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Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeg!ądu
śródrocznego skróconego sprawozdania fi na nsowego

obejmującego okres
od OI.O1.2O1O do 30.06.2010

dla Akcjonariusry i Rady Nadzorczej POL-MOT WARFAMA S.A.

Pzeprowadziliśmy przeg|qd załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PoL-MoT WARFAMA S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście u|. Fabryczna ft, na które składa się

śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzqdzone na dzień 30.06.2010,

śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowiĘch dochodów zawieĘqce rachunek zysków i straĘ

śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian W kapita|e własnym, śródroczne skrócone

sprawozdanie z przeptwvów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2010 do 30.06.2010,

dodatkowe noĘ objaśniające oraz sprawozdanie Zarządu z działa|ności PoL-MoT WARFAMA S.A'

za I pc>łrocze 2010.

Za zgodność tego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego z wymogami

Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 ,,Śródroczna sprawozdawczość finansowa,',

który został zatwierdzony przez Unię Europejską i innymi obowiązująrymi przepisami, odpowiada

Zarzqd Spółki.

Naszym zadaniem było pzeprowadzenie przeg|ądu tego sprawozdania.

Pzeglqd przeprowadzi|iśmy stosownie do postanowień krajowych standardów rewizji finansowej,

wydanych przez Krajowq Radę Biegtych Rewidentów. Standardy nakładajq na nas obowiqzek

zap|anowania i przeprowadzenia przeg|qdu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność,

że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości'

Przeg|qd przeprowadzi|iśmy głównie drogą ana|izy danych sprawozdania flnansowego, wg|ądu

w księgi rachunkowe, a tal<ze wykozystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób

odpowiedzia|nych za finanse i rachunkowość jednostki.
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Zakres i metoda przeg|ądu skroconego śródrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się

od badań |eżących u podstaw opinii wyrazanej o zgodności z wymagajqcymi zastosowania

zasadami (po|iĘk{ rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzete|ności

ijasności, d|atego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.

Na podstawie przeprowadzonego przeg|ądu nie zidenĘrfikowa|iśmy niczego, co nie pozwo|iłoby

stwierdzić, że skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało przygotowane' We wszystkich

istotnych aspektach, zgodnie z Wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34

,,śród roczna sprawozdawczość fi na nsowa''.
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