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OPINIA NIEZALE˚NEGO BIEG¸EGO REWIDENTA 
dla AKCJONARIUSZY Miejskiego Przedsi´biorstwa Komunikacyjnego S.A. z siedzibà w Krakowie ul. Âw. Wawrzyƒca 13 

PrzeprowadziliÊmy badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsi´biorstwa Komunikacyjnego S.A. z siedzibà w Krakowie, 

ul. Âw. Wawrzyƒca 13, na które sk∏ada si´: 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

2. Bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2OO5 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´ 277 525 915,58 z∏ 

3. Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01.01.2OO5 do 31.12.2OO5 wykazujàcy strat´ netto 52 156 306,36 z∏ 

4. Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych w okresie obrotowym od O1.O1.2OO5 do 31.12.2OO5 roku wykazujàcy zmniejszenie stanu Êrodków 

o sum´ 4 994 127,59 z∏ 

5. Zestawienie zmian w kapitale w∏asnym w okresie obrotowym od O1.O1.2OO5 do 31.12.2OO5 roku, wykazujàce zwi´kszenie o sum´ 

843 693,64 z∏ 

6. Informacje i objaÊnienia dodatkowe 

Za sporzàdzenie tego sprawozdania odpowiada Kierownik jednostki. Natomiast zadaniem bieg∏ego rewidenta by∏o zbadanie i wyra˝enie 

opinii o rzetelnoÊci, prawid∏owoÊci i jasnoÊci tego sprawozdania finansowego oraz prawid∏owoÊci ksiàg rachunkowych stanowiàcych 

podstaw´ jego sporzàdzenia. 

Do sprawozdania finansowego do∏àczono sprawozdanie Zarzàdu z dzia∏alnoÊci Spó∏ki, które jest kompletne (w rozumieniu art.49 ust.2 

ustawy o rachunkowoÊci) i zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliÊmy stosownie do postanowieƒ: 

1) Rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci (Dz.U.Nr z 2002 roku Nr 76, poz. 694).

2) Norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów w Polsce.

3) Kodeksu Spó∏ek Handlowych.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliÊmy i przeprowadziliÊmy w taki sposób, aby uzyskaç racjonalnà pewnoÊç, pozwalajàcà na

wyra˝enie opinii o sprawozdaniu.

W szczególnoÊci badanie obejmowa∏o:

– sprawdzenie poprawnoÊci zastosowanych przez Spó∏k´ zasad rachunkowoÊci i znaczàcych szacunków, 

– sprawdzenie – w przewa˝ajàcej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów ksi´gowych, z których wynikajà liczby i informacje 

zawarte w sprawozdaniu finansowym, 

– ca∏oÊciowà ocen´ sprawozdania finansowego.

Uwa˝amy, ˝e badanie dostarczy∏o wystarczajàcej podstawy do wyra˝enia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujàce dane liczbowe i objaÊnienia s∏owne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majàtkowej i finansowej badanej Spó∏ki na dzieƒ

31 grudnia 2OO5 roku, jak te˝ jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2OO5 roku do 31 grudnia 2OO5 roku, 

b) sporzàdzone zosta∏o, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej ustawie zasadami rachunkowoÊci 

oraz na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych, 

c) jest zgodne z wp∏ywajàcymi na treÊç sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spó∏ki. 

Nie zg∏aszajàc zastrze˝eƒ do prawid∏owoÊci i rzetelnoÊci zbadanego sprawozdania finansowego stwierdzamy jak wy˝ej. 

Kraków, 2006-04-05 

Reprezentujàcy podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych 

24




