Raport niezależnego biegłego rewidenta
z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
obejmującego okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku.

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
„PEPEES” S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży przy
ul. Poznańskiej 121 , na które składa się:
-

-

-

bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 147.251 tysięcy złotych;
rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30
czerwca 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.111 tysięcy złotych;
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do
dnia 30 czerwca 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
1.111 tysięcy złotych;
rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca
2005 roku o kwotę 1.725 tysięcy złotych;
dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach (politykach)
rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego
odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o
tym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu.
Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości dotyczącymi przeglądów półrocznych – ISRE 2410
„Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of
the Entity” wydanymi przez IFAC w lipcu 2005 r. Normy nakładają na nas obowiązek
zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać ograniczoną
pewność, że półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych
nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych półrocznego
sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania

informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i
księgowość jednostki. Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie
różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o rzetelności, prawidłowości i
jasności rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej
opinii o załączonym sprawozdaniu.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian
w załączonym półrocznym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono
prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową jednostki na dzień 30
czerwca 2005 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30
czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń
Komisji Europejskiej.

Warszawa, dnia 27 września 2005 roku.

Za Horwath JBC Audit Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Jazdów 8A
nr ewid. 2433

Adam Ciuhak
Prezes Zarządu

Tadeusz Ważny
Członek Zarządu
Biegły Rewident
Nr ident. 5423/6901

David J. James
Wiceprezes Zarządu
Biegły Rewident
Nr ident. 90024/2310

