
 

RAPORT 

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO 
ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES 

OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009R. 

 
Dla Akcjonariuszy ”Ferrum” Spółki Akcyjnej w Katowicach, ul. Porcelanowa 11. 
 

Dokonaliśmy przeglądu załączonego sprawozdania finansowego ”Ferrum” S.A. z siedzibą 
w Katowicach, ul. Porcelanowa 11, na które składa się: 
 

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 
2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 296.607 tys. zł.

   

2) jednostkowy rachunek zysków i strat sporządzony za okres obrotowy 
od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r., wykazujący zysk netto  
w kwocie 1.546 tys. zł.

   

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres 
obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r., wykazujące 
całkowite dochody w kwocie 1.546 tys. zł.

   

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy  
od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r., wykazujące 
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę  150 tys. zł.

   

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych., wykazujące zwiększenie 
stanu środków pieniężnych netto za okres obrotowy od 1 stycznia 
2009 r. do 30 czerwca 2009 r. na sumę 1.131 tys. zł.

   

6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz 
inne informacje objaśniające 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Spółki. 

Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania. 



 

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz 
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i norm wykonywania zawodu biegłego 
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy oraz standardy 
międzynarodowe, dotyczące przeglądu sprawozdań finansowych 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 sprawozdania finansowego, wglądu 
w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób 
odpowiadających za finanse i księgowość spółki. 

Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących 
u podstaw opinii wyrażanej o prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania finansowego, 
dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. 

Dokonany przez nas przegląd nie ujawnił niczego, co wskazywałoby na istotne zniekształcenie 
obrazu sytuacji majątkowej i finansowej ”Ferrum” S.A. na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz 
wyniku finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. 
przekazywanego przez załączone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 
rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sosnowiec, dnia 24 sierpień 2009 roku. 
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