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RAPO RT
NlEZALEŻNEGo BlEGŁEGo REWDENTA

z PRZEGLĄDU PÓŁRoczNEGo

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sPÓŁKl AKCYJNEJ oDLEWNlE PoLSKlE

w Starachowicach

obejmującego okres

od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

dla

Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

społki Akcyjnej odlewnie Polskie w starachowicach

PrŻeprowadzi iśmy pŻeg ąd za]ączonego półrocznego sprawozdania finansowego za okres

od 01 styczn a 2015 r do 30 czeMca 2015 r spółk Akcy]ne] oDLEWN|E PoLsKlE

zsedzibąWStarachowlcach' Al' Wyzwo enia 70' na które składa s ę;

1) b lans sporządzony na dzień 30'06 2015 r 
' 
który po stron e aktywóW i pasywóW

Zamyka s ę surną

2) rachunek ZyskÓW iStlat za okres od 01 01'2015r do30'062015r

Wykazuiący zysk netto W Wysokości

82 598 110'04 zł

3 694 638,83 zł

3) zestawien e zmian w kapita e wlasnym za okres od 01 .01 2015 r. do 30.06.2015 r.

Wykazu]ące Wzrost kapita]u Własnego o kwotę 3 695 661,91 zł

4) rachunek pŻep]ywóW pen ężnych Za okres od 01 01'2015 r' do 30'06'2015 r

Wykazujący Zmn eiszenie stanu środkóW pieniężnych o kwotę

5) dodaikowe nforn]acje ob]aśnienia'

351 649'02 zł

Za Sporządzenie zgodnego z obowiązującymj pŻepisami sprawozdan a finansowego odpowiedZ a ny

iest Zarząd spółk '

Audylot Biegli Rewidenci Kelce Sp za a.
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Naszym zadan|em było pŻeprowadzenie pŻeg|ądu tego sprawozdania ] na tej podstawie Wydanje

rapońu z pŻeglądu'

PŻegląd sprawozdania flnansowego przeprowadz l]śmy stosownie do postanowień

1) ustawy o rachunkowoścl Zdna 29 Wrześnla 1994 r' o rachunkowośc (DZ. U z2a13 r.' poz' 330,

z póżn' zmianam ),

2) ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o begłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach

uprawnionych do badan a sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz' U Z 2009 r'

Nr 77' poz. 649, z póŹn zm]anami),

3) kraiowych standardóW rewizji flnansowej, Wydanych przez Kląawą Radę Biegłych RewidentóW

w Polsce.

standardy nakładaią na nas obowjązek zap anowania i pŻeprowadzen a pŻeglądu W taki sposób, aby

uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdan e finansowe nie Zawiera istotnych n eprawidłowości'

Przeg ąd przeprowadzi iśmy głÓWnie drogą ana izy danych sprawozdania finansowego' Wglądu W ks]ęg

rachunkowe' a także Wykolzystania lnformacii uzyskanych od kierownictwa oraz osób

odpowiedzialnych Za finanse i rachunkowośc spólkiAkcyjne] 0DLEWNIE PoLSK E.

Zakres rnetoda pŻeglądu sprawozdania f]nansowego jstotne różn się od badań leżących u podsiaw

opini Wyrażanej o zgodności z Wyrnagającymi Zastosowania zasadam (poltyką) rachunkowości

rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzete nośc ljasności, dlatego n]e możemy Wydaó

takei op n i o załączonym sprawozdaniu'

Na podstawe przeplowadzonego przeglądu nie zidentyfikowa iśmy niczego, co nie pozwolłoby na

stwierdzenie' że sprawozdanie fnansowe iest zgodne z Wyrnagającym Zastosowania Żasadarni

rachunkowości oraz że zelelnje ijasno przedstawia, we wszystkch ]stotnych aspektach, sytuację

nraiątkową ifinansową spółk Akcyjnej oDLEWN|E PoLSK]E na dZeń 30 czerwca 2015 roku, jak też

jej wynik fnansowy za okres od 01 styczn a 2015 roku do 30 czeMca 2015 roku, zgodnie z zasadami

rachunkowości określonymi W powo]anej Wyżej ustawie Wydanym na jej podstawie pŻepisami, ]ak

róWniez zWymogamj okleślonymi W ustawie Z dna 29 lipca 2005 r' o of€rce publicznej Warunkach

Wprowadzan a nstrumentóW fnansowych do zorcanzowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (t' Dz' |J z2013l'' poz' 1382) oTaz rozpotządzeniu M nislra FinansóWzdnia 19lutego

2009 r. W sprawie infornracii bieżących iokresowych pzekazywanych pŻez emtentóW papieróW

Wańościowych oraz WaTunkÓW uznawania za rÓWnoważne informac]i Wymaganych pŻep Sami prawa

państwa niebędącego pańslwem członkowskim I'I Dz'U'z2a14l,paz 133)

Audylot Biegli Rewi!1enci Kelce Sp za.o. ń], Ż
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sprawozdanie Zarządu z działalnoścl spółk Akcyjnej ODLEWNIE POLSK|E Za okres od 01 stycznia

2015 r' do 30 czeMca 2a15 l' zaw ela lnformac]e pochodzące z zalączorcga sprawozdan a

finansowego' które sąz nim Zgodne' jak róWnież z Wymogami okreśLonymi W Wyże] Wymienonym

rozpolządzeniu' W sprawozdaniu tym opisano ]stotne czynniki ryzyka i za$ożena związane z

działalnością spÓłkj W ryzykach zwi|ąza|ych z prowadzonyn]i W spółce kontrolami Zawańa ]est

]nformacja o prowadzonym przez Urząd Kontro| skarbowej W KieLcach postępowaniu kontrolnym W

zakresie Żetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania podatku

dochodowego od osób prawnych za lata 2008-2012'

W Wyniku Wydanei decyzj pokontro|nej przez Dyrektora lJŻędu Kontroli skarbowej W Kielcach z dnia

0502'2015 r spółka Akcy]na oDLEWNE PoLSKIE wpłaciła na konto ŚWięlokzyskiego Ulzędu

skarbowego dn a 17 03'2015 r. ZobowiąZanie podatkowe WraZ Z odsetkami W kwocle 3 559 736'00 Zł'

Na dzień zakończenie n niejszego pŻeglądu sprawozdania finansowego, Wydana decyzja pokontrolna

pzez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej W Kiecach' W Wyniku ZłoŹonego pŻez Zaząd spółki

odwołan a, została decyzją nr PD/210"0006l2365al2015 Dyrektora lzby Skarbowej w Ke cach z dnia

17'07'2015 r' uchylona W całośc 
' 
a sprawę pŻekazano do ponownego rozpalŻen a.

Termin zakończen a postępowan a kontrolnego pŻez UKs n e Został ustalony'

Stefan Kowalik

Biegły ręWidenl, nr W reiestŻe 1834
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'1KlUczowy biegły rewident prŻeproWadŻŹ]ący przegląd

w men ! Bieg Rewidenc KeLce Sp z o o. podm o1u

uprawn oneqo do badan a sprawoŻdań linansowych nr 473

Podmiot uprawniony do badanja
sprawoŻdań fiIansowych

wplsdny na |istę pod nI 473
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Kielce, dnia'12 sierpnia 2015 rok

Audyror. Bieg/i Rewldenci klelce Sp z o o


