
stan na 31-12-2006 stan na 31-12-2007Zestawienie zmian w kapitale w³asnym [z³]

I KAPITA£ W£ASNY NA POCZ¥TEK OKRESU (BO)

-  korekty b³êdów podstawowych

1 A  Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO), po korektach

1 Kapita³ podstawowy na pocz¹tek okresu

1.1  Zmiany kapita³u podstawowego

a) zwiêkszenie z tytu³u:

- emisji udzia³ów lub akcji (wartoœæ nominalna)

b) zmniejszenie

222 426 554,30

0,00

222 426 554,30

83 482 400,00

585 000,00

585 000,00

585 000,00

0,00

254 343 943,30

0,00

254 343 943,30

84 067 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2 Kapita³ podstawowy na koniec okresu

2 Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na pocz¹tek okresu

2.1 Zmiana nale¿nych wp³at na kapita³ podstawowy

2.2 Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na koniec okresu

3 Udzia³y (akcje) w³asne na pocz¹tek okresu

3.1 Udzia³y (akcje) w³asne na koniec okresu

4 Kapita³ zapasowy na pocz¹tek okresu.

4.1 Zmiany kapita³u zapasowego

a) zwiêkszenie z tytu³u:

- emisji akcji powy¿ej wartoœci nominalnej

- inne (zbycie lub likwidacja œr.trwa³ych)

b) zmniejszenie z tytu³u:

- pokrycia straty bilansowej

4.2 Stan kapita³u zapasowego na koniec okresu

5 Kapita³ z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu

5.1 Zmiany kapita³u z aktualizacji wyceny

a) zwiêkszenie- w tym: 

b) zmniejszenie - w tym:

- z aktualizacji wyceny

- zbycia œrodków trwa³ych

5.2 Kapita³ z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6.2 Pozosta³e kapita³y rezerwowe na koniec okresu

7 Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

7.1 Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

7.2 Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach

7.3 Zysk z lat ubieg³ych na koniec okresu

7.4 Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

a) korekty b³êdów podstawowych:

7.5 Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach

a) zwiêkszenia z tytu³u:

- przeniesienia straty z lat ubieg³ych 

- przeniesienia straty z roku poprzedniego

b) zmniejszenia  z tytu³u: 

- pokrycia straty z kapita³u zapasowego, rezerwowego

- obni¿enia kapita³u podstawowego

7.6 Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu

7.7 Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu

8 Wynik netto 

II KAPITA£ W£ASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)

III KAPITA£ W£ASNY, PO UWZGLÊDNIENIU PROPONOWANEGO

PODZIA£U ZYSKU (POKRYCIU STRATY)

84 067 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 859 794,65

7 701 258,26

59 857 564,62

57 915 000,00

1 942 564,62

52 156 306,36

52 156 306,36

131 561 052,91

67 240 666,01

-1 942 564,62

0,00

1 942 564,62

0,00

1 942 564,62

65 298 101,39

0,00

-1 475 957,38

0,00

0,00

0,00

1 475 957,38

0,00

1 475 957,38

52 156 306,36

0,00

52 156 306,36

52 156 306,36

0,00

52 156 306,36

-1 475 957,38

-1 475 957,38

-25 106 653,62

254 343 943,30

254 343 943,30

84 067 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 561 052,91

-21 838 674,50

3 267 979,12

0,00

3 267 979,12

25 106 653,62

25 106 653,62

109 722 378,41

65 298 101,39

-3 267 979,12

0,00

3 267 979,12

0,00

3 267 979,12

62 030 122,27

0,00

-1 475 957,38

0,00

0,00

0,00

1 475 957,38

30 057,76

1 445 899,62

25 106 653,62

0,00

25 106 653,62

25 106 653,62

0,00

25 106 653,62

1 445 899,62

-1 445 899,62

2 539 620,79

256 913 621,85

256 913 621,85

OPINIA NIEZALE¯NEGO BIEG£EGO REWIDENTA

Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego Spó³ka Akcyjna 

w Krakowie

Przeprowadziliœmy badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego Spó³ka 

Akcyjna w Krakowie, na które sk³ada siê: 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siê sum¹ 

510.415.915,53 PLN

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazuj¹cy zysk netto w wysokoœci 

2.539.620,79 PLN

4. zestawienie zmian w kapitale w³asnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.122007 r. wykazuj¹ce zwiêkszenie 

kapita³u w³asnego o kwotê 2.569.678,55 PLN

5. rachunek przep³ywów pieniê¿nych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazuj¹cy zwiêkszenie 

stanu œrodków pieniê¿nych o kwotê 7.993.490,43 PLN

6. dodatkowe informacje i objaœnienia.

Za sporz¹dzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarz¹d Spó³ki.

Naszym zadaniem by³o zbadanie i wyra¿enie opinii o rzetelnoœci, prawid³owoœci i jasnoœci tego sprawozdania 

finansowego oraz prawid³owoœci ksi¹g rachunkowych stanowi¹cych podstawê jego sporz¹dzenia.

Badanie to przeprowadziliœmy stosownie do postanowieñ:

1. rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694),

2. norm wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliœmy i przeprowadziliœmy w taki sposób, aby uzyskaæ racjonaln¹ 

pewnoœæ pozwalaj¹c¹ na wyra¿enie opinii o sprawozdaniu.

W szczególnoœci badanie obejmowa³o sprawdzenie poprawnoœci zastosowanych przez Jednostkê zasad (polityki) 

rachunkowoœci i znacz¹cych szacunków, sprawdzenie - w przewa¿aj¹cej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów      

i zapisów ksiêgowych, z których wynikaj¹ informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i ca³oœciow¹ ocenê 

sprawozdania finansowego.

Uwa¿amy, ¿e badanie dostarczy³o wystarczaj¹cej podstawy do wyra¿enia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj¹ce dane liczbowe i objaœnienia s³owne:

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj¹tkowej i finansowej badanej 

jednostki na dzieñ 31.12.2007 roku, jak te¿ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007,

2. sporz¹dzone zosta³o we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreœlonymi w powo³anej wy¿ej ustawie 

zasadami (polityk¹) rachunkowoœci oraz na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych,

3. jest zgodne z wp³ywaj¹cymi na treœæ sprawozdania finansowego przepisami prawa i umow¹ Jednostki.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci jednostki mo¿na uznaæ - w istotnym ujêciu - za kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 

ustawy o rachunkowoœci, a zawarte w nim informacje pochodz¹ce z badanego sprawozdania finansowego s¹ z nim 

zgodne.

Katowice, dnia 16 kwietnia 2008 roku


