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SPROSTOWANIE 

DO RAPORTU NIEZALEŻNEGO

BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU 

 PÓŁROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO                                                                                                        

SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO                                                                                                              

OBEJMUJĄCEGO OKRES                                                                                                                                                                

OD 01.01.2011 DO 30.06.2011

W wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej w wersji raportu przekazanej i opublikowanej przez Spółkę, na stronie 1

raportu wskazano niezgodny ze stanem faktycznym okres, do którego odnosi się raport oraz niezgodną ze stanem

faktycznym wartość zmiany stanu środków pienieżnych w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku.

W związku z powyższym, pierwotnie zaprezentowany w raporcie zapis:

Niniejsze sprostowanie do raportu niezależnego biegłego rewidenta sporządzone zostało w celu skorygowania

błednego zapisu zamieszczonego w naszym raporcie wydanym dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady

Nadzorczej Spółki ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie z dnia 26 sierpnia 2011 roku.

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OBEJMUJĄCEGO OKRES 

OD 01.01.2010 DO 30.06.2010

BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU

RAPORT NIEZALEŻNEGO 

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010, wykazujące

wzrost kapitału własnego o kwotę PLN 3.976.822,76;

sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010, wykazujące

wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę PLN 6.118.716,18;

OBEJMUJĄCEGO OKRES 

OD 01.01.2011 DO 30.06.2011

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2010 roku, które po stronie

aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 282.280.865,54;

jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 wykazujący zysk netto

w wysokości PLN 3.976.822,76;

sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 wykazujące

całkowite dochody ogółem w kwocie PLN 3.976.822,76;

przyjmuje brzmienie:
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ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o.

Nr 3115

przyjmują brzmienie:

Pozostałe zapisy pierwotnie wydanego raportu pozostają bez zmian.

Kraków, 12.09.2011

........................................................ ........................................................

Kluczowy Biegły rewident

Nr ewidencyjny 11142

przeprowadzający badanie w imieniu

Prezes Zarządu

Biegły Rewident

Roman SeredyńskiMarcin Krupa

Nr ewidencyjny 10395

sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011, wykazujące

wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę PLN 6.318.151,80;

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2011 roku, które po stronie

aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN 282.280.865,54;

jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 wykazujący zysk netto

w wysokości PLN 3.976.822,76;

sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 wykazujące

całkowite dochody ogółem w kwocie PLN 3.976.822,76;

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011, wykazujące

wzrost kapitału własnego o kwotę PLN 3.976.822,76;
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