RAPORT NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu
RADPOL S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego RADPOL
S.A., z siedzibą w Człuchowie (kod pocztowy 77-300) przy ulicy Batorego 14, składającego
się z:
Bilansu, sporządzonego na dzień 30.06.2008, wykazującego po stronie aktywów i
pasywów sumę: 69 808 tys. zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć milionów
osiemset osiem tysięcy),
Rachunku zysków i strat za okres 01.01.2008 - 30.06.2008, wykazującego zysk netto
w kwocie 3 539 tys. zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset trzydzieści dziewięć
tysięcy),
Rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2008 - 30.06.2008, wykazującego
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 795 tys. zł (słownie złotych:
osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy),
Zestawienia zmian w kapitałach własnych za okres 01.01.2008 - 30.06.2008,
wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 54 tys. zł (słownie złotych:
pięćdziesiąt cztery tysiące),
Informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe noty i objaśnienia.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny kierownik Jednostki.
Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania.
Przegląd sprawozdania przeprowadziliśmy stosownie do norm wykonywania zawodu
biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te
nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby
uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych
nieprawidłowości.
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Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w
księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz
personelu odpowiedzialnego za finanse i księgowość jednostki.
Zakres i metody przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różnią się od badań będących
podstawą dla wyrażenia opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania
finansowego, z tego powodu nie możemy wydać opinii o załączonym sprawozdaniu.
Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w
załączonym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno
sytuację majątkową i finansową jednostki na dzień 30.06.2008 roku oraz jej wynik finansowy
za okres od 01.01.2008 roku do 30.06.2008 roku zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami, jak również z
wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2005
roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla
emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie
zasady rachunkowości (Dz. U. z 2005 roku nr 209 poz. 1743) oraz Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz.
1744).
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