RAPORT NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA Z PRZEGL DU
RÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ARTERIA S.A.
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU
DO DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU

Pozna , dnia 28 sierpnia 2015 roku

RAPORT NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarz du ARTERIA S.A.
1. Przeprowadzili my przegl d za czonego skróconego ródrocznego sprawozdania finansowego
ARTERIA S.A. (Spó ki, Jednostki) z siedzib w Warszawie przy ulicy Stawki 2A, za okres od dnia
1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, obejmuj cego:
a. skrócone ródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 30 czerwca
2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 84 497 tys. z ,
b. skrócone ródroczne sprawozdanie z ca kowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015
roku do dnia 30 czerwca 2015 roku wykazuj ce strat netto w wysoko ci 1 962 tys. z oraz
dochód ca kowity w wysoko ci (-) 1 962 tys. z ,
c. skrócone ródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym za okres od dnia 1 stycznia
2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku wykazuj ce zmniejszenie stanu kapita u w asnego
o kwot 1 961 tys. z ,
d. skrócone ródroczne sprawozdanie z przep ywów pieni nych za okres od dnia 1 stycznia
2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku wykazuj ce zwi kszenie stanu rodków pieni nych
o kwot 167 tys. z ,
e. informacje dodatkowe i dane obja niaj ce,
(za czone skrócone ródroczne sprawozdanie finansowe).
2. Za zgodno
tego skróconego ródrocznego sprawozdania finansowego z wymogami
Mi dzynarodowego Standardu Rachunkowo ci 34 „ ródroczna sprawozdawczo finansowa”,
który zosta zatwierdzony przez Uni Europejsk i innymi obowi zuj cymi przepisami, odpowiada
Zarz d Jednostki. Ponadto Zarz d Spó ki zobowi zany jest do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spe nia o wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrze nia 1994 roku
o rachunkowo ci (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pó n. zm.), zwanej dalej Ustaw
o rachunkowo ci.
Naszym zadaniem by o przeprowadzenie przegl du tego sprawozdania.
3. Przegl d za czonego skróconego ródrocznego sprawozdania finansowego przeprowadzili my
stosownie do obowi zuj cych postanowie krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych
przez Krajow Rad Bieg ych Rewidentów w taki sposób, aby uzyska umiarkowan pewno ,
e skrócone ródroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawid owo ci.
4. Przegl du dokonali my g ównie drog analizy danych skróconego ródrocznego sprawozdania
finansowego, wgl du w ksi gi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Zarz du
Jednostki oraz personelu odpowiedzialnego za finanse i ksi gowo Spó ki.
5. Zakres i metoda przegl du skróconego ródrocznego sprawozdania finansowego istotnie ró ni si
od bada le cych u podstaw opinii wyra anej o zgodno ci z wymagaj cymi zastosowania
zasadami (polityk ) rachunkowo ci rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelno ci
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i jasno ci, dlatego nie mo emy wyda takiej opinii o za czonym skróconym ródrocznym
sprawozdaniu finansowym.
6. Na podstawie przeprowadzonego przegl du nie zidentyfikowali my niczego, co nie pozwoli oby
stwierdzi , e skrócone ródroczne sprawozdanie finansowe zosta o przygotowane,
we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Mi dzynarodowego Standardu
Rachunkowo ci 34 „ ródroczna sprawozdawczo finansowa”, który zosta zatwierdzony przez
Uni Europejsk .
7.

Nie zg aszaj c zastrze
do jasno ci i rzetelno ci za czonego
sprawozdania finansowego, zwracamy uwag na poni sze kwesti :

ródrocznego skróconego

Zarz d Spó ki przeprowadzi testy na utrat warto ci warto ci niematerialnych, inwestycji
w jednostkach powi zanych oraz d ugoterminowych aktywów finansowych, których za enia
zosta y opisane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. W oparciu o wyniki
przeprowadzonych przez Spó
testów na utrat warto ci Zarz d nie dokona odpisów
aktualizuj cych. Warto odzyskiwalna powy szych aktywów jest uzale niona od realizacji
zak adanych prognoz finansowych w przysz ci. Zdaniem Zarz du Spó ki na dzie sporz dzenia
niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieje znacz ca niepewno , co do realizacji
zak adanych prognoz, a w konsekwencji nie wyst puj przes anki co do utraty warto ci tych
aktywów.

Micha Czerniak

Marek Zieli ski

Prezes Zarz du
Kluczowy Bieg y rewident
Numer ewidencyjny 10170

Wiceprezes Zarz du

PRO AUDYT Sp. z o.o.
60-654 Pozna , ul. w. Leonarda 1A/3
Podmiot uprawniony do badania sprawozda
finansowych wpisany na list podmiotów uprawnionych
prowadzon przez KRBR, pod numerem ewidencyjnym 3931.
Niniejszy raport zawiera 3 strony.
Pozna , dnia 28 sierpnia 2015 roku

PRO AUDYT sp. z o.o.
Ul. w. Leonarda 1A/3, 60-654 Pozna
NIP: 9721249496 REGON : 302731224

3
KRS 0000535161, S d Rejonowy Pozna – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzia Gospodarczy KRS, kapita zak adowy 6 000 z

