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OPINIA NII]ZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarz4du "PATENTUS" S.A. z siedzib4 w Pszc4nie.

Przeprowadzilismy badanie zalqczonego spmwozdania finansowego za rok obrotowy zakofczony dnia 3l grudnia
2009 roku "PATENTUS" S.A. (,.Sp6lka ') z siedzibq w Pszczlnie przy ul. C6moslqskiej I 1 , na kt6re sklada sig:

86.247 tys. PLN

7.032 rys. PLN

9.182 tys. PLN

15.068 tys. PLN

3.704 rys. PLN

I . B ilans sporz4dzony na dzi€6 3 I gudnia 2009 roku, k6ry po stonie aktyw6w
i paslav6w ,?amyka sie iunq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .
(slolmie: osiemdziesiqt sze56 milion6w dwie(cie czierdziesci si€d€m rysi9cy zlotych)

2. Rachunek zysk6w i sirat za rok obrotowy od 0l styczria 2009 roku do 3l grudnia
2009 roku wykazuj4cy rysk netto w wysokosci
(slowni€: sied€m milion6w trzydziesci dwa tysi4ce ztotych)

3. Sprawozdanie z €alkowitych dochod6w za rok obrotowy od 0l stycaia 2009 roku do
3l grudnia 2009 roku wykazuj4cy calkowity doch6d og6lem w $ysokosci .-......
Gto\rnie: &iewigi milion6w sto osiemdziesiqt dwa tysiqce zlotych)

4. Zestawi€nie zmian w kapitale wlasnlm za rok obrotowy od 0l stycznia 2009 roku do
3l grudnia 2009 roku wykazrjqce wnost kapitalu wtasnego
(slownie: pigtnascie milion6w szeSddziesi4t osiem tysiecy ztotych)

5. Rachun€k przepbrv6w pi€nigaych za rok obrotowy od 0l stycznia 2009 roku do
3l gudnja 2009 roku wykazujqcy wzrost stanu Srodk6w pieniiznych netto o ......-..-
(slowniertrzy miliony sied€mset czery tysi4€e zlotych)

6. Infomacja dodatkowa zawiemj4ca opis prryj9rych zasad (polityki) rachunkowosci
oraz inne informacje objasniajqce.

Zarzad Sp6lkijest odpowiedzialny za prawidlowosd ksi4g rachunkowych oraz sporzqdzenie i rzetelnq prezentacjQ
iego spmwozdania finansowego zgodnie z Migd4narodowlmi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej,
Miedztnarodowlmi Standardami Rachunkowo6ci omz zwiqzanymi z nim; interyretacjami ogloszonymi w formie
tozpotz4dzri Komisji Europ€jskiej i innymi obowiqzujEcymi przepisami. odpowiedzialnosc ta jest r i4z na z
wlasciwyn zaprojektowaniem, wdrczeniem i utrzymaniem kontroli wewnetrznej zwiazanej ze sporzqdzeniern oraz
rzetelna prezentacj4 sprawozdania finansowego wolnego od ni€prawidlowoSci powstalych wskutek celowych
dzialan lub btfd6w, doborem omz zastosowaniem odpowiednich zasad rachunkowosci, a tak2e dokonywaniem
szacunk6w ksitgo$ych stosowny€h do zaistnialych okoLicaosci.

Naszlm zadaniem bylo zbadanie i wlrazenie opinii o rym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z
zaslosowanymi zasadarni (poliryk4) rachunkowosci oraz c4 tzel€lnie i jasno przedstawia sltuacjg maj4tkowa
i finansowq, j ak rcz wynik finansouy badanej Sp6tki.

Badanie sprawozdania tuansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowieh:

L rozdzialu ? ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowosci/ iestjednolity Dz. U. z2009r.Nr 152, poL.1223/;

2. stosowanej w Polsce prakqrki badania sprawozdafi;

3. przepis6w usta$! z dnia I5.09.2000r Kodek sp6lek handlowych / Dz- U. Nr 94, poz-1037 z p6m. zrnianami/.
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Badani€ sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki spos6b, aby uryskac racjonaln4
pewnosd! pozwalaj4c4 na $l,razenie opinii o spmwozdaniu. W szczeg6lno{ci badanie obejnowalo sprawdzenie
poprawnosci zastosowanych prz€z jednostkg zasad (polityki) nchunkowosci i znaczEcych szacunt6w,
spmwdzenie - w przewa2ajqcej mierze w spos6b wyrywko!\y - dowod6w i zapis6w ksi9gowych, z kt6rych
qnikaj4 liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finanso$f,an, jak i calosciowq ocen9 sprawozdania
finansowego.

Uwazamy,2r badanie dostalczylo wystarczajecej podsta\4y do \{)mzenia miarodajnej opinii.

Naszlm zdani€n, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujEce dane liczbowe i objasnienia slo\rne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny slauacji maj4tkowej i finansowej
badanej Sp6lki na dziei 3l srudnia 2009 roku, jak t€z jej wyniku finansoweso oraz calkowitych
dochod6w og6lem za rok obroto\*y od 0 I stycznia 2009 roku do 3 I grudn;a 2009 roku,

b) zostato sporzqdzone, we wsrystkich istotnych aspektach Fawidlo\{o, to jest zgodnie z zasadami
(politykq) rachunkowosci, wynikajqc)'rni z Midzynarodowych Slandard6w Sprawozdawczosci
Finansowej, Migdzynarodowych Standard6w Rachunkowosci orcz zwi4zanych z nimi interpretacji
ogloszonych w fonnie rozpoEqdzei Komisji Europejskiej, a w zal(esie nieuregulowanyrn w tych
Standardach - stosownie do w)lnos6w ustawy o rachunlowosci i wydanych najej podstawi€ przepis6w
wykonawczych oraz na podstawi€ prawid{owo prowadzonych ksiqe mchuntowych,

c) jest zgodne z wpry,waj4clmi na form9 i tresa sprawozdania finansowego przepisami prawa i
postanowieniami statutu Sp6tki.

Zapomali(my si9 ze sprawozdaniem Zarz4du na temat dzialalnosci Sp6lki w roku obrotowym od dnia 0l rycznia
2009 roku do dnia 3l gudnia 2009 roku. UznaliSmy, ze sprawozdanie zarz4du z dzlalalno{cl Sp6lki w roku
obrotowlm od 01 stycznia 2009 roku do 3l grudnia 2009 roku jest konpletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o
racbunkowosci, a zawarte w nim informacje, pochodz4ce ze zbadanego sprawozdania finansoweeo, s4 z nim
zgodne. Informacje zawart€ w sprawozdaniu Zan4d\ z dzialalnoici uwzglidniaj4 odpowiednie postanowienia
rozporzqdze a Ministra Finans6w z dnia 19 lutego 2009 roku w spmwie informacji bie24cych i okresowych
przekazywanych przez emitent6w papi€r6w wartosciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowazne informa€ji
wymaganych przepisamiprawa pafstwa njebgdqcego pahstwem czlonkowskim (Dz. U. nr 33, poz.259).

Kluczowy biegly rewident Nr 9324
reprezentujqcy podmiot upra\rniony
do badania sprawozdair finanso\rych

,,BUFIKS" Biwo Ustus Finansowo-Ksi9sowych
Sp6lka 7 o.o. Grupa Finans-5e^ is
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3

Podmiot upratr1]iony do badania spmwozdai finanso\-rych Nr 660
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Katowice, dnia 15 marca 2010 roku.
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