
AUOTTING & COxSULTING

POL-MOT Warfama S.A.
11-040 Dobre Miasto, ul. Fabryczna 2I

Rapoft niezależnego biegłego rewidenta
z prueg|ądu śród rocznego skróconego

skonsolidowa nego sprawozdan ia fi nansowego
obejmującego okres

od 01.01.2010 do 30.06.2010

New Audit ofiice Location / Nową Lokąlizacja Biura Audytu

UT. IRYSOWA 24 A, 02-660 WARSZAWA
TEL.: l48l 22 826 32 78,22 826 96 12, FAX 22 826 91 65

www.wessly.pl, e-mail: wessly@wessly.pl

BKR
I N T E R N A T I O N A L

The worldś premier
a s s o ci ati on of iil d ep efl de nt
accouńtihg ąnd b6iil6s



indeoendent member o1

BKR
I N T E R N A T I O N A L

& CO N U LT
Biuro audytu

ul. Irysowa 24A, 02-660 Warszawa, tel.: l48l 22 826 32 78, 826 96 12, fax 22 826 91 65
http : //www.wes sly.pl, e-mail : wes sly@wessly.pl

Rapoft niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

obejmującego okres
od O1.OI.2O1O do 30.06.2010

dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej POI-MOT WARFAMA S.A.

Przeprowadziliśmy przeg|qd załqczonego skróconego śródrocznego skonso|idowanego

sprawozdania finansowego PoL-MoT WARFAMA S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście u|. Fabryczna
2I, na które składa się śródroczne skrócone skonso|idowane sprawozdanie z sytuaQi finansowej

sporządzone na dzień 30.06'2010, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z

całkowiĘch dochodów zawierajqce rachunek zysków i strat, śródroczne skrócone skonso|idowane
sprawozdanie ze zmian w kapita|e własnym, śródroczne skrócone skonso|idowane sprawozdanie z
przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2010 do 30.06.2010, dodatkowe noĘ

objaśniające oraz sprawozdanie Zarządu z działa|ności Grupy Kapitałowej PoL.MoT WARFAMA

S.A. za I półrocze 2010.

Za zgodność tego skróconego śródrocznego skonso|idowanego sprawozdania finansowego z

wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 ,,śródroczna sprawozdawczość

finansowa", który został zatwierdzonY przez Unię Europejską i innymi obowiqzujqrymi przepisami,

odpowiada Zarząd Spółki.

Naszym zadaniem było paeprowadzenie przeg|qdu tego sprawozdania.

Przeg|ąd przeprowadzi|iśmy stosownie do postanowień kĘowych standardów rewizji finansowej,

wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładajq na nas obowiązek
zap|anowania i przeprowadzenia przeg|4du w taki sposób, aby uzyskać umiarkowanq pewność,

że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

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

w księgi rachunkowe, a także wykozystania informaQi uzyskanych od kierownichła oraz osób
odpowiedzia|nych za finanse i rachunkowość jednostki'
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Zakres i metoda pzeg|qdu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się

od badań leżqrych u podstaw opinii wyrażanej o zgodności z wymagającymi zastosowania

zasadami (po|iĘkfl rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego aete|ności

i jasności, d|atego nie możemy wydać takiej opinii o załqczonym sprawozdaniu.

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

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

istotnych aspektach, zgodnie z Wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34
A , ,

,,Sród roczna sprawozdawczość fi na nsowa'''
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