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RAPORT  

NIEZALE�NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z PRZEGL�DU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007 R. 

DLA AKCJONARIUSZY 

ZPUE S. A. 

we Włoszczowie 
 

Dokonali�my przegl�du zał�czonego �redniorocznego sprawozdania finansowego 

ZPUE S. A. we Włoszczowie, na które składa si�: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

2) bilans sporz�dzony na dzie� 30 czerwca 2007 r., który po stronie                           

aktywów i pasywów wykazuje sum�                                                      132.097.762,07 zł                                                                  

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1stycznia 2007 r.                                                                        

do 30 czerwca 2007 r. wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci                      6.658.431,84 zł                                                   

4) zestawienie zmian w kapitale wykazuj�ce wzrost kapitału                                               

własnego o kwot�                                                                                        6.658.431,84 zł                                                   

5) rachunek przepływów pieni��nych wykazuj�cy zwi�kszenie                                              

stanu �rodków pieni��nych w okresie od 1stycznia 2007 r.                                                                        

do 30 czerwca 2007 r.  o kwot�                                                                      113.120,74 zł                          

6) dodatkowe informacje i obja�nienia. 

 

Za sporz�dzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarz�d Spółki. 

Naszym zadaniem było dokonanie przegl�du tego sprawozdania. 

Przegl�d przeprowadzili�my stosownie do postanowie�: 

− przepisów ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (Dz. U. z 2002 r.              

Nr 76 poz. 694), 
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− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow� Rad� 

Biegłych Rewidentów w Polsce, 

− przepisów rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa�dziernika 2005 roku                 

w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów warto�ciowych  (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). 

Przegl�du dokonali�my głównie drog� analizy danych �redniorocznego sprawozdania 

finansowego, wgl�du w ksi�gi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od 

Zarz�du i personelu odpowiedzialnego za finanse i ksi�gowo�� Spółki. 

Zakres i metoda przegl�du �redniorocznego sprawozdania finansowego istotnie ró�ni 

si� od bada� le��cych u podstaw opinii wyra�anej o rzetelno�ci, prawidłowo�ci i jasno�ci 

rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie mo�emy wyda� takiej opinii o zał�czonym 

sprawozdaniu. 

Dokonany przez nas przegl�d nie wykazał potrzeby wprowadzania zmian                      

w zał�czonym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie                  

i jasno sytuacj� maj�tkow� i finansow� Spółki na dzie� 30.06.2007 r. oraz jej wynik 

finansowy, rentowno�� i przepływy �rodków pieni��nych za okres od 1 stycznia do                      

30 czerwca 2007 r. zgodnie z zasadami rachunkowo�ci i wydanymi na jej podstawie 

przepisami, jak równie� z wymogami okre�lonymi w rozporz�dzeniu Ministra Finansów                 

z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744). 
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