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RAPO RT N l EZALEŻ N EG O B! EGŁ EG O REWI D E NTA Z PRZEG LĄD U
SKROCONEGO ŚROOROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

SPRAWOZDAN lA Fl NANSOWEGO
d la Wa l nego Zg romadzen ia, Rady Nadzo rczei i Zarządu

Makaronów Polskich Spółki Akcyjnej w Rzeszowie

Wprowadzenie

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skroconego środrocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie Społka Akcyjna, ktorej jednostką dominującą są

Makarony Polskie Społka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, na które składają się: skonsolidowane

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku, skonsolidowane

sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych

dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane

sprawozd anie z przepływow pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku oraz

dodatkowe noty objaśniające.

Zarząd Makaronow Polskich Społki Akcyjnej jest odpowiedzialny za sporządzenie skroconego

środrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie

zMiędzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie

rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat skróconego środrocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.

Zakres przeglądu

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 2410 w brzmieniu

Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 ,,Przegląd środrocznych informacji finansowych
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przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki" przyjętym uchwałą nr 278315212015

Krajowej Rady Biegłych Rewidentow z dnia 10 lutego 2015 roku z poźniejszymi zmianami.

Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytan przede wszystkim do osob

odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych i innych

procedur przeglądu.

Przegląd ma istotnie węższy zakres niz badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami

Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardow Badania przyjętymi uchwałą nr

278315212015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentow z dnia 10 lutego 2015 roku z poźniejszymi

zmianami. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, żewszystkie istotne kwestie,

ktore zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione, W związku z tym nie wyrazamy

opinii z badania na temat tego skróconego środrocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego.

Wniosek

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwrociło naszej uwagi, co kazałoby

nam sądzic, Źe załączone skrócone środroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie

przedstawia rzetelnego ijasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Makarony

Polskie Społka Akcyjna na dzień 3 czerwca 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za okres od

1 stycznia do 30 czenvca 2017 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi

interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzen Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości.

Agnieszka Lew, 11556
lmię i nazwisko kluczowego biegłego rewid , nr w rejestrze, podpis

Kluczowy biegły rewident przeprowadzĄący badanie w imieniu.
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