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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD

1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU

WALNEGO ZGROMADZENIA, RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU
PC GUARD S.A.
DLA

Dokonaliśmy przeglądu załączonego sprawozdania finansowego Spółki PC Guard S.A. (zwanej dalej
„Spółką”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janickiego 20, na które składa się
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 1 262 932,28 zł,
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku wykazujący zysk netto
264 149,23 zł,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku
wykazujące wzrost kapitału własnego o 264 149,23 zł,
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku wykazujący
wzrost stanu środków pieniężnych o 18 572,03 zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było
dokonanie przeglądu sprawozdania i opracowanie na tej podstawie raportu z przeglądu.
Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, przepisów
ustawy o rachunkowości oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów. Przepisy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania
i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe
nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w księgi
rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za
finanse i księgowość Spółki.
Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii
wyrażanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy
wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.
Podczas przeglądu stwierdziliśmy, że w pozycji aktywów „Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe”
spółka ujęła wydatki związane z planowaną subskrypcją akcji w kwocie 60 550,00 zł. Koszty emisji akcji
poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości
nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów
finansowych. Ponieważ wartość nadwyżki, o której mowa powyżej nie jest znana na dzień zakończenia
przeglądu sprawozdania finansowego, nie ma pewności jaka część powyższej kwoty umniejszy kapitał
zapasowy, a jaka wpłynie na wynik finansowy.
Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym sprawozdaniu
finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową
i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2005
roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694) i wydanymi na jej podstawie
przepisami.
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