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Opinia niezależnego biegłego rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
Sfinks Polska Spółka Akcyjna

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Sfinks Polska Spółka
Akcyjna (zwanej dalej „Spółką") z siedzibą w Łodzi przy Alei Kościuszki 80/82,
obejmującego:

(a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału
własnego i zobowiązań wykazuje sumę 106.536 tyś. zł;

(b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
wykazujący stratę netto w kwocie 78.358 tyś. zł;

(c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 78.358 tyś. zł
(siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

(d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 924 tyś. zł (dziewięćset dwadzieścia
cztery tysiące złotych);

(e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było
wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

(a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa" -
Dz.U. z 2002 r. Nr 76 póz. 694 z późniejszymi zmianami);

(b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność,
że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało
między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających
kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również
ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań
dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego
prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia
opinii.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS
0000044655, MP 526-021-02-28. Kapitał zakładowy wynosił 0.363.900 złotych. Siedzi ba Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.
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Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2008 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(„Rozporządzenie" - Dz. U. nr 33 póz. 259) i są zgodne z informacjami zawartymi w
zbadanym sprawozdaniu finansowym.}

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

(a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;

(b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem
Spółki;

(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31
grudnia 2008 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Nie zgłaszając zastrzeżeń do zbadanego sprawozdania zwracamy uwagę, że:

• Bilans sporządzony przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazywał
skumulowane straty w wysokości 81.531 tyś. zł. Skumulowane straty przewyższyły
sumę kapitału podstawowego oraz kapitału zapasowego. W takiej sytuacji Zarząd,
stosowanie do dyspozycji zawartej w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, jest
zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w
celu powzięcia uchwały, co do dalszego istnienia Spółki. Do dnia wydania opinii nie
zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mające na celu podjęcie takiej
uchwały. Zarząd przedstawił uzasadnienie tej decyzji w punkcie 3 dodatkowych not
objaśniających do sprawozdania finansowego;

• W bilansie na dzień 31 grudnia 2008 r. zobowiązania Spółki przekroczyły wartość jej
aktywów. W przypadku, gdy wartość zobowiązań Spółki przekroczy wartość jej
majątku Prawo upadłościowe i naprawcze art. 21, w związku z art. 11 ust. 2, nakłada
na Zarząd obowiązek złożenia do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Podjęte
działania oraz swoje stanowisko Zarząd przedstawił w punkcie 3 dodatkowych not
objaśniających do sprawozdania finansowego;
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• Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kontynuacji
działalności. Punkt 3 dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego
przedstawia istnienie istotnej niepewności co do kontynuowania działalności przez
Spółkę w przyszłości, opisuje uzasadnienie przyjęcia zasady kontynuacji działalności
oraz plany odnośnie przyszłej działalności Spółki. Właściwość zastosowania zasady
kontynuacji działalności zależy od pomyślnej realizacji tych planów. Jeśli okoliczności
te nie ziściłyby się, zastosowanie zasady kontynuacji działalności mogłoby nie być
właściwe. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, które byłyby konieczne w
takich okolicznościach.

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie:

0.0.

Marcin Sawicki
Członek Zarządu
Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 11393/8141

Spółka wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 144

Wrocław, 8 czerwca 2009 r.
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l. Ogólna charakterystyka Spółki

(a) Sfinks Polska S.A. rozpoczęła działalność w sierpniu 1999 r. Akt założycielski
sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej notariusza Andrzeja
Gruszki w Tuszynie w dniu 16 sierpnia 1999 r. i zarejestrowano w Rep. A Nr 2348/99.
Dnia 3 września 1999 r. Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy, XXI Wydział Gospodarczy w Łodzi w dziale B pod
numerem 7369. Dnia 4 czerwca 2001 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Jednostki
dominującej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000016481.

(b) Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Spółce nadano numer NIP 7251752913. Dla
celów statystycznych Spółka otrzymała numer REGON 472247798.

(c) Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił
9.280.951 zł. i składa się z 9.280.951 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

(d) Kapitał własny Spółki na 31 grudnia 2008 r. był ujemny i wynosił (20.866) tyś. zł.

(e) W badanym okresie przedmiotem działalności Grupy było:

• organizacja i świadczenie usług gastronomicznych,
• prowadzenie działalności franczyzowej, oddawanie do odpłatnego korzystania

praw majątkowych, wartości niematerialnych i prawnych,
• świadczenie usług konsultingu i doradztwa finansowego,
• najem i podnajem lokali,
• świadczenie usług marketingu i reklamy,
• doradztwo w zakresie działalności związanej z zarządzaniem.

(f) W okresie obrotowym Członkami Zarządu Jednostki dominującej byli:

• Grzegorz Dąbrowski Prezes Zarządu do 29 lutego 2008 r.,
• Leszek Rodak Prezes Zarządu od 1 marca 2008 r.

do 21 listopada 2008 r.,
• Jacek Trybuchowski Prezes Zarządu od 21 listopada 2008 r.,
• Andrzej Zarzycki Wiceprezes Zarządu do 30 czerwca 2008 r.,
• Tomasz Suchowiejski Wiceprezes Zarządu do 28 lipca 2008 r.,
• Marek Bernatek Wiceprezes Zarządu od 27 lipca 2008 r.,

do 21 listopada 2008 r.,
• Przemysław Poppe Członek Zarządu od 21 listopada 2008 r.,
• Robert Sztuka Członek Zarządu od 21 listopada 2008 r.

W dniu 8 marca 2009 r. Pan Jacek Trybuchowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa
Zarządu, a Pan Przemysław Poppe oraz Pan Robert Sztuka złożyli rezygnację
z pełnienia funkcji Członków Zarządu.

W dniu 9 marca 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu na funkcję
Prezesa Zarządu Pana Tomasza Morawskiego oraz Pana Dariusza Strojewskiego na
stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
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l. Ogólna charakterystyka Spółki (cd.)

(g) Spółka jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Korzystając z możliwości wyboru zasad
rachunkowości przewidzianej przepisami Ustawy, począwszy od roku 2005, Spółka
sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

(h) Spółka, jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej sporządziła również, pod datą
8 czerwca 2009 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF
zatwierdzonymi przez Unię Europejską. W celu zrozumienia sytuacji finansowej
i wyników działalności Spółki jako jednostki dominującej jednostkowe sprawozdanie
finansowe należy czytać w powiązaniu ze sprawozdaniem skonsolidowanym.

PRICWATEKHOU^(OOPERS l
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II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania

(a) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wybrana na biegłego rewidenta Spółki
uchwałą Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 18 grudnia 2008 r. na podstawie
§ 22 ust 2 pkt 3 Statutu Spółki.

(b) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz biegły rewident przeprowadzający badanie są
niezależni od jednostek wchodzących w skład Grupy w rozumieniu art. 66 ust. 2
Ustawy o rachunkowości.

(c) Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 18 grudnia 2008 r.
w okresie:

• badanie wstępne od 18 grudnia 2008 r. do 13 lutego 2009 r.;
• badanie końcowe od 16 lutego do 8 czerwca 2009 r.
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III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki

Sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wpływu inflacji. Ogólny wskaźnik zmian poziomu cen
towarów i usług konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniósł w badanym roku 3,3%
(2007 r.: 4,0%).

Poniższe komentarze przedstawiono w oparciu o wiedzę uzyskaną w trakcie badania
sprawozdania finansowego.

Na koniec roku obrotowego aktywa Spółki wyniosły 106.536 tyś. zł. W ciągu roku suma
bilansowa zmniejszyła się o 34.418 tyś. zł tj. o 24,4%. , głównie w wyniku dokonanych
odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych w łącznej kwocie 35.956 tyś. zł. a także utworzenia odpisów
aktualizujących wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym oraz udziałów w
tych jednostkach.

• Wskaźnik rotacji należności w bieżącym roku obrotowym wyniósł 31 dni (w poprzednim
roku 7 dni). Powodem wzrostu przeciętnego okresu realizacji należności były opóźnienia
ze strony kontrahentów w spłacie należności.

• Zmianie uległy wskaźniki oraz struktura zadłużenia Spółki. Stopa zadłużenia wzrosła z
59% na koniec roku ubiegłego do 120% na koniec roku badanego. Główną przyczyną
zmian w tym zakresie był wzrost salda kredytów i pożyczek o 19.324 tyś. zł.

• Podstawową działalnością Spółki w bieżącym roku obrotowym było prowadzenie
restauracji SPHINX, WOOK i CHŁOPSKIE JADŁO, działanie jako franszyzodawca dla
podmiotów zależnych w zakresie udzielania im prawa do prowadzenia restauracji
SPHINX, WOOK i CHŁOPSKIE JADŁO, najem powierzchni restauracyjnych oraz ich
podnajem podmiotom zależnym prowadzącym restauracje w oparciu o zawarte ze
umowy franszyzowe. Ogółem przychody ze sprzedaży wyniosły 87.751 tyś. zł i wzrosły o
4,3% w porównaniu do roku poprzedniego, co wynikało głównie ze wzrostu wolumenu
sprzedaży.

• Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej były usługi obce wynoszące w
badanym okresie obrotowym 41.416 tyś. zł, co stanowi 35,8% kosztów operacyjnych.
Koszty te w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły o 10,6%, co spowodowane było
głównie zwiększeniem kosztów najmu lokalizacji, w których prowadzone są restauracje.

• Rentowność sprzedaży brutto wyniosła (32%) i była niższa o 43 punkty procentowe od
uzyskiwanej w roku poprzednim. Główny wpływ na zmianę rentowności Spółki miały
dokonane w ciężar kosztów operacyjnych odpisy aktualizujące z tytuły utraty wartości
rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych.

• Bilans sporządzony przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazywał skumulowane
straty w wysokości 81.531 tyś. zł. Skumulowane straty przewyższyły sumę kapitału
podstawowego oraz kapitału zapasowego. W takiej sytuacji Zarząd, stosowanie do
dyspozycji zawartej w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, jest zobowiązany do
niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w celu powzięcia
uchwały, co do dalszego istnienia Spółki. Do dnia wydania opinii nie zostało zwołane
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mające na celu podjęcie takiej uchwały. Zarząd
przedstawił uzasadnienie tej decyzji w punkcie 3 dodatkowych not objaśniających do
sprawozdania finansowego;

• W bilansie na dzień 31 grudnia 2008 r. zobowiązania Spółki przekroczyły wartość jej
aktywów. W przypadku, gdy wartość zobowiązań Spółki przekroczy wartość jej majątku



Sfinks Polska S.A.
Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki (cd.)

Prawo upadłościowe i naprawcze art. 21, w związku z art. 11 ust. 2, nakłada na Zarząd
obowiązek złożenia do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Podjęte działania oraz
swoje stanowisko Zarząd przedstawił w punkcie 3 dodatkowych not objaśniających do
sprawozdania finansowego;

• Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kontynuacji działalności.
Punkt 3 dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego przedstawia
istnienie istotnej niepewności co do kontynuowania działalności przez Spółkę w
przyszłości, opisuje uzasadnienie przyjęcia zasady kontynuacji działalności oraz plany
odnośnie przyszłej działalności Spółki. Właściwość zastosowania zasady kontynuacji
działalności zależy od pomyślnej realizacji tych planów. Jeśli okoliczności te nie ziściłyby
się, zastosowanie zasady kontynuacji działalności mogłoby nie być właściwe.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, które byłyby konieczne w takich
okolicznościach.
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Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego

BILANS na 31 grudnia 2008 r.

Komentarz

AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne 1
Rzeczowe aktywa trwałe 2
Należności długoterminowe
Udziały w jednostkach zależnych 3
Pożyczki udzielone podmiotom zależnym
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe
należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Aktywa razem

31. 12.2008 r. 31. 12.2007 r.
tyś. zł

2.886
77.129

1.067
6.116

-

6.099
93.297

682

11.088
1.469

13.239

106.536

tyś. zł

24.562
90.965

920
1.613
6.929

576
125.565

736

14.108
545

15.389

140.954

Zmiana
tyś. zł

(21.676)
(13.836)

147
4.503

(6.929)

5.523

(32.268)

(54)

(3.020)
924

(2.150)

(34.418)

Zmiana
(%)

(88,3)
(15,2)

16,0
>100,0

-

>100,0
(25,7)

(7,3)

(21,4)
>100,0

(14,0)

(24,4)

31. 12.2008 r.
Struktura (%)

2,7
72,4

1,0
5,7

-

5,8
87,6

0,6

10,4
1,4

12,4

100,0

31. 12.2007 r.
Struktura (%)

17,4
64,5

0,7
1,1
4,9

0,5
89,1

0,5

10,0
0,4

10,9

100,0
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Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

BILANS na 31 grudnia 2008 r. (cd.)

Komentarz

KAPITAŁ WŁASNY 4
Kapitał podstawowy 5
Kapitał zapasowy
(Strata) z lat ubiegłych
(Strata)/Zysk netto okresu obrotowego Q
Kapitały przypadające akcjonariuszom
podmiotu dominującego

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe 7
Pożyczki i kredyty bankowe
Zobowiązanie z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Zobowiązania długoterminowe z tytułu
leasingu finansowego
Pozostałe rezerwy długoterminowe

31.12.2008 r.
tyś. zł

9.281
51.384
(3.173)

(78.358)

(20.866)

-

-

1.834
4.304

6.138

31. 12.2007 r.
tyś. zł

9.281
49.061
(2.312)

1.462

57.492

37.310

2.819

1.068
_

41.197

Zmiana
tyś. zł

-
2.323
(861)

(79.820)

(78.358)

(37.310)

(2.819)

766
4.304

(35.059)

Zmiana
(%)

-
4,7

37,2
<(100,0)

<(100,0)

<(100,0)

-

71,7
_

33,0

31.12.2008 r.
Struktura (%)

8,7
48,2
(3,0)

(73,5)

(19,6)

-

-

1,7
4,0
5,7

31. 12.2007 r.
Struktura (%)

6,6
34,8
(1,6)

1,0

40,8

26,5

2,0

0,7
-

29,2

8



Sfinks Polska S.A.
Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

BILANS na 31 grudnia 2008 r. (cd.)

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu opcji
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty
bankowe
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody rozliczane w czasie

Pasywa razem

Komentarz 31.12.2008 r.
tyś. zł

7

19.154

1.221
8.781

86.613
5.040

455

121.264

106.536

31. 12.2007 r.
tyś. zł

8.806

1.628
.

29.979
312

1.540

42.265

140.954

Zmiana
tyś. zł

10,348

(407)
8.781

56.634
4.728

(1.085)

78.999

(34.418)

Zmiana
(%)

>100,0

(25,0)
_

.100,0
>100,0
(70,5)

(37,6)

(24,4)

31.12.2008 r.
Struktura (%)

18,0

1,1
8,2

81,5
4,7
0,4

113,7

100,0

31. 12.2007 r.
Struktura (%)

6,2

1,2

21,3
0,2

1,1
30,0

100,0



Sfinks Polska S.A.
Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

RACHUNEK ZYSKÓW 1 STRAT
Za rok obrotowy od 1 stycznia do

Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
(Strata )/Zysk brutto
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
(Strata)/Zysk operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe - netto
(Strata)/Zysk brutto
Podatek dochodowy
(Strata)/Zysk netto

31 grudnia 2008 r.

Komentarz 2008 r.

tyś. zł

8 87.751
8 (88.769)

(1.018)
8 (26.792)

3292
(50.267)
(74.785)

3.571
(15.149)
(86.363)

8.005

(78.358)

2007 r.

tyś. zł

84.144
(54.749)

29.395

(20.031)
1.271

(3.648)
6.987

88
(4.280)

2.795
(1.333)

1.462

Zmiana

tyś. zł

3.607
(34.020)
(30.413)

(6.761)
2.021

(46.619)
(81.772)

3.483
(10.869)
(89.158)

9.338

(79.820)

Zmiana

(%)

4,3
62,1

<(100,0)

33,8
>100
>100

<(100,0)
>100
>100

<(100,0)
<(100,0)

<(100,0)

Udział w
przychodach

2008 r.
/o/ \(/o)

100,0
(101,2)

(1,2)
(30,5)

3,8
057,3)
(85,2)

4,1
(17,3)
(98,4)

9,1
(89,3)

Udział w
przychodach

2007 r.
(%)

100,0
(65,1)

34,9
(23,8)

1,5
(4,3)

8,3
0,1

(5,1)
3,3

(1,6)

U
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Sfinks Polska S.A.
Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r._______________________________________

IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową oraz wyniki finansowe Spółki

Działalność gospodarczą Spółki, jej wynik finansowy za rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową na dzień bilansowy w porównaniu do
okresów poprzedzających charakteryzują następujące wskaźniki:

2008 r. 2007 r. 2006 r.

Wskaźniki aktywności
- szybkość obrotu należności 31 dni 7 dni 6 dni
- szybkość obrotu zapasów 3 dni 3 dni 3 dni

Wskaźniki rentowności
- rentowność sprzedaży netto (89%) 2% 16%
- rentowność sprzedaży brutto (32%) 11 % 20%
- ogólna rentowność kapitału (428%) 3% 31%

Wskaźniki zadłużenia
- stopa zadłużenia 120% 59% 60%
- szybkość obrotu zobowiązań 41 dni 38 dni 54 dni

31.12.2008 r. 31.12.2007 r. 31.12.2006 r.
Wskaźniki płynności

- wskaźnik płynności l 0,2 0,4 0,4
-wskaźnik płynności II 0,2 0,3 0,4
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Sfinks Polska S.A.
Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

Bilans na dzień 31 grudnia 2008 r.

1. Wartości niematerialne

W badanym okresie saldo wartości niematerialnych zmniejszyło się o 21.676 tyś. zł, co
było głównie wynikiem dokonania odpisu aktualizującego wartość znaków towarowych
na kwotę 21.552 tyś. zł.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

W badanym roku wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych zwiększyła się o 15.754
tyś. zł. Jednocześnie dokonano odpisów amortyzacyjnych w kwocie 13.895 tyś. zł oraz
odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 15.700 tyś. zł.

3. Udziały w jednostkach zależnych

Wartość udziałów w jednostkach zależnych na koniec badanego roku wyniosła 6.116
tyś. zł, co w porównaniu do roku ubiegłego oznacza wzrost o 4.503 tyś. zł. Wzrost ten
wynika głównie z nabycia udziałów w spółce Shanghai Express Sp. z o.o.

PRKW$~ERHOUSE(COPERS • 12



Sfinks Polska S.A.
Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Charakterystyka wybranych

4.

5.

Kapitał własny

Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Strata z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto roku
obrotowego

Razem

W badanym roku wielkość

Kapitał podstawowy

pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

31.12.2007 r. Krekta błędów 31.12.2007 r. Przeniesienie Wynik roku 31.12.2008 r.
podstawowych przekształcony zysku na kapitał bieżącego

tyś. zł tyś. zł
9.281 - 9.281

49.061 . 49.061

(178) (2.134) (2.312)

2.323 (861) 1.462

60.487 (2.995) 57.492

kapitału zakładowego nie uległa zmianie.

tyś. zł tyś. zł tyś. zł
9.281

2.323 - 51.384
(861) - (3.173)

(1.462) (78.358) (78.358)

0 (78.358) (20.866)

Na dzień przekazania raportu, tj. 8 czerwca 2009 r. głównymi akcjonariuszami Spółki byli:

Nazwa akcjonariusza

SfP Hoidings US,
(pośrednio OrsNet Sp. z o. o.
TOMASZ MORAWSKI

CUOFE

OFE Polsat

Liczba Wartość nominalna Typ posiadanych %
posiadanych posiadanych akcji
akcji akcji

3.061.786 3.061 zwykłe
)

2.626.066 2.626 zwykłe

1.094.650 1.095 zwykłe

475.185 475 zwykłe

posiadanych
głosów

32,99%

28,11%

11,79%

5,12%
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Sfinks Polska S.A.
Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

6. Wynik finansowy netto

Strata netto za badany rok wyniosła 78.358 tyś. zł.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2008 r.
zysk za rok poprzedni w wysokości 2.323 tyś. zł został przekazany na kapitał
zapasowy.

W wyniku korekty błędu lat poprzednich powstała niepokryta strata w wysokości 2.995
tyś. zł.

7. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Saldo zobowiązań długoterminowych krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2008 r.
wynosiło 127.402 tyś. zł i obejmowało głównie zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek w kwocie 86.613 tyś. zł, zobowiązania handlowe oraz pozostałe
zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 19.154 tyś. zł oraz zobowiązania finansowe z
tytułu wyceny kontraktów terminowych w kwocie 8.781 tyś. zł.

Wzrost salda zobowiązań w porównaniu do roku ubiegłego o 43.940 tyś. zł wynikał
głównie ze wzrostu salda kredytów oraz z powstałego w ciągu roku zobowiązania z
tytułu kontraktów terminowych

14



Sfinks Polska S.A.
Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.)

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy do 31 grudnia 2008 r.

8. Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej

Ogółem przychody ze sprzedaży wyniosły 87.751 tyś. zł i wzrosły w porównaniu do
roku poprzedniego o 3.607 tyś. zł, tj. o 4,3%. Wyższy poziom przychodów ze
sprzedaży wynikał głównie z otwarcia nowych lokalizacji, a tym samym ze zwiększenia
wolumenu sprzedaży.

W badanym roku koszt własny sprzedaży wyniósł 88.769 tyś. zł i wzrósł w porównaniu
do roku poprzedniego o 34.020 tyś. zł, tj. o 62,1%. Powodem wzrostu kosztu własnego
sprzedaży było głównie dokonanie odpisów aktualizujących środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne.

Pozostałe koszty operacyjne w 2008 r. wyniosły 50.267 tyś. zł i wzrosły w porównaniu z
rokiem ubiegłym o 46.619 tyś. zł głównie na skutek likwidacji środków trwałych,
dokonania odpisów aktualizujących posiadanych udziałów oraz pożyczek udzielonych
jednostkom powiązanym.
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Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta

(a) Zarząd Spółki przedstawił w toku badania żądane informacje, wyjaśnienia
i oświadczenia oraz przedłożył oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach
rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych, a także poinformował
o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia złożenia
oświadczenia.

(b) Zakres badania nie był ograniczony.
(c) Spółka posiadała aktualną, zatwierdzoną przez Zarząd dokumentację opisującą

zasady (politykę) rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości były
dostosowane do jej potrzeb i zapewniały wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich
zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
Spółki, przy zachowaniu zasady ostrożności. Zmiany stosowanych zasad
rachunkowości oraz ich skutki zostały prawidłowo wykazane w informacji dodatkowej.

(d) Bilans zamknięcia na koniec ubiegłego roku obrotowego został, we wszystkich
istotnych aspektach, prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans
otwarcia bieżącego okresu.

(e) Dokonaliśmy oceny prawidłowości funkcjonowania systemu księgowości. Naszej
ocenie podlegały w szczególności:

prawidłowość dokumentacji operacji gospodarczych,
rzetelność, bezbłędność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych, w tym także
prowadzonych za pomocą komputera,
stosowane metody zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich
przetwarzania za pomocą komputera,
ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania
finansowego.

Ocena ta, w połączeniu z badaniem wiarygodności poszczególnych pozycji
sprawozdania finansowego daje podstawę do wyrażenia ogólnej, całościowej i z
objaśnieniami opinii o prawidłowości i rzetelności tego sprawozdania. Nie było celem
naszego badania wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania wyżej
wymienionego systemu.

(f) Informacja dodatkowa przedstawia wszystkie istotne informacje wymagane przez
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię
Europejską.

(g) Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2008 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. nr 33 póz. 259).

(h) Inwentaryzacja aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań została przeprowadzona
oraz rozliczona zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a jej wyniki ujęto w księgach
rachunkowych roku badanego.

(i) Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający zostało zbadane przez Baker Tilly
Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. Biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń.
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sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta (cd.)

(j) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
zostało zatwierdzone uchwałą nr uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
dnia 26 czerwca 2008 r. oraz złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Łodzi w dniu
11 lipca 2008 r. i złożone do ogłoszenia w Monitorze Polskim B w dniu 1 czerwca 2009
r.

(k) Spółka nie dopełniła obowiązku złożenia jednostkowego oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz innych wymaganych dokumentów w formie raportu
bieżącego w terminie 4 miesięcy od dnia bilansowego, wymaganego przez
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (par. 101, punkt 9 i 10).



PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa, Polska
Telefon +48 (0) 22 523 4000
Faks +48 (0) 22 508 4040
www.pwc.com/pl

VI. Informacje i uwagi końcowe

Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego
Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 80/82. Badaniu
podlegało sprawozdanie finansowe obejmujące:

(a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów oraz kapitału
własnego i zobowiązań wykazuje sumę 106.536 tyś. zł;

(b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący
stratę netto w kwocie 78.358 tyś. zł;

(c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008
r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 78.358 tyś. zł;

(d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 924 tyś. zł;

(e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające.

Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Spółki oraz osobę, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, dnia 8 czerwca 2009 r. Raport powinien być
odczytywany wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Sfinks Polska Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 r.
dotyczącą wyżej opisanego sprawozdania finansowego. Opinia o sprawozdaniu finansowym
wyraża ogólny wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie stanowi
sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania bądź zagadnień, ale
zakłada nadanie poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotności), uwzględniającej
wpływ stwierdzonych faktów na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego.

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie:

Marcin Sawicki
Członek Zarządu
Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 1 1393/8141

Wrocław, 8 czerwca 2009 r.

Spółka wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 144
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