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oP|N|A NIEzALEżNEco BtEGLEGo REw|DENTA

D|! Alcjońrr|ugy' Rudy NMfuńz.j I z.u tdu

2bld.nir 3kon!o||do9.nc!ospr!9o'r]|nb nńrńlo*sgocrupy Xrpile|o*cj
N r fudołego Fu u'u l nvc{ycyl.elo P rogrB! s.A.

a okrś od 0|.0|'2009 i doJ|'l2'2009 i

PJćpÓwadfi|śmy b&d'ni. a|ącDi.tso skonŚ'idowMcBo s|)nwmdan'a finan$wggo cnpy
xspibloq.j Ndodo!.gn Fuńduszu |nsrny.yjllsu ffu3'c* 5A l-cdp.)' r'ol.l ]ednoJią
'lo n'nującą i.d \ł.dn*J runJu\7 |NcŃyryJńJ P'csrc* spo||i A|.yjn' /.'.dJo' pl4 u|'()
Mińsk.cj 25' 03 . &x w&Mw! (.J.dńÓś|G Dominując!.. |!b '.FMdlv..). n! którc składr sig:

- skonsolidolańe śpn*ozd.tri. z sy'u'cji finlDsoścj śporŹ4dbn. na dzień 3l gfudnia 2ol}9
oku, l(ló.. lD śfuni. ,llywÓw i ntsywóN b'nyka się 9unq ó33 ł3ś 's. zlotyc\
slonsl'do$ne splllofd'ni. 2 cilkoqil,.h dmhodó} a ol ohmlo*f od l $yai. 2m9
oku do ]l grudn.!:c{9 fuku wylujł.y zyŚk i.no a 016 y glsokości.|0 054 lF.
zrorych oru dehody .lllowir. neno w tsftie 66 t73 rys. zl,

- spByoz.lanic 4 Zmj'n w skon$|iddvanym k.pn!|. $l6nym Ź mk obrclowy Ód l sly'nja
2009 oku do ] | gfld.ii 2009 oku *lkazujĄc. zwięl.&.ig n'nu *npikłU włssnego Gru'y o
kso'c 22ó 2.J 9Ś zlo|ych'
skon$|idowoy ń.hunćk p@p|y}ów Di.ńięby.h a rk obblowy od l Ślydni.2m9 fuh
do 3l Erudnia 2m9 .otu 'yk.fujłc} zwĘksani. ślrnu {rcdkóv piffię'lych o kyotę a3?3

noly objrśni'ją.. doskoi$|idxancgośplłwDŹdrnia finans*cgo'

za spoŹąh.ni.lego spmwozdanii fiń $wolo.raz śpn*ozd'ni! z dziala|noś.i GnPy lgpiblow.j
odp.*iada z.Źłd Jcdńm i DoDiNj4c.j'

N6zyń fdani.n bylo 2b!dini. i ły{,.nie. q oprrciu o pEpr.9adzone badanią opinii o
fule|Do{ci. pBłi'llołoici i jasnoś.i lcgÓ 3konso|ido'inegÓ spBłozdmia fimn$woń oru
pmw idlo*oś. i kś iąg ruch un ko!y. h śan o * iĄ.ych podidNę jeso sp.Źłdzń i..
Badln i. skon 9l idow! ncgo s pliwÓzdan i! li nlnsos.gÓ plzplo}odzi|iśmy slosown iś do p6bowi.ń
rozdfiału 7 unaqy z dnis ?9 waśnio 1994 rcku o ra.hunkÓłości (Dz 'u z zlx$ l ' NI |52@z' 1223 f
póżn' zn'), łiedzy i doświMc4lia *ytrikdjąc.lo z! stosouonia' w akEsie obowiązywlnią nom
łykonyłan|a ż*odu biegl.go rcwide'h wyd!trych pż.z (rujołą Radł Bi.gIych Rełidentó* olu
M iędzy nandowych shndirdów Re* iz] i F inM$wL i'

łodnie z powol.ńymj po*yżej ionn ni' bsdonic spn|wofdafir fi'ansowego zp|ańoła|iśmy
i p@plowadziliśny w lakisposó\łb} uzyskdć ticjono|nĄp.wność! pozla|ają.ą nr *Yenie opinii

w sMgó|ności b'dmi. ob.jmołllo lpfuwd7qlic popmsnÓlci Alos*ony.h pźoż G pę aad
n.hunko*Óści i alc4cych śż.unkóN' spruqdfnie . ł p%sa'ją.ej mieŻ w sposób
9yryvkowy dowodów i zpków w l(s]ęgrdl 7 |tlólych syńikrją |iczh' i in|oee.j. a9ade
wspnwozd.niu finansosym. jlk i gloś.iowq o..'ę splr*ozd'ni! finonsosgBÓ' Ułżmy, ć
bldani.do.brc4|o !)nmĆ-jĄceJ pod!bł) do !JlulB trsĄ opiń'i

u r,\
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Do dnia *ydlnió ninjgjśaj opinii uzup.lnion.J o r.poń nic bnóly ftÓń.mń. nafub*e b'dlnis
śpli*Óżddń lińrnsowych spólck wPs s'A' o.az wPs Ko|b.' s'A. Udzia| potr1Łśzych śŃ|.k w
sko'so|idow.ny.h ók'yy!.h prud do|onlnicm łylą.tń konsolid&yjńych wyniósl lą.nie 14 %' r
w skońsolido!ónyn ŚpmłÓdlniu Ź dÓchÓdó* ctrlkołilych po koElb.h |toDsolideyjnych łtlosil
13 %' w plzypldtu. gdyby.czu||lly a|oń.bny.h badiń lych śpńwozdiń wykMly iŚlÓh. óbic.
9 aklysa.h nśnÓ isyiikdch lych ŚŃlćk. mo'c 'o nicć *p|yw na prcEnlowlną w sko's|idowlnyn
spllwozdan'! z śylurcji fiiln$łoj Śyturcję cn'p} xtrpila|Ów.j olu na yynik zaprczenlowany w
s*onslidoyanym Śpn*ozd.iiu z dmhodów c.ltowity.h i.. skon$lióv.i. zB|iwidnic zńi|i w
skonsolido!óńyń klpill|. *lŃnyń'

N$zyn ud.'i!m a syjątki.ń alż.'cńi! połyŁj Źlłcan. slonsolido*'n. spBwozdmi.
nneśo!.' rbćjńujqc. d!n. |iczbó*. i Ób}.nicni' slo9n. :
r 'rz.dŚ.wia rzdu|nio i jaŚńo łvys|ki. inlMnacjg n'o'n. d|! Geny syt@ji maj{'kow.j

ifinfuqćj crup} na dzi.ń ]|'|ż,200r l'' jok 'cr j.j s)'niku finaMy.3o a ok obrclo*y od
0l.0 |.2ll)9 r. &l 3l,12,2009 r..

! spoż4dak óś!lo' yc wgzy$ki.h igtohych 6p.tlfih' zgodni. z zedmi (p.|ilyką)
@hu.kowości ł'n.kającymi ż Mi$zyn.lodÓwych stededóy Rfthun|oyości'
Międzynlndo*ych sl'ndldów spńwozdNcpści rimnsorcj oro zw.Ąz.ny.h z nimi
int'pNlsj. qlszonych s fomi. r4bż4dz.ń xońkji Eunp.jsli.j' ' ł ulrcsi.

i prpi$mi ł}darclo M j.j pdrśtli. óżpónłdrnfu Minitn Finlnsów z dnia z' uGini'
2009 oku w spnyic wcgólnych 6.d gpoPłd''ni! pBz j.dM*i .m. ni' b.nki' allidy
ubc@i..eń i akhdy rcŃlura.ji s|onso|ido*lnych spnwozdlń limM\Tch grup
k.pil.|o*ych (Dz' U' ńl ló9 p.z 1127)'

. j.n zeodn. Ź 'p|yMjłcyńi M ltść skon$lidos'n.go 9pnvozdui' finm$w.go pBpi$mi
pEł' i poślnow'cnimi noMu ]cdMk' Don'i.ująccj'

w opiiii z b'd[i! sŃli a|.żn.j s...mcd s'^' .udylot zwóci| u*agę M prcatję w inn$ń
Mle'bśćiach kólkd.ńifu*}ch wMości pod'tku D.lic7o'.go vAT g kwmi.3 l.o q9' z|' ' kń'y
ni. DŚbl od|ic@.y od akuŃw Biąany.h z i.w.Ś'ycj| 'sżłit!| śq' Rlf!h"' w *iąflu z
podję.i.m d.cyzji o ńi!ni. pualcznń inws'ycji i P|uowmj j.j spBd!'y j.dMk.
pcho*ih sDorzłdzić l@hy fukl'Mji v^T a otB m.uc 2003 - 8tudżi.ń 2009' Do dni'
alońcŹnil b'dM'o jcdn6'k. .i. z|o?h powy'lzych korck| dÓ urżędu śkłhoł.so' w diłfI( z
lym nj. mńy p.wności śo do t.minu jrl i 

"Y$lości 
od.ysro.j n.l.żnoś.i.

Ponrd@ zvM!ńt u!'3ę' no ujqci. g Śkon$lid.Mnyń slraydl|ańiu ż cllkÓłilych dch.dów w
pozy.ji odpis ż t/ulu lNdej uhly łMoś.i finy D'c odpi$ncj części ł.noś.i fim! dotlczłEj
śpżdrnych udzń|ós spórri B!.js. sP' z o.o. w 'yniku lńŃlcji zbycir posia&nych !dżi.ló*
*'ńość fimy.i dzi.ń 3pŹdi'y śknwi śk|.dnik Śkońso|ido*'n.3o rosz'u śpu.d'żr ujmł'n' s
p'y.ji z}3ł ,t spGd!2y jedno{.k alc'rych' w zwiłztu z Źprca.lowuym upbsEani.ń
'cqpilo atry.ni. pofłcji odpiŚ f 'ylu|u lN!|.j u'nty w!ńości fimy o tso'ę l0 225 'ys' z|. ole
j.dMn. anihi. 3kong'idovańc8Ó le'u śpŹd!.Ł! zpEznlowo.8o * pozycji Zys*i 4
śprrdaży j.d'os'.l 7jl.ż!ych' Powy&a op.racj! łi. lDlyw! n. aprca owlny l
skotrsolido*'nyń 3pńw.fd!ni! z ci|kÓwilycl doclbdół zyst ńćdo f okEś.

z$..ańy róvni.ż u*Ęę 'r k*csię ro.lynulcji dziol.|ności j.dnonki doninując.j' do k'órcj
&rzłd j.Jnc'ki doninująEj odnión śĘ ! nocic 3 alącan.Bo skońsD|ido*iicBo spliwof'ńja

Na dzicń bi|$sosyj.dnonk! dominujqc! (yl!Źyss|i y Ódpo*i.dńi.j póżycji kipiblów wlsny.h
atcjc wl.sn. ńrbytć R ńku 2003 omz 2006 a wymgodani.m ł c.|u utrlo@ni!' ooty.rylo 'o
40'375'706 akcji o *!ńoś.i l2ó.l7| lys' zl' w sycaiu 2009 fuialo uńolbny.h 4'930'ó52 tkcji
{lBnych. Do dnii r*Óń.ćnir b!d'ńi' poblrk 8kcjc *l6n. y i|oćci ]5.]95'05a sd' ni. Dscly
ufrol4nc. zgodni. zan' ]ó4 KsH z posiódaiych akcjiłlaśiych sńlk! ńi. N}kÓnuj. pńwi8loŚu'

ltu $l



Oao.r"o{dro@Na odo4.!o ,1oL.a l1@,ry-}tnp9o ProEe55 S A

spńłÓZdanie z dfiala|noici crupy i Jedtros'ki Dominują.ej jeŚ komp|ehej w islotny'n TkĆsi. z
wymogami an.49un'2 uuwy o richunkowości olŹ rozpoŹ{dzenia Miiislń Finansół z dnia
19 lulggo 2009 r' w spB*ie i.forma.ji bieżących j okrcso\rych prźkuywmych pżez emitetrlów
papierów MnościowJ,ch (Dz' U' z2009I'.r ]]' poz' 259).l zawane w nim infoma.j., po.hodzĄca
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