
BIEGLI

25-324 KTELCE,

REW|DENcl KlELcE sPÓŁKA z o.o.
UL. SANDOMIERSKA 105, tet. (41)366.35-79

RAPORT
NlEZALEżNEGo BlEGŁEGo REWlDENTA

z PRZEGLĄDU PÓŁRoczNEGo

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ODLEWNIE POLSKIE S. A. w Starachowicach

obejmującego okres

od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

dla

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

społki Akcyjnej odlewnie Polskie w Starachowicach

PŻeplowadziiśmy pŻeg ąd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego Za okrcs

od 01 slycznia 2013 r' do 30 czeMca 2013 r' spółkiAkcyinej oDLEWNlE PoLsKlE
z siedŻibąW starachoWcach' Al. Wyzwolenia 70, na które składa się|
'1) bians spolŻądzony na dzień 30'06.2013 r.' który po stronie aktywÓW pasywóW

Zamyka się sumą 75373704.,19 zł

2) rachunek zyskóW i strat za rok obrotowy od 01'01'2013 r' do 30 06'2013 r

Wykazujący zysk netto W Wysokości 2 436 554,77 zl
3) zestawienie zmian W kapitale Własnym za rck obrotowy od 01 '01 '2o13r' do 30'06'2013 r'

Wykazuiące Wzrost kapilału Własnego o kwotę 2 437 055'37 zł
4) rachunek pŻepływóW pieniężnych za rok obrotowy od 01 01'2o13r do30'06'2013r

Wykazujący Zmniejszen e stanu środkóW pieniężnych o kwotę 3 695 013,07 zł
5) dodatkowe inforrnacje i ob]aśnienia'

Za sporządzenie Żgodnego Z obow ązującymi pŻepsami sprawozdania fnansowego odpowiedz a ny

jest Zarząd spółk '
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Naszym zadaniem było prŻeprowadzenie przeglądu tego sprawozdan a ina tej podslawe Wydanie

rapońu Z pŻeglądu'

Przegląd sprawozdania finansowego pzeprowadz lśrny stosownie do postanowień:

1) ustawy o rachunkowości Z dnia 29 WŻeśnia 1994 r o rachunkowośc: (Dz' U z 2013 r. , poz 33o'

Z póŹn' Zmianami)'

2) ustawy z dnia 07 maia 2009 roku o biegłych rewidentach ich sarnoŹądze' podm]otach

uprawnionych do badania sprawozdań fnansowych oraz o nadzorze pub icznym (Dz' U' Z 2009 r'

Nr 77, poz 649' z póŹn' Zmianami),

3) kra]owych standardóW rewizji finansowej' Wydanych przez Kra]ową Radę Biegłych RewjdentóW

w Polsce.

standardy nakłada]ąna nas obowąek Zaplanowania pĘeprowadZenia pŻeglądu Wtaki sposób, aby

uZyskaĆ umiarkowaną pewność, Że sprawozdanie finansow€ n e Zawiera jstotnych njepraw dłowości'

Przegląd pzeprowadziiśmy głÓWnie drogąanaliŻy danych sprawozdania finansowego' Wglądu W księg

rachunkowe' a także Wykozystania nformacji uzyskanych od kerownictwa oraz osób

odpowiedzialnych Za finanse i rachunkowośó SpÓłki Akcyjnej 0DLEWNlE P0LsKlE

Zakres ] metoda pŻeglądu sprawozdania fnansowego istotnie różni sę od badań eŹących u podstaw

opini Wyrażanej o zgodności Z Wymagającymi Zastosowania zasadami (polityką) rachunkowośc

rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego Żete ności iasności, dlatego nie n]ożemy Wydać

takiej opini o Załączonym sprawozdaniu'

Na podsiawie pŻeprowadzonego pŻeglądu nie ZidenMikowa iśmy niczego' co ne pozwo iłoby na

stwierdzenie, że sprawozdan e finansowe jest Zgodne Z Wyrnagającymi Zastosowania zasadam

rachunkowości olaz że rzetelnie ijasno pŻedstawia, We Wszystkch stotnych aspektach' sytuacię

majątkową ifinansową Społki Akcyinej oDLEWNlE PoLSK|E na dzeń 30 czeMca 2o13 roku' jak też

iei wyn k finansowy za okres od 01 stycznja 2013 roku do 30 czeruca 2013 roku, zgodnie z zasadam

rachunkowości określonymi W powołanej Wyżej ustawie wydanym na jej podstawie pzepsam' jak

róWnież Z Wymogami określonymi W ustawe z dnia 29 lpca 2005 r' o oferce publjcznej i Warunkach

Wprowadzania instrumentóW finansowych do Zorganizowanego systemu obroiu oraz o spółkach

publ cznych (DZ' U ' z 2009 r N r 185, poz' 1439) oęz rczporządzenlu l,4inistra FinansóW z dnia ] 9

utego 2009 r w sprawie informacii bieżących i okresowych pŹekazywanych pnez emitentóW papieróW

WańoŚciowych oraz WarunkóW uznawan a za róWnoważne lnformac]i Wyn]aganych pŻep sami prawa

państwa njebędącego państwem członkowskim (Dz' U' z 2009 r' Nr 33' paz 259,zpó^' zm')'
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sprawozdanie Zaządu z dzlała]ności spółk| Akcyinej oDLEWN E PoLsK E za okres od 01 stycznia

2013 r do 30 czerwca 2013 r' zawiera informacje pochodzące z zalączonego sprawozdania

finansowego, które są Z nim zgodne, jak róWnież z Wymogami określonym W Wyżej Wymenionym

rozpolządZeniu'

'l)Stefan Kowalik
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Kielce, dnia 20 sierpnia 20'13 rok
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