SPRAWOZDANE RADY NADZORCZEJ PETROLINVEST SPÓ KI AKCYJNEJ
ZA ROK OBROTOWY ZAKO CZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2011 R.
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spó ek handlowych Rada Nadzorcza przeprowadzi a badanie:
1) sprawozdania finansowego Spó ki za rok obrotowy zako czony w dniu 31 grudnia 2011
roku obejmuj cego,
„Bilans na dzie 31 grudnia 2011 roku”, zamykaj cy si po stronie aktywów
i pasywów sum bilansow 1.558.538 tys. z otych (s ownie: jeden miliard pi set
pi dziesi t osiem milionów pi set trzydzie ci osiem tysi cy z otych),
„Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r.”, wykazuj cy strat netto w kwocie 81.469 tys. z otych (s ownie:
osiemdziesi t jeden milionów czterysta sze dziesi t dziewi tysi cy z otych),
„Zestawienie zmian w kapitale w asnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do
dnia 31 grudnia 2011 r.” wykazuj ce zwi kszenie kapita u w asnego o kwot
304.791 tys. z otych (s ownie: trzysta cztery miliony siedemset dziewi dziesi t
jeden tysi cy z otych),
„Rachunek przep ywów pieni nych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia
31 grudnia 2011 r.” wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych netto o
kwot 591 tys. z otych (s ownie: pi set dziewi dziesi t jeden tysi cy z otych),
„Sprawozdanie z ca kowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do
dnia 31 grudnia 2011 r.” wykazuj ce strat netto w kwocie 81.469 tys. z otych
(s ownie: osiemdziesi t jeden milionów czterysta sze dziesi t dziewi tysi cy
otych),
Dodatkowe informacje i obja nienia do sprawozdania finansowego Spó ki.
2) sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku obrotowym zako czonym w dniu
31 grudnia 2011 roku,
3) wniosku Zarz du do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki w sprawie pokrycia
straty netto z zysków przysz ych okresów.
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita owej PETROLINVEST S.A. za
rok obrotowy zako czony w dniu 31 grudnia 2011 roku obejmuj cego,
„Skonsolidowany bilans na dzie 31 grudnia 2011 roku”, zamykaj cy si po
stronie aktywów i pasywów sum bilansow 1.515.640 tys. z otych (s ownie:
jeden miliard pi set pi tna cie milionów sze set czterdzie ci tysi cy z otych),
„Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do
dnia 31 grudnia 2011 r.” wykazuj cy strat netto w kwocie 155.959 tys. z otych
(s ownie: sto pi dziesi t pi milionów dziewi set pi dziesi t dziewi tysi cy
otych),
„Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapita ach w asnych za okres od dnia
1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.” wykazuj ce zwi kszenie kapita u
asnego o kwot 228.733 tys. z otych (s ownie: dwie cie dwadzie cia osiem
milionów siedemset trzydzie ci trzy tysi ce z otych),
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„Skonsolidowany rachunek przep ywów pieni nych za okres od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.” wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków
pieni nych netto o kwot 9.031 tys. z otych (s ownie: dziewi
milionów
trzydzie ci jeden tysi cy z otych),
„Skonsolidowane sprawozdanie z ca kowitych dochodów za okres od dnia 1
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.” wykazuj ce ca kowit strat netto w
kwocie 96.630 tys. z otych (s ownie: dziewi dziesi t sze milionów sze set
trzydzie ci tysi cy z otych),
Dodatkowe informacje i obja nienia do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapita owej PETROLINVEST S.A.
5) sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Grupy Kapita owej PETROLINVEST S.A. w roku
obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
Dokonuj c analizy i oceny sprawozda i wniosku, o których mowa w powy ej, Rada Nadzorcza
korzysta a z opinii i raportu bieg ego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania
finansowego Spó ki i Grupy Kapita owej PETROLINVEST S.A. za rok 2011 (zwanej dalej „Bieg ym
Rewidentem”). W swej opinii Bieg y Rewident stwierdzi , w szczególno ci, e sprawozdania
finansowe Spó ki i Grupy za rok 2011 we wszystkich istotnych aspektach:
(i) przedstawiaj rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
maj tkowej i finansowej Spó ki i Grupy na dzie 31 grudnia 2011 roku, jak te jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
(ii) zosta o sporz dzone na podstawie prawid owo prowadzonych ksi g rachunkowych,
zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Rachunkowo ci, Mi dzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej oraz zwi zanymi z nimi interpretacjami
og oszonymi w formie rozporz dze UE, a w zakresie nieuregulowanym w tych
standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowo ci i wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych,
(iii) jest zgodne z wp ywaj cymi na tre sprawozdania finansowego przepisami prawa oraz
postanowieniami Statutu Spó ki.
W wyra onej dla Rady Nadzorczej Spó ki opinii Bieg y Rewident zastrzeg , e do dnia wydania
opinii nie uzyska dowodów na istnienie nale no ci z tytu u udzielonych po yczek o warto ci
89.879 tys. z otych oraz podwa
prawid owo wyceny aktywów finansowych w warto ci
70.695 tys. z otych wykazanych jako „Inwestycje krótkoterminowe” oraz „Pozosta e aktywa
finansowe”, w zwi zku z czym nie by w stanie potwierdzi istnienia i prawid owo ci wyceny
poszczególnych pozycji wykazanych w bilansie.
Opiniowane przez Bieg ego Rewidenta sprawozdanie finansowe Spó ki nie zawiera korekt
wynikaj cych z powy szych dwóch zdarze .
Rada Nadzorcza zapozna a si równie z informacjami przekazanymi przez Bieg ego Rewidenta
na etapie finalizacji prac zwi zanych z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapita owej PETROLINVEST S.A., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o
bieg ych rewidentach i ich samorz dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda
finansowych oraz o nadzorze publicznym.
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W wyniku powy szego badania, a tak e po omówieniu jego wyników przez Komitet Audytu Rady
Nadzorczej oraz Bieg ego Rewidenta, Rada Nadzorcza postanowi a zarekomendowa
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spó ki:
1)

zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spó ki za rok obrotowy zako czony w dniu 31
grudnia 2011 roku,

2)

zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku obrotowym
zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 roku,

3)

zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita owej
PETROLINVEST S.A. za rok obrotowy zako czony w dniu 31 grudnia 2011 roku,

4)

zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Grupy Kapita owej
PETROLINVEST S.A. w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 roku,

5)

powzi cie uchwa y o pokryciu straty netto Spó ki za rok obrotowy 2011 w kwocie
81.468.997,53 z otych (s ownie: osiemdziesi t jeden milionów czterysta sze dziesi t
osiem tysi cy dziewi set dziewi dziesi t siedem z otych 53/100) z zysków lat
przysz ych,

6)

udzielenie wszystkim cz onkom Zarz du Spó ki absolutorium z wykonania przez nich
obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
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