
 
 
 
 
 
 
 

Raport niezale żnego biegłego rewidenta 
z przegl ądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r . 
 

Dla Rady Nadzorczej  Enea SA 
 
  
 
 Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego spółki Enea SA (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Poznaniu przy ulicy  
F. Nowowiejskiego 11, obejmującego:  
 
(a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 5.834.488 tys. zł; 
 
(b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. wykazujący zysk 

netto w kwocie 31.024 tys. zł; 
 
(c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. 

wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.185 tys. zł; 
 
(d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. 

wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 1.133 tys. zł; 
 
(e) skróconą informację dodatkową. 

 
 Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami półrocznego skróconego 

sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było 
przedstawienie raportu o tym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego 
przeglądu.  

 
 Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania  
i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność,  
że półroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. 
Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego półrocznego sprawozdania 
finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych  
od Zarządu i pracowników Spółki. 



 

 

 
 
Raport niezale żnego biegłego rewidenta 
z przegl ądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 
za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r . 
Dla Rady Nadzorczej  Enea SA (cd.) 
 
 
 
Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania 
finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości  
i rzetelności półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie 
stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości  
z dnia 29 września 1994 roku (DzU z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). 
 
Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian  
w załączonym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym tak, aby było ono zgodne  
z dotyczącymi sprawozdawczości śródrocznej standardami rachunkowości przyjętymi  
do stosowania w Unii Europejskiej. 

 
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności półrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę na notę 45 tego sprawozdania finansowego 
objaśniającą przejście Spółki na standardy rachunkowości obowiązujące w Unii Europejskiej 
oraz fakt, że niniejsze półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 
zgodnie ze standardami wydanymi i obowiązującymi do czasu jego sporządzenia. Standardy 
i interpretacje, które będą obowiązywały oraz te, które będzie można zastosować opcjonalnie 
na 31 grudnia 2005 r., tj. na dzień sporządzenia przez Spółkę rocznego sprawozdania 
finansowego, nie są znane z pewnością na dzień sporządzenia załączonego półrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego. 

 
 

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.: 
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Warszawa, 14 października 2005 r. 
 


