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Raport niezależnego biegłego  
rewidenta z przeglądu skróconego  
śródrocznego sprawozdania  
finansowego sporządzonego  
za okres od 1 stycznia 2016 roku  
do 30 czerwca 2016 roku 

Dla Akcjonariuszy Mo-Bruk S.A. 

1 Dokonaliśmy przeglądu załączonego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego  

Mo-Bruk S.A. (Spółka) z siedzibą w Niecwi, 68, (33-322 Korzenna), na które składa się 

skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2016 roku, 

skrócone sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów, skrócone 

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrócone sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz skrócona 

informacja dodatkowa. 

2 Za zgodność tego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego z Międzynarodowym 

Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonym  

w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i innymi obowiązującymi przepisami odpowiada 

Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego skróconego śródrocznego 

sprawozdania. 

3 Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do: 

 przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2016 roku, poz. 1047), 

 postanowień krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów. 
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Wskazane wyżej standardy 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 skróconego śródrocznego sprawozdania 

finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od 

Zarządu oraz personelu odpowiedzialnego za finanse i rachunkowość Spółki. 

Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących  

u podstaw opinii wyrażanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 

rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego 

nie możemy wydać takiej opinii o załączonym skróconym śródrocznym sprawozdaniu 

finansowym. 

4 Dokonany przez nas przegląd nie wykazał niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, że skrócone 

śródroczne sprawozdanie finansowe zostało przygotowane, we wszystkich istotnych 

aspektach, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna 

sprawozdawczość finansowa ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 

5 Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości załączonego skróconego śródrocznego 

sprawozdania finansowego zwracamy uwagę na następującą kwestię: 

 11 sierpnia 2016 roku nastąpiło podwyższenie kapitału Spółki. Nowa emisja akcji została 

objęta przez Inwestora w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości  

16 510 tysięcy złotych. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki pozyskany kapitał 

zostanie przeznaczony na wykup obligacji, których termin przypada na 31 sierpnia 2016 

roku. Dzięki pozyskaniu nowego kapitału Spółka znacząco zmniejszy wysokość 

zobowiązań, a tym samym zredukuje koszty obsługi zadłużenia, co wpłynie na poprawę 

sytuacji finansowej Spółki w stosunku do prezentowanej w skróconym śródrocznym 

sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 czerwca 2016 roku. 
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Poznań, dnia 24 sierpnia 2016 roku. 


