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NIEZALEŻNEGO BIEGŁE GO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWE GO

SCO-PAK S,A.

DIa Akcjonuriuszy, Rudy Nadzorczej i Zarzqdu

Przeprorvadzi|iślny badałrie załączonego sprarvozdania finansorvego SCO-PAK S.A. z siedzibą
lv Wat,szatvie, tll. Ptosta28,na które składa się rvprorvadzerrie do slrl,alvozdania finansolvego, bilans
spouądzony na dzień 3l gru<lnia 201l roku, rachunek ą,skórv i strat, zestaryielrie zmian rv kapitale
rvłasnyln, rachunek plzeptyrvórv pieniężnyclr za rok ob1,otolvy od 1 styczrria 2011 roku clo 31 grrrdnia
20l l roku, oraz dodatkorve infou:tacje i objaśrrierria.

Za przedłożotłe do badania sprarr.ozdalrie finansolve odpowiada Zarząd Spółki. Zavąd orcz
człot*orvie Rarly Nadzorczej są zobolviązalli clo zapervnieltia, aby załączone spl,arvozdanię finansorve
oraz sprawozdanie z clzialalności Spółki spelnialy rrymagania przervidziarrę rv ustarvie z dnia 29
rvt,zęśllia 1994 t, o tachtltrkorvości (Dz, U. z2009 r, Nr 152, poz. 1223, zpóźniejszymi zmianami),
ztvanej dalej ,,ustarvą o rachunkorvości".

Nasą,m zadanierr było zbaclarrie załączonego sprarvoz<lania finansolięgo oraz lryrażełie opinii o tynr,
czy jest ono zgodtre z rrynragającylni zastosorvania zasadami (polityką) raclrunkorvości oraz cry
t,zętelrrie i jasrro przedstalvia otlo we rvszystkich istotrrych aspektaclł, sytrrację lnajątkorvą i finatrsorr,ą,

jąklęa_rvłrriŁfinąlspry11"_badąa_ęj__§gół}i__o_tąŁ__c_zy_h§.ięg.t*_rąqlll4}_Ęrr:e .q!flr_qlr!ąg9__p.q§9_11wę.j§g9___
sporzącl zel t ia s ą pr orvad zone pratvi cł łolvo.

Badanie spt,arr,oz<lania finansorvego prz€pto\\ądziliśrny stosorvnie rlo postatrowieir:

rozdziału 7 ustarry o racltunkolvości,
Krajorvych stanclat<Iów rervizji fittałlsorvej, rryclarryclr ptzęz Krajorvą Radę Biegłych
Ręrvidentórv rv polscę,

Badanie spl,arvozdania finansorvego zaplanorvaliśrny i przeplorvaclziliśrny rv taki sposób, aby uzyskaó
tacjoltalrrą pervrrośó, pozrvalającą na rvyt,ażełrie opinii o sprarvozclanitl. W szczególności baclanie
obejlnorva[o spralvclzenic poprarvności zastosorvatrych ptzez jeclnostkę zasad (polityki) rachttnkorvości
i znaczących szacullków, spl,arv<lzenie - \y przeivażającej mietze w sposób rvl,ryrvkorvy - dowodórv
i zapisórv księgorryclr, z któlych rvynikają liczby i inforlllacje zarvarte lv sprarvoztlanitt fiłransorv;,m,
jak i całościo\yą ocelrę sprarvozclania finansorvego.

Urvażanry, że badanie dostarczyło rr5,statczającej poclstarvy do lryl,ażenia opirrii,

Naszym zdatrienl, zbaclane sprarvozdanie finansorve, rve rvszystkich isto{nyclr aspektaclt:
a) przeclstarvią rzetelnie i jasno rvsą,stkie infornlacje istotne dla ocelty syttlacji rnajątkorvej

ifinansorvej badalrej Spółki lla dzieli 3l gLrrdnia 20ll lokrr, jak teZ jej rvyrriku filtansorvego
za t,ok obrotorry ocl 1 stycznia 20ll roktt clo 3l grtrdnia 20l 1 rokrr,

b) zostało spoządzorre, zgodnie z określonynti rv porvołanej rrryżej ustarvie o mclrrtrrkolvości
zasaclami (polityką) rachrłttkott,ości oraz na poctstarvie prarvidłotr.o ptorvactzon;,ch ksiąg
rachrrnkowych,

1)

2)

Misters Aud|orSp. z o,o.



Op i n i a n i eza l e r,,r, b', d :::,:ł,5:ł,
c) jest zgodtre z \ypl}Ąvającynli tla treśó sprarvozclania finatrsorvego przepisami prcwa

i postanorvierriami statuttl Spółki.

Sprarvozclattie z clzialalrrości jednostki jest kotnplellre rvtozunrieniu art. 49 ust. 2 ttstarry
o taclrttnkorvości a zalvafte lv tlittt infomacje, pochodzące ze zbadałtego spl,au,ozdania finansorvego,
są z nim zgoclne.

W ilnieniu Misters Audytor SpóIl<a z o.o.
Warszawa, ul, Wiśniorva 40
Podrniot rvpisarly rra listę podntiotórv
uprarvnionyclr clo badania poclpozycją 63

Klrrczowy biegty lewitlent:

B ożen a Pawłorvska-I(rarvczylr

Biegly Rervident
Nr 11702

Prezes Zarządl
Barlrara Misterslra _ Dragan

BiegĘ Rewitlent
Nr 2581

tv itnienitt
Misters Autlytol,SpóIl<a z o.o.

Warszarva, dnia l5 rnaja 2012 roku,

I{isłers Audytor Sp. z o.o.
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SCO-P.łIKS.A,
Rapołt z badania spral+,ozdania Jinansov,ego

zą olQ,es obrotou,y gd 1,01,201 l łoku do 31.12.20l I roku

Część ogóIttu rfipoftu

I. Infornracjelvstępnc

l. Nirriejsze lradałrie zostało ptzęplo\yadzollo lla podstarvie unrovy z clnia 13 grudnia 20ll 1,oku,

zaivartej po,niędzy SCO-PAK S.A, a firnlą Mistet,s Atldytot, Sp. z o.o. mieszczącą się
rv Warszarvie, prry ul. Wiśrriorvej 40. Porryzsuą ltmowę zarvafio na pod§tawie Uchrvaty Rady
Naclzorczej w 24l201l z dnia 25 listopada 2011 roku rv sprarvie rvybortl biegłego rervidenta clo

baclania sprarvozdania finattsorvego Spółki za rok 20l1,

ż. Mistel,s Arłclytol, Sp. z o.o, jest rvpisana na prorvadzoną przęz Krajorvą lzbę Biegłych
Rervidentórv listę poclmiotórv upt,arvtrionych do badarria splarvozdali finanso,ivyclr pod rrr 63.

3. Przedrniotenl plz€plowaclzonego batlania b14o sprarvozdanie fillansorve obejrnujące:

l) rvprcrvadzenie do sprarvozdaniafinansotvego;

2) bilans spol,ządzorry na dzieli 31 grudnia 201l roktt, który po stronie akĘłrćrv
i pas;łvórv rvykaztlje surnę 109 596 854,52 złotych;
(słolvnie: sto dziewięć nilionótl, pięćset dziewięćdziesiql sześć \lsięęlt osientset ]lięćdziesiqt
czIety 7|9{ygh i 52/100)

3) raclrunekzyskórvistratzarokobrotorvyod l styczrria2011lokrrclo31 grudnia2011roku
riykaztrjący rysk netto rv krvocie 780 854,5l złotyclr;
(słovnie: sieclentset osiemdziesiql Ęsięc1l osienwet pięćdziesiql czlery zl6Ętęh i 5l/100)

4) rachttnek przeplyrvórv pierriężnyclr za rokobrotorryocl l stycznia21ll rcku do 3l gludrria
20l1 roku, rvykaztrjący zrviększenie środkórv pieniężnych o krvotę 7 008 066,47 ńotych;
(słolluie: siedem milionóly osiem tysięc1, sześćdziesiqt sześć złoĘch i 47/I0Q;

5) zestarvienie ztnian w kapitale rvłasnyn wykazujące rvzrost kapitahl rvłasnego

(słollnie: jedenaście nilionólv cztery3lą dlyaclzieścia siedem D,sięcy dzieu,ięćset czlerdzieści
dzievięć zło|ł,ch i 5 ]/1 00);

6) clodatkorvę inforrnacje i objaśniełtia

oraz księgi mclrunkorve i clokullrentację finansorvo-księgorvą za okres ocl l styczrria 2011 loku
do 31 gtudnia 201i toktl, na podstarvie któlych sprarvozdanie to spot,ząclzono.

Do sprarvozdaltia finanso\\rego załączotto spralvozdanie Zavądv z clziałalności Spółki za rok
ob1,otoily 20l l,

4. W t,atnaclr pt,zeprorvadzonego badania dokonatto oceny, we s,szystkich istotnyclr clla
spt,arvozclania finansolvego aspektach, platvidłorvości stosorvatlego systemtl księgorvości.

5. Zavąd Spółki złozył rv dnirt 15 maja 2012 roku ośrviądczęnie o kompletności, rzetelności
i zgoclności z zastosotvanynri zasadami (polityką) lacltunkorvości sprarvozdania finansowego
przedłoźonego do badania olaz o nie zaistnieniu do drria zakończellia baclania zclatzeń,
rvpłyrvających rv sposób znaczący na rvielkość clanych lvykazanyclr rv sprarvozdatriu fitlansorrytn
za rok badany.

6. W trakcie baclarria lrie nastąpily ogl,alriczenia zakLesu badania, a jednostka udostępnila rvskazane
plzez biegłego rervidenta dalle, ilrfornlacje, rryjaśnienia i ośrviadczellia, niezbędne dla potrzeb
rveryfikacji przedłożonego spt,arvozdania fi nansowego.

I|,Iislers AuĄ,Ior Sp, z o.o.



SCO-PAKS.A.
Raport z badąnią spralr ozdania fitlą|tsoll.cgo

zą okres ob,oto+l1, ąfl l .01,20I l foktl do 3l. l2,20l l roku

7. Misters Audytor Sp. z o.o, jest rriezależtra od badanej Spółki a zakres planowallych i rvykonałrych
pra§ nie został w żaden sposób ograniczony. Szczegółorvośó pze1l1,orvadzonego badallia
sprawozdania finatrsolręgo wyniką ze spoftądzonęj i prze§horvyrvanej rv siędzibie badającego
dokurrlen tacj i rer.vizyjnej z badania.

8. Badauie sprarvozdania fillansorvego przeprorvaclziła Bożena Parvłoryska-Klarvczyk, biegty
re\yidęnt nręw. |1702. Badanie rvykonano w sieclzibie Spółki, tj, w Chełrnie, p{zy

ul.Wojsłarvickiej 7, lvokresie od 2l matca do 15 nlaja 2012 roku. Biegły rervident jest

niezależny od Spólki rv rozttmieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustarvy o biegĘch rervidentaclr,

9. Nierozłączną częścią niniejszego rapotttr jest spralvozdanie finansorvs Spółki za rok obrotorvy
kończący się rv dniu 31 grudnia 20l 1 roktl.

II. Poclstaworve infornracje o clzialalrtości Spółki

l. SCO-PAK S.A., zrvana dalej Spółką, prolvadzi srvoją działalnośó rv oparcitl o statut Spółki
i Kodeks Spółek l,Iandloryych. Siedziba Spółki rnieści się rv Warszarvie, ptzy tll. Prostej 28.

2, Akt załoĘcielski Spółki spol,ządzorto ry fornrie aktu ttotalialnego, przed notariuszeln Kłzysztofoin
Borarr,skim rvKalrcelarii Notarialnej lv Warszarvie, s, dtriu 27 sierpnia 20l0roku (rep.

Irc47D0I0). Spótka porvstała z ptzeksńałcenia Spółki SCO-PAK spółka z ograniczoltą
odporviedzialrrością na podstarvie uclrrvały Nr 2 Nadnvyczajnego Zgt,omadzenia S/spólnikórv
z clnia 27 sierpnia 2010loku.

3. Postanowienieln Sądu Rejonorvego dla M. §t. Warszarry tv Warszatt ie, XII Wydział Gospodatczy
Klajorvego Rejestru Sądorvego z dnia 06 października 2010 roktl, Spółka została ręisana clo

Krajorvego Rejestru Sądorvego pocl nr KRS: 0000367265. Ostatlriego aktualrrego rvpisu do
KĄorvego Rejestru Sądorvego dokoIrano rv clniu 19 sierpnia 20l 1 roktl.

podatkorvej NIP: 563-15-88-270 ol,az nurnel, identyfikacyjny rv systernie REGON: ll0150964.
W clnitr 24 krvietrria 2004 roku Spółka została zarejestrorvana jako pot{atnik VAT UE.

5, W badanym oktesie, przedrniot dzialalności Spółki był zgodn5, z rvypisem z KRS
i (rvg Polskiej Klasyfikacji Działalności) obejnrorval głórvnie:

- plodukcję lnasy rr,łóknisĘ, papiertr i tektury (PKD l7,1)
- produkcję rrltobórv z papieru i tektury (PKD 17.2)
- działa|ność ushlgorvą rv zaktesieTvl,najrnrł polnieszczeń (PKD 77)
- clzialalnośó zrviązanaze zbięranielll, przehvarzanietn i unieszkodlirvianieln oclpadórv;

odzysk sutottrcórv (PKD 38)

6. Kapitał podstarvorq, Spółki rvedług stąnu na dzień 31 grudlria 20ll toktl rvynosił
11 837 500 złotych i <lzielił się rra 47 350 000 akcji o rvartości nominalnej 0,25 zl kazda. Na dzieri
bilansorry rvaftośó kapitaltl rvłasnego rrynosiła 39 004 688,9l złotych.

i,Iislełs AuĄtor Sp. z o.o,



SCO-PAKS./t.
Raporl z badania qlral+,ozdania finansollego

za oh,es obrolo,1t)lod ],01,20l1 roku do 3l.]2,20l] roku

W dnirr 3Llrż.201l roku akcje Spółki były objęte w całości plzęzi

§truktura wlaścicielska

ilość akcli wańość akcl|

Wańość akcji
przypada.|ąca na

ledneoo wsnólnika
1 2 3 4 (2x3\

Akcie serii A obiete orzez PRESCOTT S.A. 1 0 426 000.00 0.25 2 606 500.00

Akcie zwvkłe serii B na okazicieTa 32 374 000,00 0,25 8 093 500.00

Akcie zwvkłe serii c zdematerializowane 4 550 000.00 0,25 1 137 500.00

I Razem 47 360 000.00 t{ 837 500.00

Akcje sefii A są tlprąĄyilejorvarre - jedna akcja daje prawo drvóch głosórv na Walnyrrl
Zgromadzeniu Spółki.
Głórvrrynl akcjoltariuszenl jest PRESCOTT Spółka Akcyjna z sieclzibą rv Chelmie, któl,a jest
rvłaścicielem 19 376 000 akcji, Stanorvią one łącznie 40,92Vo rrdziałtr \y kapitale zakładolrytn
SCO-PAK S.A. i 51,58%Tv ogóllrej liczbie głosórv na Walnym Zgrornadzenirr,

1 . Rokiem obtoto,tvyln Spółkijest lok kalendarzo\\y.

8. W oklesie od l stycznia20ll roku do 31 gruclnia 20l 1 roktl rv skład Zavądu Tvchodzilil

Nazrvisko i inlię Fłulkcja Data porvolania
Gzegorz Pleskot Prczes Zal,ządv 27.08.2010

W clnitr 18 ktviętnia 2011 roku Zavąd udzielił prokuly sarnoistnej Maciejorvi Pleskot.

Do clnia zakończelria badania skłacl Zarządu nio uległ znlialrię.

-*-Skłacl,Rar"ly.Natlzorczej_SpóIki,-rv_20"l..1-1oku_przedstarviał.się_rrastępąjąco.1-

Przelvodlliczący 27,08.2010
Pleskot Tacletlsz Miclrał Wicepl,zervodniczący 27,08.2010
kazieczko Aneta Bemańeta sękletarz

Nazrvisko i inlię

kołakorvski stefan

Pleskot Erva
Pleskot Maoiej
olszak Mariarr

Funkcja

Człorrek
Człorręk
Członek

Data Data
porvołania rezygnacji

27.08,2010
27.08,2arc
27.08.2010 18.04.20l l
28.06.20tl

Do dnia zakoticzellia badania skład Rady Nadzorczej nie uległ znrianie.

9. Przeciętne zatrrtdnienie lv Spółce rv 1,oku 20l l rryniosło 2l7 etatu, Stan zatludnienia na
31.12,20l l roku lryniósł 233 osoby,

10. W roku 20l l lv Spółce nie były przeplorvadzone kolttrole zervllęttzne,

11. SCO-PAK S.A. jcst spólką zależną ocl PRESCOT S.A., któr,a posiacla ponad 50% głosórv lla
Walnynt Zgtomadzellitl, Spółka dorninująca PRESCOT-I S.A, rrie spolząclza sprarvozdania
skonsolidorvanego,

llislers iud),tor Sp. z o.o,



SCO-PńKS.A.
Rapołt z badania splanł ozdania titmnsowego

za okres obrotor|), od 1.01.201l łoku do 3l.]2.20l ] roktt

ilI. Pozostałeinfornracje

Sprarvozdanię finattsorve za fok oblotorvy zakończony rv dnirr 3l grudnia 2010 rcku zostało
zbadane przez podmiot uprarvltiolry Mistels Atrdltor Sp. z o,o, z siedzibą \y Warsza\yie, ptzy
ul. Stępiirskiej 22130, wpisany na listę KIBR pod nl, 63. Sprarvozdanie Spółki uzyskało opinię bez
zastl,zeżeń,

Dzialalnośó Spółki rv 20l0 Ioku zantktlęła się stratą netto rv klr,ocie 3 158 588,40 złotych.

S/ clnirr 28 czertvca 201i łoku Zvyczajne Wahle Zgronradzetlie Spółki uchrvalą ru 4 zahvierdziło
sprarvozdanie finanso,tve za201l rok oraz uch\yałą nr 7 zilecydorvało o pokrycitl sh,a§, netto
z zyskórv Spółki zprryszĘch okresórv.

Spralvozdarrie fitlansorve za 1,ok obrotorrry 2010 zostało złożonę w Sądzie Rejorrorvlłn
rvWarszarvie, XII Wydział Gospodarczy Krajorvego Rejestru Sądorvego,rv<lniu 08 lipca 20l1
roku oraz ogłoszone rv Monitorze Polskirn B nr 201, poz. l084 z dłia 16 sfyczria 2012 toktt.

Bilans zamknięcia za rok obtotorry 2010 został rvprorva<izorry clo ksiąg jako bilans otrvatcia
toktr 2011.

Celem badania sprarvozdatria firrattsorvęEo za 2011 rok było rvyrażenie pisemtrej opinii rvraz
z taporteln o Ęlm, cry spl,a\\łozdanie finansorrę jest zgodne z rryrrragającymi zastoso\yania
zasaclami (poli§,ką) rachuŃorvości otuz cry we rvszystkich istotnycli aspektaclr zetelnie i jasno
przedstarvia sytuację majątkorvą i finansoivą, jak też rrynik finansorry badanej Spólki.

2.

3

Ą.

5.

6.

1,

7. Spmrvozclanie finattsorvę zostało podpisane ptzęz rvsrystkich członkólv
Oznaczato, że Zavąd przliiął oclporviedzialność za prarviclłorvość sporządzelria

Zarządtt Spółki,
przecłłożolrego do

batlania splarvozclania finansorvego.

Iulisłers AuĄ,tot,Sp. z o.o.



C zęś ć anality czn a r ap o rtu

I. Analiza finansowa Spółki

sco^PAKSA.
Raport z badania spraw oldania finansowego

od 1,0I,20]I rolczł do 3I.12.20]l roląl

31.12.2009
7" SUmY

bilansowej
7o SUmY

bilansowej
31.I2-ż01g

29 279,6,I
4830,I 529,66

0,00
3 47l 850,00
l 558 655,95

53 367 315,28

5 426386,92
6 979 506,14

l67183,61
66 966,14

1ż 640 042,8|

66 007 358,09

o/o Sumy
bilansowej

0,0
l3r!
0,0
5,3
,A
-r,

80,9

100,0

0,0
6|,7
0,0
ą,)
4,0

6E,9

9,9
Iż,0
7,8
7,4

31,1

100,0

0,00
45 569 432,57

0,00
3 471 850,00

33 752,94
49 075 035,51

ż 0,/0 667,53
7 898 457,t5

458 611,83

6ż872,38
10 490 608,89

59 565 644,40

0,0
76,5

0,0
5,8
0,1

8ż,4

8,2
10,5

0,3
0,1

19,1

t J,J
0,8
0,1

|7,6

100,0

I

i

3l.tą.żOlt i
i
!

i

15 9,72,ź5

67 7l5 768,ą3
0,q0

3 471 850,q0
4342 500,10

75 546 091,18
f
I

I

I

l

10 B52 l05.61,I

13 128 662,86

8 5z8 496,64
l 54l498,ą3

34 050 763,ł4
i
I

O gólna anłhza sprawozdania finansowego
BILANS (w złotycĘ

AKTYwA

A- Akfiatrwałe
L Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczoweaktywatnvałe
IIL Należrrości długoterminowe
IV. InweĘcje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międryokresowe

B. AkĘwa obrotowe
L Zapasy
lI. Nalearościkrótkoterminowe
n, hwestycje laótkoteminowe
ru. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

SUMA AKTYWÓW

Misters Audytor Sp. z o.o.



31.7ż.ż011

11 837

30 568

4 18ż
780 85

39 004

I9441
40 288 5l
20 076 519
8ż82

70 592 1

7o SUmY
bilansowej 31-12-2010

za olges

7o Sumy
bilansowej

SCO-PAKS.A.
Raport 

= 
badąnia sprauł ozdania finansowego

od ],01.20l 1 rolal do 3L l 2"201 1 roląl

31.1ż.2009
7o SUmY

bilansowej
PAsYwA

Kapitał własny
I. Kapitał podstawowy
il. Naleźne wpłary na kapitał podstawowy
III. Akcje własne
tV. Kapiał uapasowy
V. Kapitałzakualaacjiwyceny
VI. Pozostałe kapitĄ rezerwow
Vn. ZysWStratazlatubiegłych
VIII. ZysklStratanetto
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego

Zobowiązania i rezcrwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązalia dfugotenninowe
m. Zobowięanialgótkoterminowe
tV. Rozliczeniamiędryokresowe

SUMAPASYWÓ V

B.

109 596 854152
l

1 0 700 000,00

0,00
0,00

20 630 345,8ż
0,00

0,00
-595 018,02

-3 l58 588,40

0,00

27 576 739,4D

7 097 24|,66
14 529 564,02
żż 4żl 2,14,60

382 538,41
38 430 618,69

66 007 358,09

7 446000,00
0,00
0,00

10 979 782,32

0,00
0,00

0,00
4lI73,I,34

0,00

18 836 919,66

0,00
16 494 033,15

23 6],6 208,32
618 48327

407ż87ż4,74

59 565 644,40

l0,8
00
0,0

ż,7,9

0,0

0,0
-3,8
0,7
0,0

35,6

1,8

36,8
18,3
1<

64,4

100,0

I6,2
0,0
0,0

J lrJ

0,0

0,0
-0,9

-4,8
0,0

41,8

L,1
22,Q

34,0
0,6

58,2

100,0

12,5

0,0

0,0
18,4

0,0
0,0

0,0

0,7
0,0

3I,6

0,0
Ąa1

39,6
1,0

68,4

100,0

ters
,7
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sCo-PARs,A,
Raport z badania sprcwo:dania Jinansowego

od ].0]-20] I rolął do 31.I2.20l I rolqr

PoRÓWNAI,I/C7J RACHUNEK zYsKów I STR.Ą.T

A- Prrychody ze sprzedaźry i zrównane z nimi
I. Prrychód netto ze sprzedaĘ produktów
il. 7,miun stanu produktów
lII. kosa wyrworzenia produków nawłasnę potrzęby
lV. Przychód ze sprzedażry towarów i materiaJów

B. KoszĘ działalności operaryjnej
L Amońyzacja
il. Zuż:yęię materiałów i energii
n. Usfugi obce
ry. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Świadczenia na uecz praco\ł.Dików
VIL Pozostałe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

ZysklStrata ze sprzedaży

Pozostałe przych ody operacyjne
7. 7;yskzezbycianiefinansowychalrtywówtnvaŁych
[. Dotacje
m, Inne przrychody operacyjne

E. Pozostale koszty operacyjne
I. Strata ze rĘcianiefinansowych a\tywów trwĄch
U. AktualizacjawartościaLtywówniefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej

1.01.20t1 -
3l-|z-z0ll

Przyrost
żol1/20t0

Przyrost
2010ź009

r.01.2009 -
31.12.ż009

24 9l0 576.77
66 8?9-07
15 011,22

233 581.87

54
7

543.30
492,72

l95 074,93
l73 353.64
770 464,59

l60 137-96

641 611.00
8l3 723-18
13l 141.43
984 333.3ó
47?737.46
ż61074.06
176968-79
6411ż7.u

12873735

30 058,15
0.00

?49 949-40

280 007,55

0.00
0_00

56"uoń
204.419/6

83.17y,
433.97%

66,41Yo

4.3D%

56.82%
4-26Yo

76.23%
43.32o/o

36.48%
26.88%

393.41Yo

4338%

3l4,95o^

l00.00%
0.00%

974.57%

977,ĘYo

0.00%
0.00%

1207.09ó/o

'207,a9%
378,78y"

34 579 626.90

ż399 888.74
106 497,23

32 465.30

38.82/,
349I.09%

609.45o/o

-86.|0ó/o

47,14Yo

5ż7.52ó/o

42.87%
126-5j%o

60-29ó/o

31.30o/o

47.|3o/o

59.20%
-66-95%
s8,54%

-87336%

-I00_00%

0.00%
-20.89o/o

ą4łz%

0.00%
_l 00.00%
Ę3.35Yo
|7,żlYo

anŁ,1l%o

37 |l8 478,17

3 029 958.07
ż3 3@975.27
5 575 985.32

641848.07
5 570 990.32
} 079 049-ż5

z05766,54
35 866"41

25z25998,93

487 510.t9
16353 576.57
2 461 801.64

400 Ę7.25
42Ę979.20

733 418.I0
l29 247.73
108 518.90

c.

39 504,139J5

-2 385 961,08

0.00

0.00
1046929.07

249l7 479,58

308 519,35

58229.57
0.00

1 323 301.46
|0469ż9,07

0.00
0.00

799 295.12

1 381 531,03

0.00
5ż9 208.49
152727.19

799ż95,12

ąl38327,|3

681 935,68

1 008 114.70

Misters AuĄltor Sp. z o.o,



sCo-PAKs.A.
Raport z badania sprawozdania finans ovl ego

za o]łes obrotowy od 1.01 .201 l rolęl do 3I,I2-20l l rolłł

G. Prrychody finansowe
I, Dywidendy i udziaty w ryskach
il. Odsetki uąyskane
n. Zyskze zbycia inwesĘcji
ry. Aktualizacjawartościinwestycji
v. pozostałe

0,00
261.?9

0.00
0.00
0-00

261,79

056.70
0.00
0.00

7 404.97

467,67

l97 053,74

0,00

0,00

|97 053,74

416|99,23

0,00

0.009/c

77l5.96%
0-00%

0.00%

-l00.00%
l70,14Yo

l l5.05olo

0.00o/o

0.00%
l27.63%
116,7lV"

156.53%

0.00%

0.00%

156,53Vo

294,6ln/o

0.00%

l2Ł7z%

0.00
l 538.67

0.00
0.00

4ż979.59

0,00%
-88.7I%

0.00%
0t00%

-90,8żo/o

-90,76Vo

981.97%
0,00o/o

0.00%
-61.52%

105,860/o

:727,58oń

0.00%

0.00%

727J58Yo

450,67Y"

0.00%

{'67,I4o/o

0.00
|3 623.24

0.00
0.00

468243.6ż

Koszty finansowe
I. Odsetki do zapłacenia
il. Strata ze z}ycia inwesĘcji
ilI. Aktualizacjawartościinwcstycji
IV, Pozostałe

ZyskiStrata brutto na dzialaln ości gospodarczej

Zyski nadavyczajne

stfaty nadzwy zajne

ZysklStrata brutto

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia rysku

Zysk netto

445|8,26

l 556 401.74

0.00
0.00

236 088.96

481 866,86

143 848.99
0.00
0.00

726876-23

L

K

l792 490,70

3886299,57

0,00

0,00

-3 886 299,57

-7ż7 7l1,I7

0,00

870725.22

6L9 25634

0,00

0,00

6L9 256ł4

207 519,00

0.00

854,51l]ry ć 158 588,40 4||73734

Mistełs Aufutor Sp.: o,o.



SCO-PAKS,A,
Raporl z badani a spravozdania tinansowego

za okres obtototD, od ].01.20l] roku do 31-I2.20I l roku

Wybrarre rvslraźrriki fi nansowe

Dla raclrultlrrr zysków i strat rv wersji porównarvczej

Rettowność podsta,lyowe.i dzialaluości
na sot,zedażv x l00

mateliałórv i torvat,órv

Rentowlrość maiatlrtt
finansorvy netto x 100

Rentorvność kapitalu

ik finansoury rretto x l00
rtlateriałórv i torvaróry

tt. nraterialórv i torvarów

olrrottt należności
Średni starr lalezności z hltułu clostarv i usłtlg x 360 dni

kosztv ooerac.-zmiaua stanrt

średni stan zoborviązań z tytrrłu clostarv i usług x 360 dni

wsltaźltilt zadlużcnia
zoborviazania osólenl x 100

wskaźnilt zad lużeuia łll
iazatria dhrsotermirlorve x l00

Wsltaźnik zadłużeuia ltapitału
zoborviazania os,ólern x 100

Wskaźlrill zadlttżenia dlttgoterminowego kapitalu

wskaźnilt nokrvcia m tl<u trrvalcso lłanitalent

Itristels Aud1,|ot,Sp. z o,o,



SCO-PłIKS.A.
Rapor l z bądanią spralyozdanią Jłtlansovego

od ].il.2al l rckH do 31.12.20l l roku

Wskażlilt nol(l,vcia maiatl<tl t

\yłaslry * zoborviazania dłusotenninorve) x l00

zob orviazania krótkotelminowe

Misters Attdyłoy Sr-, o,o, l1



SCO-PAKS,A.
Rap or l z badan i ą sprau, ozdan ia Jiłłatlsovego

od 1.0].20ll roku do31.12.20lI roku

Kluczorve łvskaźniki charalłteryzujące w},rrik finansowy oraz §ytuację rrrajątlro\yą Spólki

wsliaźn iki rentorvności

Wskaźniki rento\yności rrlegty poprarvierv odrtięsieniu do toku 2010, co rvynika z osiągnięciaplzęz
Spółkę zysku ze sprzedaĄ rv rvysokości 5 l28 737,35 zło$ch, W zrviązku z \yypracowanyrft pruęz

silolt ę ria dziefi 3I.Iż.2011 roku zyskiem netto rv \Ę.sokości 780 854,5l złoĘch, rvskaŹniki

retrtorvności rnajątku (ROA), rentolvności kapitałórv Masnych (ROE), otaz rentolvnoŚci netto i blutto

sprzeclary rvykazują rvattości clodatrrie.

Wslraźnilri rotacji

Na clzieir 3|.12.201l roku okres odzyskirvania plzez Spółkę należności rvyniósł 59 dni i uległ

skt.ócerriu o 12 <lni rv por,órvnatriu clo roktt 20l0. Cl,kl rotacji zapasórv lrydłuzył się o 24 dni i rvyttiósł

60 dni. Cykl rotacji zoborviązali skrócił się o 55 <lni i rvyniósł 79 dni.

Stopa zadłużenia

W badarrym roku rvskaźnik ogólnego zadłuzenia Spółki prĄął rrąrtość 64,4t oń i jest o 6,19 punktórv

procentorryclr \ĘIzszy ltiż w roku poplzedninr. Kapitał stały pokrył rnajątek tLrvaly

1v 714,76 oń i rvskaźrik ten jest rvyższy o 35,53 purrktórv procentorv;,clr li, porólvrrattiu do rioku 2010.

Wskaźnilri plynrrości

---- Wskaźniki-płynnośei-I;-[-i*IlI-stopnia-poprawiĘ-się*i-osiągrręĘ"-odporviędnio-łvartości.-1,6l;-1'0-Ę-.- " --

0,47.

Ivlisters Audl,tor Sp. z o,o. 12



SCO-PAKS.A.
Rap oil z ba dałia spłau, ozda n ia frn łn s ov,ego

za okres obrolotłły od 1.0I,20] l łoku do 31.12.20l l rokt

Część szczególowa ruportu

I. Prarvitlłorvośó stosowallego systelnrr księgowości i porviązanego z rrirrr śystcmu lrontroli
rYe}Tnętrzllej

System lłsięgowości

Zgodnie z \yymąganiami al,t. l0 ustarvy o rachunkorvości z dnia29 ruzęśnia 1994 r. (tekst
jechrolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszylni ztrtianami) Spółka posiacla
akttralrrą dokuntentację opisqjącą przyjęte zasacly (poli§,kę) raclrtttrkorvości, Zasady te zostaty
rvprorvadzone zarządzeniern Zarządu Spólki nt, l/2010 z dttia 02 sĘczllia 2010 loku.

Księgi rachunkolve są prorvadzonę lv siedzibie Spółki, za pomocą informałcznego systemrt
finansolr.ego, dzialającego w opalcitr o systen operacyjny do clnia 22 krvietnia 2012 r,oktrl

Sage Synrfollia Firranse i Księgolvość 2010,1.a, od 23 krvietrria 2al2 v oparciu o system
operacl,jny: Sage Forte Filranse i Księgorvość2012.a

Dokunrentacja infornratycznego §y§felnll przetrvarzania clanych spełrria rvymogi ttstarry
o rachtlnkorvości.

Dokonano rvylyrvkorvego spmlvdzenia pmrviclłorvości działarria systelnu księgorvości
i porviązanego z nim systemu kontroli rvervnętralej, Ocenie pocllegały rv szczegóhtości:

- pra.rvidłorvośó doktlmentorvania operacji gospodarcrych,
- prarvidłorvośó ptorvaclzonyclr za ponlocą komputera ksiąg mclrtlnkorvych,
- zasadnośó i ciągłośó stosorvanyclt zasad rachtttrkorvości,
- porviązanie danych rvynikających z ksiąg ze spt,arvoz<lanieln finallsotłytn,
- ocht,olla dokumentacji księgorvej, ksiąg raclrr,lnkorvych i spl,arvozdania finansorvego,

-ptże pl}waćl zerfi ąiloz liczerrie rvyni ków-irrwentaryzacji;
- spl,awllośódziałania kontrolirvervnętrznej,

W rłl,niku §rclr ocen, rv połączenitt z rezttltatanli badania rviarygodności poszczegóhryclr
pozycji sprarvozdattia finansorvego, strviet<lzono, żę systeln księgorvości i rlziałający
rv potviązarritt z nim systelll korrtroli rvervnętrnej nożna lznać za prarvidlorry, spelniający
rvylnogi art.24 tlstarvy o mclrtlnkoryości. Celern baclarria nie było rvylażenie kornpleksorvej
opini i na telnat ftlnkcjoltorvan ia §,ch systernórv.

Kontrola rv e}vnęttutra

Systenr kontroli obejrntlje korrtłolę ftrrrkcjonalną, rvykonpvaną przęz upotvażllionych
pracolvnikórv Spółki. Obce clorvody księgorve (fakttlry zervnętt,zne) są rtjrnorvane rv księgaclr
t,achttnkorrych Spółki, po trprzednim paraforvanitt ich przez osoby odporviedzialne za kontrolę
lnerytotyczną i forrnahro-raclrunkorvą.

\tll]
,/

13Mislers Aud1,Ior Sp, z o,o.



sco-PAKS.A.
Raport z badatia sprul1,ozdątrłą frlrarBoB,ego

ża oh,es obt,otouy, pf, L01.20] l roku do 31,12.20l l roku

Inwentalyza.cj^

W okresie objętym badanient, Spólka (zgoclnie z aft. 26 ustarvy o tachunkorvości)
przeprolvadzila irrrventaryzację aktl.rvórv i pasyrrórv orazrczlicryła i tljęła rv księgach \yyniki
tej inrventaryzacji.

Drogą spisu z natuty, ttstalono stan lrastęprdących skłaclnikólv lnajątku:

Drogą uzyskania potrviel,dzenia salcla i rveryfikacji z dokumetrtarni źródłorvylni uzgodniono
stan:

. zapasó\y magazyno\yych nratełiałórv i rvyrobórv gotorrych
o śr,odkórv pieniężnych rv kasie

o środkórv piellięznych na mchrtnkaclr bankosych
r kleclytórvbankorrych
r nalężności

na dziefi 31.12.201l r.
na <lzięri 3L.|2.2011 r,

na dzięit3|.lż.201I t.
na dzieri 31,12.2011 r,

na dzieir 31.122011 t,

Biegły rervident nię obserrvorval spistl z natutH gdyz ttmolva na badanie sprarvozdatlia
finaltsorvego została zarvarta 19 lnarca 2012 loku. Zastosorval inne procedury, które daty
rrystarczające zapervnienie istnienia zapasó,iv.

Drogą pol,órvnania i rvelyfikacji dallych księgorvych z odporviedttimi dokulnentami ustalollo
stalt pozostatych pozlaji aktyrńrv i pasyuórv na dziefi 31.12.2011 roku,

[I. Informacje o niektóryclr istotnych pozycjach sprarvozdania finansorvego

Rzeczowe alrtlłva tnł,ałe - rv krvocie 6'1715768,23 złotyclr stallotvią 61,7 Yo sunry bilansorvej.
W roku 201 1 rvartośó netto rzeczolvogo majątku trwalego rv stosunku do roktl poprzedniego tlległa
zrr.iększenitl o 19 408 238,57 zł. W badanltn roktl Spóika dokonała moclernizacji śr,oclkórv tnvałych
rv gl,ttpie ut,ząclzenia tecltniczne i ntaszyrty rv krvocie 10 021 362,14 złoĘch, rv gtrtpie budynki
i budorvle rv rvysokości l39l 595,84 złoĘclr, W 20l1 1,oku Spółka dokonała traltsakcji sprzedaĘ
śroclka truałego rv glltpie btrdynki i brrdorvle. Jędnocześttie przyjęła ten ślodek trrvały do trĄłkorvania
n a podstarvię tllllo\\T/ le asilrgu zrv1,otnego.

Nalcżności krótl<oterlrlirrowc - rv krvocie l3 l28 662,86 złotych stanorvią 12 % surny bilarrsorvej
i sąTvyzsze o 88,10% rv stosutrktt do loku poprzedniego, Są to glórvnie należności z tytrrhl dostarv
irtsług, któlyclr rvartośó netto na dzieri bilansorvy rryniosla ll428 609,26 złotyclr. W rokrr baclanlłn
Spółka dokonala analizy należrrości plzetetrniltorvanyrclr i rthvorzyła odpisy aktualizujące lv klvocie
l4 055,66 złotych.

Kapitał własny - rv krvocie 39 004 688,9l złotycLt stanorvi 35,6 oń surny bilarrsowej. W loktr
badanyrrr Tvzrósł o ll 427 949,57 zlo§,ch rv rłl,niku przeprorvadzenia pryłvatnej subslcypcji akcji serii
C przeznaczonyclr clo ob1,ottl rv alterna§nvnytn systelnię oblotrt pt,orvadzonyln przęz Giełdę Papierórv
Wartościorvych S.A. tv Warszarvie pocl llazwą NervConnect, z czego krvota I I37 500 złotych
podrryzszyła kapitał zakłacloly. Naclrłyżka ceny emisyjnej nad lvartością nonrinalną, po
ponlrriejszetlitl o l 436 375 zło§rclr kosztólv podrtyższenia kapitału - rv k.vocie 9 938 625 ńoĘch -
zasiliła kapitał zapasowy.

Zobołviązartia dłngoternillorve - rv krvocie 40 288 5l6,08 zło§,ch stanorvią 36,80ń sumy bilarrsorvej
i rvzlosly o 177,29 0ń rv stosuttku do roktl poplzedniego. Są to głórvnie zoborviązania z §rtulu
plzeprorvadzorrej rv 201l roku ernisji obligacji drvuletnioh serii A i sęrii B notorvanych na rynku

Mislers AuĄĘor Sp. z o,o.



SCo-PlKS.A.
Raporl z badania spral, ozdaniaftłanso+rego

za okres obrotow)t od l.U,2al1 roku do 3],l2,2a] ] roku

Catalyst o \yartości 29 514 000 złotych. Telmin ich rvykuprr pżypadllię \\,20l3 1,oku. W porycji inne
zoborviązania finansorve w kwocie l0 774 516,08 złotyclr \Ękazane zostały zobowiązania rryrrikające
z umów leasingorrlrch rłynagalno w latach 2013 -2020.

ZobowiązaIria krótkotermino}ye - rv ktvocię 20 076 519,27 ńoĘcll stanorvią l8,3 0ń sunry
bilansorr,ęj. Najrviększą poą,cją są zobolviązania z §rtuhr dostarv i usŁlg rv krvocie 9 853 374,73
złotyclr. W pozycji zoborviązafr publiczltoprarvnych została tljęta krvota 782 3'73 złotych z Ęttuhr
korekt deklaracji podatku VAT za lata 2008, 2009 i 2010 rvlaz z odsetkami na clziefi bilanso*y,

Fulttlusz specjalny - rv zrviązku z rczygllacją Spółki z cllliem 01 sŁyczrria 201l roku ze statusu
zakładtl pracy chroniolrejjednostka zoborviązanajest przestrzegaó art.33 ust.7b tlstarry o rehabilitacji
zaivodorvej i społecznej olaz o zatrudnianitl osób rriepelnosprarvnyclr z drria 27 sierpnia 1997 r,oku.

Na Spółce ciąĘ oborviązek tltl,zyllly-\\,ailia proporoji zatrudnionych osób rriepełllospralvnyclr do
zatluclnioltyclr ogółelrr na poziotnie ltie lnniejszym rtiż 25 oń ptzez 5 lat. Na dzień 31.12,2011 roku
stosurrek ten rvyniósł 26,5 Yo. Jeżeli Spółka nie spełłi porvyższego oborviązku, ztlltlszona bęclzie do
zrvrotrt lriervykolzystanych środkórr. funclusztt zgodrrie z art.33 ust. 7 porvyzszej ilstarvy. Na dzieir
biłansorvy środki filnduszu \yynoszą 2190 228,1ó zł. Nie są zdepottowaIle na rvyoclrębnionym
raclrunku bankorvym.

Przyclrotly netto ze sprzedaży i zrórvnane z rrinri - rv stostlnkti clo roku poprzedrriego zrviększyły się
o 66,47 % i osiągnęly rvartośó 61770 464,59 złoĘ,ch. Spólka uzyskrrje przychocly głórvrrie z tytuhr
spl,zedaĘ papieru, tektrrry i rvyrobólv z tektury rryhvotzonych rve rvłasnym zakręsie, Plzychocly
i zrviązane z nimi koszty zostaty ujęte rv księgach raclrunkowyclt z zaclrorvanietn zasady lnemoriału
i rvspółmierności.

Pozostale prryclrotly opel,acyjlte, jalr i pozostale lroszĘ opet,acyjue - lv porórvnaniu do rokrr
popnedniego rvzrosły ponad lO-krotrrie. W pl,zes,ażającej części jest to odzrviel,ciecllerrie trallsakcji
leasingu zs,rotnego łierttchomości, riykazującej po stronie prz;,chodólv krvotę l0416 000 złotych,
a rv kosźacll klvotę 9 588 971,89 złoĘclt.

Iil. Zobolviązłnia}varunkorve i hipoteki

Zobolviązania ryat,unkorve zabezpieczonę na rnajątku zostały szczegółorvo trjęte rv pttttkcie 20-6łn
Inforrnacji dodatkort,ej: zoborviązaniazabezpieczone na majątku jeclnostki.

Niepohvierdzolly pzelerv rvierzytelności z tyhlhl spzedaży i dostaw śroclkórv olrrotorvyclt Spółki na
krvotę nie niższą l1iż2 a00 000,00 złotych, dotyczy llmo\\ły kredytorvej nr U00020228'16743,

IV. Ztlalzenia po tlacie bilansu

Zgodnie z ośrviadczeniemZavądu nie rrystąpiły po <lacie bilarrsu istotrrę zdarzenia dotyczące oklesu
od l styczrria2011roktr do 31 grtrdnia 20l 1 roku, które lrie zostałyby ttrvzględnione \\, sprą\yozdanirt
finansorvyln za telr rok.

v. Info rnracj a tlo datkorva

Irrfortnacja <lodatkoiva obejlnrrjąca rvprorvadzetrie do sprarvozdalia finansorvego oraz doclatkorvę
irrfornracje i objaśnienia, zostala spotządzona rv sposób kolnpletlry i poprarłłry z urvzględnienient
rvylnogórv zarvaĘch rv art. 48 ttst.l ustarry o rachunkorvości.

'[n
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VI. Spt,awozdanie z <Iziałalności Spólld

Do spmrvozclallia finarrsowego Zarząd dolącryl Spraivozclanię z clziłlalności Spółki za okres od
01.01.2011 roktt do3l..12.201l roktl. Zarvarte tt nim itrforrnacje, obejnrtrją zagadttierlia określone
rv art, 49 tlst. 2 rry'rv ustarvy o racltunkorvości, a pze<lstarvione rv rrint dane oparte są rra sptawozclaniu
finansotqm sporządzonym za badatty okres.

VII. Zestaryieltie znriarr rv kapitale \yla§nym

Zestarvienie altiaIt s,kapitale rvłaslrylrr, pralvidłorvo prczenttlje zrniany, które rvystąpily rv kapitale
rr,łasrryn Spółki za rok obrotorry ocl 1.01.201l roku do3I.|2.20ll roku. Zęstarviellie to rvykaztrje
wzrost kapitaltl rvłasnego o krvotę II 427 949,51złotych.

VIII. Raclrunel( plzeptywów pieniężnyclr

Rachtlnek przeplpvórv pieniężnych za okrcs ocl 01.01.201l roku do 31.12.20ll 1,oktr został
sporząclzolry zgoclrrie z wylilogami okl,eśIonylni w załącznikrr ru 1 clo ttstarry o rąclrunkorvości.
Zarvarte rv nim dane są prarvidłorvo porviązane z bilattsenr, raclrulrkienr zyskótv i stlat oraz księganli
Spólki. ZIniana stanu śłodkórv pieniężnyclr nętto rvykaztrje ich ztviększelrie o krvotę
'1 008 066,47 złotych.

IX. Wycelra

Stosorvane przez Spółkę zasady wyc€lly zostały opisane w przedłożonyrn sprarvozdattitt
_*finansołv;łln._Są-one,,-zgodne-z-rrymoganri ustarv;,*o-r:achunko_rr,"ośclz_dnia_29 _u,r:zęśniaj994_rcku_ .__

oraz plz5ijętą polityką raclrunkorvoŚci, którą Spółka stosuje rv sposób prarvidtorvy i ciągły.

x. Prezentacja

Spółka dokorrala prarvi<lłorvej prezentacji poszczególrrych składnikórv akryłvórv i pasyrvów ol,az
przychodórv i kosztórv rv spralvozdanitt finansouyrn. Bilans ofaz rachultek zyskó.iv i stlat lvl,az
z clodatkolvymi informacjarni i objaślrieniatrti, zarvierają rvszystkie pozycje, któll,clr ujarvrrienie
rv spt'arvozdaniu finatrsolvytn jest vy,magalte przepisarni ustarvy o raclrunkorvości z dnia 29 rvt,ześnia
l994 roku.

XI. Zgodność z przepisami prawa

Biegły l'eryidęnt otrzymał od Zarządtl Spółki piselnne ośrviaclczenie, ri, któlynl Zavąd shviertlził, iż
Spólka przestrzegała przepisórv prawa.

Misters Atrdytor Sp. z o,o. ol,az poniżej podpisany biegły rervidęnt potrvierclzaj ą, iż sątlprarvnieni clo
badania s;llaivozdair finansorvych omz spehriają rval,ttnki okreś|one rv at,t. 56 ustarry o biegłyclr
rervidentach i ich sarnorządzie, podnriotacli uprarvnionych do baclarria spra.ivozclań finansorv;,ch oraz
nadzove publicznynl, do rv5tażellia bęzstronnej i niezależrrej opinii o sprarvozdaniu finansorrynr
sco_PAK S.A..
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za ohres obrotolvy od 1.0I.20l ] roku do 3I,12,20l l toku

Badanię spl"wozdania finansorvęgo zostało plzępro\yadzonę zgodllie z Krajorvymi standal,darni
Lervizji finansorvej tlstano\yionyni pfzęz Krajorvą Radę Biegtyclt Rervidentórv i zatrviel<lzonynri
przez Komisję Naclzortl Audytorvego \y dnitl 3l lnarca 2010 roku.

W imielliu Mistels Arrtlytor SpóIIra z o.o.
Warszalva, uL Wiśniorva 40
Podnriot rvpisarry na listę poclmiotólv
uprarvnionyclr do baclania pod pozycją63

Klttczorvy biegĘ r,eryi<| errt:

Pl,ezes Zaruądu
Barbara Misterslra - DI,agan

BiegĘ Rewitlent
Nr 11702

Biegly Rewitlent
Nr 2581

rv inrieniu
Mistels Arrdytor SpóIka z o.o.

Warczatva, dnia 15 maja 2012 roku.
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