ATM Grupa Spółka Akcyjna
Bielany Wrocławskie, ul. Bł kitna 3
55-040 Kobierzyce

Raport
z przegl du sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku

Raport niezale nego biegłego rewidenta
z przegl du sprawozdania finansowego
obejmuj cego okres od 01.01.2005 roku do 30.06.2005 roku
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarz du ATM Grupa S.A.
Dokonali my przegl du zał czonego sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A., z siedzib
w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Bł kitnej 3, na które składa si :
-

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporz dzony na dzie 30.06.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sum 67 332 tysi ce złotych;
rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku
wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 3 028 tysi cy złotych;
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuj ce wzrost kapitału własnego o kwot
328 tysi cy złotych;
rachunek przepływów pieni nych wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków
pieni nych netto w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku o kwot
5 140 tysi cy złotych;
dodatkowe informacje i obja nienia.

Za sporz dzenie tego sprawozdania odpowiada Zarz d Spółki. Naszym zadaniem było
dokonanie przegl du tego sprawozdania.
Przegl d przeprowadzili my stosownie do przepisów ustawy o rachunkowo ci oraz norm
wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow Rad Biegłych
Rewidentów. Normy nakładaj na nas obowi zek zaplanowania i przeprowadzenia przegl du
w taki sposób, aby uzyska umiarkowan pewno , e sprawozdanie finansowe nie zawiera
istotnych nieprawidłowo ci.
Przegl du dokonali my głównie drog analizy danych sprawozdania finansowego, wgl du
w ksi gi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób
odpowiedzialnych za finanse i ksi gowo jednostki.
Zakres i metoda przegl du 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.
Przeprowadzony przez nas przegl d nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian
w zał czonym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie
i jasno sytuacj maj tkow i finansow jednostki na dzie 30.06.2005 roku oraz jej wynik
finansowy za okres od 01.01.2005 roku do 30.06.2005 roku zgodnie z zasadami

wynikaj cymi z Mi dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ci Finansowej, a w
szczególno ci zgodnie z Mi dzynarodowym Standardem Rachunkowo ci 34 „ ródroczna
sprawozdawczo finansowa”, jak równie wszystkimi Mi dzynarodowymi Standardami
Rachunkowo ci, Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej oraz
zwi zanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporz dze Komisji
Europejskiej.
Warszawa, dnia 15 wrze nia 2005 roku.
BDO Polska Sp. z o.o.
ul. Post pu 12
02-676 Warszawa
Nr ewidencyjny 523
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Biegły Rewident
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Biegły Rewident
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Członek Zarz du
BDO Polska Sp. z o.o.

