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z przeglądu półrocznego

sprawozdania finansowego

sPÓŁKl AKGYJNEJ oDLEWNlE PoLsKlE

Aleja Wyzwolenia 70
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za okres

od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r,

dla

Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

sPoŁKl AKCYJNEJ oDLEWNlE PoLsKlE
w Starachowicach
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BIEGLI

25'324 KIELCE,
REwlDENcl KlELcE sPóŁKA z o.o.
UL. SANDOMIERSKA 105, tel. (41)366-35-79

RAPORT
NlEZALEżNEGo BlEGŁEGo REWlDENTA

z PMEGLĄDU PÓŁRoCZNEGo

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sPÓŁKl AKcYJNEJ oDLEWNlE PoLsKlE

w Starachowicach

obejmującego okres

od 'l stycznia 20'14 r. do 30 czerwca 2014 r.

dla

Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

Społki Akcyjnej odlewnie Polskie w starachowicach

PŻeprowadziliśmy pŻegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego za okres

od 01 stycznia 2014 r do 30 czeMca 2014 r spółkj Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE

z siedŻibąW starachowicacir' Al. Wyzwolenia 70, na które składa się;

1) b lans sporządzony na dzień 30'06.2014 r, który po stronie aktywóW i pasywóW

Zamyka się sumą 82 625747 ,24 d
2) rachunek zyskóW i strai za okres od 01 01'2014 l' do 30'06 2014 r

Wykazujący zysk netto W Wysokośc] 3 019 424,10 zł

3) zestawienie zmian W kapitaLe Własnym za okres od 01 '01 '2014 r do 30'06 2014 r'

Wykazujące Wzrost kapitału Własnego o kwotę 3017 542,4'l zł

4) rachunek pEepłyWóW pieniężnych Za okres od 01'01.2014 r' do 30'06'2014 r'

Wykazujący Zmniejszenle stanu środkóW pienlężnych o kwotę 2 209 267,66 zł

5) dodatkowe informacje iobjaśnien a'

Za spolządzenie zgodnego z obow ązującymi pŻepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny

jest ZaŻąd spółki'

Audylar Biegh Rewilenci Kelce Sp. z o.o. (Lt r^



Naszyrn Zadaniem było pŻeprowadzenie pŹeglądu tego sprawozdan a ina te] podstawie Wydanie

rapońu z pŻeglądu'

PŻegląd sprawozdania finansowego pŻeprowadZ lśr]']y stosown e do postanowień:

1) ustawy o rachunkowości zdna 29 WŻeśnia 1994 r o rachunkowości (Dz Uz2a13 r' 
' 
poz' 33o,

z póżn' zmianami),

2) ustawy z dna 07 maja 2009 roku o bległych rewdentach i ich samoŻądzie, podrniotach

uprawnionych do badanja sprawozdań finansowych oraz o nadzoEe publcznym (Dz' U z 2009 r

Nr 77, poz' 649, z póŹn' zmianam]),

3) krajowych standaldóW rew Zj finansowej, Wydanych pzez Kraiową Radę Biegłych RewidentóW

w Polsc-a.

standardy nakładają na nas obowiązek Zaplanowania pŻeprowadzenia pŻeglądu W tak sposÓb, aby

uzyskaÓ umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe n e Zawiera istotnych nieprawidłowośc '

PŻegląd pŻeprowadz l]śmy głóWnie drogąanal]zy danych sprawozdan a fnansowego, wglądu w księgi

rachunkowe, a także Wykolzystan a nformacji uzyskanych od kierown clwa oraz osób

odpowiedZ]alnych za fnanse J rachunkowośó SpÓłkiAkcyjnej oDLEWN]E P0LsKlE'

Zakres i metoda pŻeglądu sprawozdania finansowego siotnie różn się od badań leżących u podstaw

opinii Wyrażanei o zgodności z Wyrnagającyrni Zastosowania zasadam (polityką) rachunkowości

rocznego sprawozdanja finansowego oraz o jego Żete nośc jasności' dlatego nie możemy WydaÓ

takei op n i o załączonym splawozdaniu'

Na podstaw]e pzeprowadzonego pzeglądu nie z dentyfikowaliś my niczego, co nie poŻWol]łoby na

stwierdzenie' że sprawozdanie flnansowe ]est zgodne z Wyrnagającymi zastosowania zasadami

rachunkowości oraz że rzele|de i jasno pŻedstawia, We Wszystkich istotnych aspektach' sytuację

maiątkową fnansową spÓłki Akcy]nej oDLEWN E PoLsKlE na dŻień 30 czerwca 2014 roku' jak też

jej wynik flnansowy za okres od 01 styczna2014rokudo30czeMca2014roku,zgodnezzasadami

rachunkowości okreśonymi W powołanej Wyżej ustawie ] Wydanymi na iej podstawie pzepisami' jak

ńWnież z Wymogami określonym] W ustawe z dnia 29 ljpca 2005 r' o ofercie pub iczne] i Warunkach

wprowadzania instrumentóW finansowych do zorganizowanego systernu obrotu oraz o spółkach

pub|icznych (j't' Dz U' z 2013 r , poz. 1382) oraz rozporządzeniu lvinistra FinansóW z dnia 19 lutego

2009r' w sptawie nformacj bieżących okresowych pŻekazywanych pŻez emitentóW paperóW

Wańośc]owych oraz WarunkóW uznawan]a za równoważne informacj Wymaganych pŻepisami prawa

państwa njebędącego państwem członkowskim |'I' Dz' U' z 2014 l', poz' 133)'

Atdytot Biegli Rewidenci Kelce Sp za.o.



sprawozdanie ZaŻądu Z dz]ała ności spÓłki Akcyinej oDLEWN|E PoLsKlE Ża okres od 01 stycznia

2014 r' do 30 czeMca 2014 l' zawiela inforrnacje pochodzące z zalączonega sprawozdan a

finansowego, które są z nim zgodne' jak róWnież Z Wymogami okreś]onymi W Wyżej Wymien]onym

rozporząd zen iu '

W splawozdan u tym op]sano isiotne czynn]ki ryzykai zayażenia związane z działainościąspółki'

W ryzykach związanych z prowadzonym W Spółce kontrolam] Zawańa ]est nformacja o prowadzonym

przez UŻąd Kontroli skarbowej W Kielcach, postępowaniu kontrolnym W zakresie rzete|ności

deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowośÓ obliczania podatku dochodowego od osób

plawnych za lata 2008-2012' Temin zakończenia postępowania kontrolnego uslalono na dzień

20.49.2014 t.

1)Stefan Kowalik

Biegły rewidęnt' nr W rejestŹe 1834
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Kluczowy biegły rewident prŻeprowadŻa]ący przegląd
w imen u BiegiRewidenc Kece Sp z o o. podm otu
uprawnionego do badan a sprawoŻdań iinansowych nr473

2) lrena Kos
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Biegły rewident, ńlJW rejestze 10093
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W&
Biegły rewidenlóżeplowadzający pŻeg ąd
w im en u Bieg I Rewidenc Ke ce Sp z o o. podrn otLl

uprawn onego do badan a sprawozdań fnansowych nr 473

Kielce, dnia 20 sierpnia 2014 rok

Podmiot uprawniony do badania
sprewozdań finansowych

Wplsany na listę pod nr 473

iliegli ilevride ci Ki4lce sp. z o.o.
25 324 Kelce, !1. Sandonrie16ka 105
tel.41 3SB 13 21,l'ei.ifax 41 365 35 79
Nrp $57 030 82 64, REG. 290031145
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