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Naszym zadaniem było zbadanie i wyra�enie opinii o rzetelno�ci, prawidłowo�ci i jasno�ci tego

sprawozdania finansowego oraz prawidłowo�ci ksi�g rachunkowych stanowi�cych podstaw�

jego sporz�dzenia.

Za sporz�dzenie tego sprawozdania finansowego odpowiedzialno�� ponosi Zarz�d SEKO

S.A. z siedzib� w Chojnicach. Zarz�d oraz Członkowie Organu Nadzoruj�cego Jednostk�

(przez który rozumie si� - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5a) ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o

rachunkowo�ci Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z pó�n. zmian. - Rad� Nadzorcz�, a w

przypadku, gdy nie została powołana, Zgromadzenie Wspólników lub Wła�ciciela) s�

zobowi�zani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalno�ci

spełniały wymagania przewidziane w niniejszej ustawie.

rachunek przepływów pieni��nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31

grudnia 2011 r. wykazuj�cy zmniejszenie stanu �rodków pieni��nych o kwot�

-412 tys. zł

dodatkowe informacje i obja�nienia.

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r.

do 31 grudnia 2011 r. wykazuj�ce zmniejszenie kapitału własnego o  kwot�

-4 663 tys. zł

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia

2011 r. wykazuj�cy strat� netto w wysoko�ci

-4 663 tys. zł

96 468 tys. zł

O P I N I A
NIEZALE�NEGO

BIEGŁEGO REWIDENTA

Sporz�dzona dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

Przeprowadzili�my badanie zał�czonego sprawozdania finansowego SEKO S.A. z siedzib� w

Chojnicach (zwanej dalej "Spółk�"), na które składa si�:

SEKO S.A.

wprowadzenie do sprawozdania finansowego

bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i

pasywów zamyka si� sum�

z siedzib�

w Chojnicach,
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Opinia Niezale�nego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego SEKO S.A. za rok obrotowy 2011

*

*

a)

b)

c) jest zgodne z wpływaj�cymi na tre�� sprawozdania finansowego przepisami prawa i

postanowieniami statutu Spółki.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyra�enie opinii o rzetelno�ci, prawidłowo�ci i jasno�ci

tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowo�ci ksi�g rachunkowych stanowi�cych

podstaw� jego sporz�dzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili�my stosownie do postanowie�:

sporz�dzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre�lonymi w

powołanej wy�ej ustawie zasadami (polityk�) rachunkowo�ci oraz na podstawie

prawidłowo prowadzonych ksi�g rachunkowych,

rozdziału 7 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz. U. z 2009 r.

Nr 152, poz. 1223 z pó�n. zmian.),

krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow� Rad� Biegłych

Rewidentów w Polsce.

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji

maj�tkowej i finansowej badanej Spółki na dzie� 31 grudnia 2011 roku, jak te� jej

wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011

roku,

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali�my i przeprowadzili�my w taki sposób,

aby uzyska� racjonaln� pewno��, pozwalaj�c� na wyra�enie opinii o sprawozdaniu. W

szczególno�ci badanie obejmowało sprawdzenie poprawno�ci zastosowanych przez

Spółk� zasad (polityki) rachunkowo�ci i znacz�cych szacunków, sprawdzenie - w

przewa�aj�cej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów ksi�gowych, z których

wynikaj� liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i cało�ciow� ocen�

sprawozdania finansowego.

Uwa�amy, �e badanie dostarczyło wystarczaj�cej podstawy do wyra�enia miarodajnej

opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj�ce dane liczbowe i

obja�nienia słowne:
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Prezes Zarz�du

Spółka wpisana na list� podmiotów uprawnionych do badania sprawozda� finansowych 

pod numerem 101

80-137 Gda�sk, ul. Starodworska 1

Krzysztof Kurkowski

            Ksi�gowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 

Sprawozdanie z działalno�ci Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 i ust. 3

ustawy o rachunkowo�ci oraz Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

warto�ciowych oraz warunków uznawania za równowa�ne informacji wymaganych

przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr

33, poz. 259), a zawarte w nim informacje, pochodz�ce bezpo�rednio ze zbadanego

sprawozdania finansowego, s� z nim zgodne.

Lucyna Witek

                    Ksi�gowi i Biegli Rewidenci

Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 11923 Numer ewidencyjny 8038

Gda�sk, dnia 19 marca 2012 r.

Kluczowy Biegły Rewident    
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