnia 2007 roku, ktory po stronie aktywow i paslw6w wykazuje sumg
235.281tys. zlotvch,

2/

rachunek zysk6w i stat za tok obrotowy od 1 stycznia do 31, grudnia 2007 roku wykamj4cy zysk netto
10.449 tys. zlotych,

w wysoko6ci
3/

zestawienie zmiat w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 3'l grudnia 2007 roku wykazuj4ce
4.266 tys. zlotych,

wzrost kapitalu wlasnego o kwotq
4/

rachunek przeplyw6w pienig2nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 toku, wykazujacy
7.547 tys. zlotych,

zmniejszenie stanu 6rodk6w pienig2nych netto o kwotp
5/

informacja dodatkowa do sptawozdania finansowego.

Za sporzqdzenie tego sprawozdania Frnansowegoodpowiada kierownik jednostki.
Moim

zadatiem byLo zbadante i wyraLerie opinii o rzetelno6ci, prawidlowo6ci i jasno6ci tego sprawozdania

finansowego oraz prawidN.owo6ciksi4g rachunkowych stanowi4cych podstawq jego spotzqdzenia.

B adanie sprawoz dania fi nansowego przeprowa dzttem stos ownie do :
1/

postanowie6 rczdzraht T ustawy z dnia29 wrzelnia 1994 roku o rachunkowodci (Dz. IJ. z 2002 roku Nr 76
poz. 694 wt^z z potniejszymi

2/

zmtanami),

norm wykon)'wania zawodu bieglego rewidenta, wydanych przez Krajow4 Radg Bieglych Rewident6w
w Polsce.

3/

zapis6w Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 19 paidzietnika

2005 roku w sprawie infotmacji

bieiqcych i okresowych przekazywanych przez emitent6w papier6w warto6ciowych (Dz. U. Nt 209, poz.
1744).
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m'
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalem i przeprowadzlN.em w taki spos6b, aby uzyska6 tacionaln4
pewno66, pozwalay4c4na *ryraLenie opinii o sptawozdaniu
SV szczeg6lno6ci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawno6ci zastosowanych ptzez iednostkg zasad
rachunkowo|cl i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie - w ptzewaLai+cej mierze w spos6b wyrywkowy
dowod6w i zapis6w ksiqgowych, zktorychwynikaja

ltczby iinformacje z^w^rte w sptawozdaniu finansowym, jak

i calo6ciow4 ocen€ sptawozdatia hnansowego.

IJwa2am,2ebadanie dostarczylo wystarczajqcejpodstawy dla wyra2enia miarcdajnej opiniiMoim zdaniem,zbadane spra\Mozdaniefinansowe, obejmuj4ce dane liczbowe i obja6nienia slowne:
a)

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj4tkowej i hnansowei badanej
jednostki na dzreh 31 grudnia 2007 roku, jakteL jej wyniku finansowego zarok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2007 roku,

b)

sporzqdzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami tachunkowoSci wynikaiacymi
z Migdzynarodowych Standard6w Rachunkowo6ci, Migdzynatodowych

Standatd6w Sprawozdawczo6ci

Finansowej oraz ztit4zanych z nimtinterpretacji ogloszonych w formie rozporz4dzerl I{omisji Europeiskiei,
a w zakresie nietegulowanym w tych Standardach - zgodnie z ust^wq o tachunkowo6ci i wydanymi na jei
podstawie pzepisami or^z tta podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych,
.)

jest zgodne z wplywajacymi na tre66 sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu
jednostki.

Niniejsza opinia uniewa2nia *,yra2onqpoprzednio

pod dat4 25 marca 2008 toku dotyczqcq sprawozdania

finansowego za rok obrotowy 2007. Moja opinia z dnia 25 marca 2008 roku blednie infotmowala,

2e

rachunek przeplyw6w pieniE2nych za tok obrotowy od 1 stycznia do 31, gtudnia 2007 roku, wykazuie
zwigkszenie stanu 6rodk6w pieniE2nych netto o kwotg 7.547 tys. z\.oqch,zatniast 2e rachunek pzeplyw6w
pienigznych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31.gudnia 2007 toku, wykazuje zmtieiszenie stanu 6todk6w
pienig2nych netto o kwotq 7.547 tys. zNotych.

{
\

m'
Sprawozdani e z

dzialalno6cijednostki j.rt t o*pt.tne

w rozumieniu

art. 49ust. 2 ustawy o rachunkowoSci,

^ zaw^rte w nim informacje, pochodz4ce ze zbadanego sprawozdania finansow.go, 14, nim
zgodne.
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ANEKS DO RAPORTU
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El'
Niniejszym aneksemwprowadza siqzmianq na stronie4 raportu, w pwnkcie
bYzmienie:
SprawozdaniaFinansowepwnkt ten otrzymujenastqpwigce
2.

SPRAWOZDANIE

FINANSO$TE

2.1. Badane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe sporz4dzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
obejmuje:
1,/

bilans sporz,tdzofly na dzieA 31,grudnia 2007 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje
235.281tYs. zlotYch'

surn€
2/

rachunek zysk6w rstt^tza rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazui4cy zysk
10.449tys. zlotych,

netto w wysoko6ci
3/

zestawienie zmianw kapitale wlasnym zarok obrotowy od 1 stycznia do 31. grudnia 2007 roku
4.266 tys. zlotych,

wykazujqcewzrost kapitalu wlasnego o kwotg
4/

rachunek przeplyw6w pienig2nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,
wykazuj4cy zmniejszenie stanu 6todk6w pienigZnych netto o kwotg

5/

7.547 tys, zlotych,

informacjq dodatkow4 do sptawozdania finansowego.
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