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Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu

skróconego śródrocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego obejmującego okres

od 1 stycznia ZO12 roku do 30 czerwca 2012 roku

dla Akcjonariuszy Fabryki Obrabiarek ,,RAFAMET" S.A.

Przeprowadzitiśmy przegtąd zatączonego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitatowej, w której jednostką dominującą jest Fabryka Obrabiarek
,,RAFAMET" S.A. z siedzibąw Kuźni Raciborskiej, na które składa się:

- skonsotidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 201ż
roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179,926 tys. zł;

skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia ż012 roku do dnia
30 czerwca żOlż roku wykazujący zysk w wysokości 2,5ż7 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z catkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 201ż roku
do dnia 30 czerwca 2012 roku wykazujące dochody catkowite w wysokości ż,527 tys. zł;

- skonsotidowane sprawozdanie ze zmian w kapitate własnym wykazujące zwiększenie kapitału
wtasnego za okres od dnia 1 stycznia żOlż roku do dnia 30 czerwca 2012 roku o kwotę
4ó3 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z przeptywów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu
środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia żOlżroku do 30 czerwcażOlż roku o kwotę
2.446 tys. zt;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za zgodność tego skróconego śródrocznego skonso[idowanego sprawozdania finansowego
z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 ,,Śródroczna sprawozdawczoŚĆ
finansowa", który zostat zatwierdzony przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami,
odpowiada Larząd Spótki Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" S.A.

Naszym zadaniem bylo przeprowadzenie pzegtądu tego sprawozdania.

Przegtąd przeprowadzitiśmy stosownie do postanowień krajowych standardów rewizji finansowej,
wydanych przez Krajową Radę Biegtych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek
zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby u4yskać umiarkowaną pewnośĆ,
że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidtowości.

Przegląd przeprowadzitiśmy gtównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu
w dokumentację konsotidacyjną, a także wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz
osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość jednostki.

Zakres i metoda przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od
badań teżących u podstaw opinii wyrażanej o zgodności rocznego sprawozdania finansowego
z wymagającymi zastosowania zasadami (potityką) rachunkowości oraz o jego rzetelnoŚci i jasnoŚci,
dlatego nie możemy wydaĆ takiej opinii o zatączonym sprawozdaniu.
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Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowatiśmy niczego, co nie pozwoliłoby
stwierdzić, że skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostato przygotowane,
we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu
Rachunkowości 34 ,,Śródroczna sprawozdawczość finansowa", który zostat zatwierdzony przez Unię
Europejską.
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