Raport niezale nego bieg ego rewidenta
z przegl du ródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarz du DEKPOL S.A.
Wprowadzenie
Przeprowadzili my przegl d za czonego skróconego
ródrocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego DEKPOL S.A. (Spó ka) z siedzib w Pinczynie przy ul. Gajowej 31
(kod pocztowy: 83-251, Pinczyn) obejmuj cego skrócone ródroczne jednostkowe
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 30 czerwca 2018 roku, skrócone
ródroczne jednostkowe sprawozdanie z ca kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018
roku do 30 czerwca 2018 roku, skrócone ródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian
w kapitale w asnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku, skrócone
ródroczne jednostkowe sprawozdanie z przep ywów pieni nych za okres od 1 stycznia 2018
roku do 30 czerwca 2018 roku oraz wybrane informacje dodatkowe i obja niaj ce.
Zarz d Spó ki jest odpowiedzialny za sporz dzenie i przedstawienie skróconego
ródrocznego
jednostkowego
sprawozdania
finansowego
zgodnie
z wymogami
Mi dzynarodowego Standardu Rachunkowo ci 34 „ ródroczna sprawozdawczo finansowa”
og oszonego w formie rozporz dze Komisji.
My jeste my odpowiedzialni za sformu owanie wniosku na temat tego skróconego
ródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego
przez nas przegl du.

Zakres przegl du
Przegl d przeprowadzili my stosownie do przepisów Krajowego Standardu Rewizji
Finansowej 2410 w brzmieniu Mi dzynarodowego Standardu Us ug Przegl du 2410 „Przegl d
ródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezale nego bieg ego rewidenta
jednostki” przyj tego uchwa nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów z dnia
5 marca 2018 roku.
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Przegl d sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapyta , przede wszystkim
do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i ksi gowe, oraz przeprowadzaniu procedur
analitycznych oraz innych procedur przegl du.
Przegl d ma istotnie w szy zakres ni badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi
Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Mi dzynarodowych Standardów Badania
przyj tymi uchwa
nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów z dnia
5 marca 2018 roku. Na skutek tego przegl d nie wystarcza do uzyskania pewno ci,
e wszystkie istotne kwestie, które zosta yby zidentyfikowane w trakcie badania, zosta y
ujawnione. W zwi zku z tym nie wyra amy opinii z badania na temat tego skróconego
ródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.

Wniosek
Na podstawie przeprowadzonego przegl du stwierdzamy,

e nic nie zwróci o naszej uwagi,

ródroczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe nie zosta o sporz dzone, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z wymogami
Mi dzynarodowego Standardu Rachunkowo ci 34 „ ródroczna sprawozdawczo finansowa”
og oszonego w formie rozporz dze Komisji Europejskiej.
co kaza oby nam s dzi ,

e za czone skrócone

Maciej Czapiewski

Maciej Czapiewski

Kluczowy Bieg y Rewident
przeprowadzaj cy przegl d
w imieniu HLB M2 Spó ka z ograniczon
odpowiedzialno ci AUDIT PIE Sp. k.
wpisany na list bieg ych rewidentów pod
numerem 10326

Prezes Zarz du Komplementariusza
Wiceprezes Zarz du Komplementariusza
HLB M2 Spó ka z ograniczon
odpowiedzialno ci AUDIT PIE Sp. k
Firma audytorska wpisana na list firm
audytorskich pod numerem 4123

Warszawa, dnia 28 wrze nia 2018 roku
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