
 

 

 

 

 

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu 

półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

obejmującego okres 

od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku 
 

 

 

dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu POL-MOT WARFAMA S.A. 

Dokonaliśmy przeglądu załączonego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego 

POL-MOT WARFAMA S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 21, na które 

składa się: 

 

- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 106 543 tys. zł; 

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku wykazujący  

zysk netto w wysokości 1 071 tys. zł; 

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku 

wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26 117 tys. zł; 

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych 

w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku o kwotę 7 987 tys. zł. 

 

Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd POL-MOT WARFAMA S.A. Naszym 

zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania. 

 

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz 

norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów. Normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu 

w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że półroczne skrócone 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 POL-MOT WARFAMA S.A. 

 

 

Zakres i metoda przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego istotnie różni 

się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o prawidłowości i jasności rocznego 

sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym 

sprawozdaniu. 

 



 

 

 

 

Dokonany przez nas przegląd nie ujawnił niczego, co wskazywałoby na istotne 

zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej i finansowej POL-MOT WARFAMA S.A.  

na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2008 roku 

do 30 czerwca 2008 roku przekazywanego przez załączone półroczne skrócone sprawozdanie 

finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej. 
 

 

 

Warszawa, dnia 24 września 2008 roku 
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