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ul. Irysowaz4Ł,02-660Warszawa,
htę ://www.wessly.pl,e-mail: wessly@wessly.pl
Raport niezależnegobiegłegorewidenta z przeg!ądu
śródrocznegoskróconego sprawozdaniafi nansowego
obejmującegookres
od OI.O1.2O1O
do 30.06.2010
dla Akcjonariusry i Rady Nadzorczej POL-MOTWARFAMA S.A.

przeg|qdzałączonego
Pzeprowadziliśmy
śródrocznego
skróconegosprawozdania
finansowego
PoL-MoT WARFAMAS.A. z siedzibąw DobrymMieście
u|. Fabrycznaft, na które składasię
z sytuacjifinansowejsporzqdzonena dzień 30.06.2010,
śródroczne
skróconesprawozdanie
z całkowiĘch
śródroczne
skróconesprawozdanie
dochodówzawieĘqcerachunekzyskówi straĘ
śródroczneskrócone sprawozdanieze zmian W kapita|ewłasnym,śródroczneskrócone
sprawozdanie
z przeptwvówpieniężnych
za okres obrotowyod 01.01.2010do 30.06.2010,
Zarząduz działa|ności
orazsprawozdanie
PoL-MoTWARFAMAS.A'
dodatkowenoĘ objaśniające
za I pc>łrocze
2010.
Za zgodnośćtego śródrocznegoskróconego sprawozdaniafinansowegoz wymogami
Międzynarodowego
StandarduRachunkowości
34 ,,Śródrocznasprawozdawczość
finansowa,',
przezUnięEuropejską
przepisami,
i innymiobowiązująrymi
który zostałzatwierdzony
odpowiada
ZarzqdSpółki.
przeg|ądu
Naszymzadaniembyłopzeprowadzenie
tegosprawozdania.
Pzeglqd przeprowadzi|iśmy
stosowniedo postanowień
krajowych
standardówrewizjifinansowej,
wydanychprzez KrajowqRadę BiegtychRewidentów.Standardynakładajq
na nas obowiqzek
przeg|qdu
pewność,
zap|anowania
i przeprowadzenia
w taki sposób,aby uzyskaćumiarkowaną
żesprawozdanie
finansoweniezawieraistotnychnieprawidłowości'
główniedrogąana|izydanychsprawozdania
Przeg|qdprzeprowadzi|iśmy
flnansowego,
wg|ądu
w księgirachunkowe,
a tal<ze
wykozystaniainformacjiuzyskanych
od kierownictwa
oraz osób
jednostki.
odpowiedzia|nych
za finansei rachunkowość
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istotnieróżnisię
finansowego
sprawozdania
śródrocznego
skroconego
Zakresi metodaprzeg|ądu
zastosowania
z wymagajqcymi
u podstawopinii wyrazanejo zgodności
od badań |eżących
orazo jego rzete|ności
finansowego
rocznegosprawozdania
zasadami(po|iĘk{ rachunkowości
sprawozdaniu.
wydaćtakiejopiniio załączonym
d|ategonie możemy
ijasności,
niczego,co nie pozwo|iłoby
przeg|ądu
nie zidenĘrfikowa|iśmy
Na podstawieprzeprowadzonego
Wewszystkich
finansowezostałoprzygotowane'
sprawozdanie
stwierdzić,żeskróconeśródroczne
34
StandarduRachunkowości
istotnychaspektach,zgodniez WymogamiMiędzynarodowego
finansowa''.
rocznasprawozdawczość
,,śród
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