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DoDramoici zastosowanych pzez jednos&e zaad (poliryki) rachunkowofti
i znaczqcych szrcu'k6w, spEwdzenie - w Pzewa?ljqcej nierze w spos6b
warvvko$.y -dowod6q i zapisoq ksiqsowv.h z horych wvnikajq liczbv i
;n'lomacje z"wane w spmwozdaniu findso*rm ja( i caloaciowq ocme
sD.awozdaia fi nmsoweso.
Uwaiiny, 2€ badanie dostarczylo q"stdczajqcej podstawv do w)'razenia
misro&jnej opinii.

Naszym zddiem, zbadme sprawozd,nie fitraraowe, obejnujace dane
liczbbwe i obja{oie a slowne:

al D*d.€wia trtelnie i jdno ws4s*ie inlomacje isrome dla ocenv
lwacii majdkoqej i fnanso$ej badanej jednostki na dTien
31.12.2004 rcku, jak tez jej wlniku fiQansowego za rok obrotowy od

- 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
b) sporzadare zoslalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z

olx€ilonyhi \"r' powolanej wyzej ustawie zasadami (Poliryk4)
mchukowosci oraz na podstawie prawidlowo Prcwadzonych kiqg

c) jest zeodne z *pbryajqcymi na tre36 sprawozdania finesowego
przepisami prawa i postanowieniami umowy / statutu j ednostki.

Sprawozdanie z dzialalnoici jednostkj jest

0st. 2 ustavy o rachunkowoSci, a zawarie w
komplehe w rozumieniu ad.49
nin infomacje, pochodzqce ze

badaeso spnwozdania finesoqeso. s4z nin zgodne.

id.332tl196.]

Ja

Zarz4d!

Ksncda. Si€dy.h R€w'd.dow
-ArlxllllJlv" s A

31 561 K.dt6w |] Potoi.3l
rEG0N 3507733{6 NlP 67tl0lt-33i

(once:oiio B':q y.h Rewidenr6w

etda 2005 r.



2

ooDraMosci zastosowanych pzez jednos&e zdad (poliryki) rachunkowofti
i znaczqcych szrcunk6w, spEwdzenie - w Pzewaajecej nierze w spos5b
w",'nvko$.y-dowod6q i zapisoq ksiqso$Y.h z horych wvnikaiq liczbv i
;n'to*a"i" z,.une w sp€wozdan:u findso"rm ja\ i caloiciowe ocene
sD.awozddia fi nmsoweso.
Uwarany, 2€ badanie dostarczylo wystdczajqcej podstawv do w)'razenia
miarodajnej olinii

Naszym zdaniem, zbadme sprawozdanie finansowe, obejnujace dane
liczbbwe i obja{nie a slome:

a) predstawia retelnie i jdno wszys&ie infomacje istotne dla ocenv
sytuacji najqtkowej i finansowej badanej jednostki na dzieh
31.12.2004 rcku, jak tez jej wlniku finansowego za rck obrotowy od

oli€ilonymi w powolanej wyzej ustawie zassdami (Polityk4)
nchu*owoSci oraz na podstawie prawidtowo Prcwadzonych kiqg

01.01.2004 roku do I L.I2.2004 rokx,
I bt "poradane rcsGlo. we wszyslkich ;slotnych apekach. zgodn;e 7

! pzepisamr prawa i postanowieniafti
c) jest zeodne z *pbryajacymi na tre36 sprawozdania finesowego

umowy / statutu jednostkj.

Sprawozdanie z dtalaLnoici jednostkj jest komplebe w rozunieniu 4d.49
Jst. 2 ustavy o rachunkowoici, a zawarie w nin infomacje, pochodzqce ze

baddeso spnwozdan ia fi nesoq eso. s4 z nin zgodne.
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