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Raport niezależnego biegłego rewidenta
z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej
1. Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego sprawozdania finansowego ATM Grupa Spółka
Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1, obejmującego
śródroczny skrócony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2015 roku, śródroczne skrócone
sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym,
śródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku
do dnia 30 czerwca 2015 roku oraz dodatkowe noty objaśniające („śródroczne skrócone
sprawozdanie finansowe”).
2. Za zgodność śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego z Międzynarodowym Standardem
Sprawozdawczości Finansowej MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został
zatwierdzony przez Unię Europejską („MSR 34”) odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było
wydanie, na podstawie przeglądu tego sprawozdania, raportu z przeglądu.
3. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz
Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
w Polsce. Standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki
sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych
nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych finansowych, wglądu
w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz personelu
Spółki. Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różnią się od badań leżących u
podstaw opinii wydawanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności. W rezultacie
przegląd nie pozwala uzyskać wystarczającej pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby
zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione, w związku z czym nie wydajemy opinii
z badania.
4. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku było
przedmiotem badania przez biegłego rewidenta działającego dla innego podmiotu, który w dniu
27 kwietnia 2015 roku wydał opinię bez zastrzeżeń o tym sprawozdaniu finansowym.
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5. Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie
pozwoliłoby stwierdzić, że załączone śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało
przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z MSR 34.
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