KPMG Audyt
Sp611ra z ogn~nlczoniJ
odpowleclzlelnoKIIJ sp.lr.
ul. Chlodna 51
oo.867 Warszawa
Poland

Telefon
Fax
E-mail
Internet

+48 22 528 11 00
+48 22 528 10 09
kpmgOkpmg.pl
www.kpmg.pl

RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGI..EGO REWIDENTA
ZPRZEGL~USR6DROCZNEGOSKR6CONEGO

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OBEJMUJ;\CEGO OKRES
OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

Dla Akcjonariuszy Banku Gospodarki Zywnosciowej S.A.

Wprowadzenie
Przeprowadzilismy przegl~Jd zal~zonego sr6drocmego skr6conego jednostkowego sprawozdania
finansowego Banku Gospodarki Zywnosciowej S.A. (,,Bank") z siedzibl! w Warszawie, ul.
Kasprzaka 10/16, spofZ~!dzonego na dzien 30 czerwca 2014 roku (,,Sr6drocme skr6cone
jednostkowe sprawozdanie finansowe"), na kt6re skladajl! sicr:
•

sr6drocmy skr6cony jednostkowy rachunek zysk6w i strat za okres trzech oraz szesciu
miesicrcy konc2JlCY sicr 30 czerwca 2014 roku,

•

sr6drocme skr6cone jednostkowe sprawozdanie z calkowitych dochod6w za okres trzech
oraz szesciu miesicrcy konc~y sicr 30 czerwca 2014 roku,

•

sr6drocme skr6cone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji fmansowej
30 czerwca 2014 roku,

•

sr6drocme skr6cone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym za okres
szesciu miesicrcy koncZJlCY sicr 30 czerwca 2014 roku,

•

sr6drocme skr6cone jednostkowe sprawozdanie z przeplyw6w pienicrmych za okres szesciu
miesicrcy konc2JlCY sicr 30 czerwca 2014 roku, oraz

•

informacje obja§niajllce do sr6drocmego skr6conego jednostkowego sprawozdania
fmansowego.

spofZ~!dzone

na dzien

ZarZJld Banku jest odpowiedzialny za SpofZ~!dzenie i prezentacjcr tego sr6drocmego skr6conego
jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami MSR 34 SrOdroczna
sprawozdawczosc finansowa, kt6ry zostal zatwierdzony przez Unicr Europejsq. Naszym
zadaniem bylo przedstawienie wniosku na temat tego sr6drocmego skr6conego jednostkowego
sprawozdania finansowego w oparciu o przeprowadzony przegll!d.
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Zakres przeglqdu
Przeglltd przeprowadziliSmy stosownie do postanowien Krajowego Standardu Rewizji
Finansowej nr 3 Ogolne zasady przeprowadzania przeglqdu sprawozdan finansowych/

skroconych sprawozdan finansowych oraz wykonywania innych uslug poiwiadczajqcych
wydanego przez Krajow~ Rad~ Bieglych Rewident6w oraz Mi¢zynarodowego Standardu Uslug
Przeglltdu 2410 Przeglqd srodrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez
niezalemego bieglego rewidenta jednostld. Przeglltd sr6drocznego sprawozdania finansowego
obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych w szczeg61nosci od os6b odpowiedzialnych za
fmanse i ksi~gowosc jednostki oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur
przeglltdu. Zakres i metoda przeglltdu istotnie r6mi si~ od zakresu badania zgodnie z krajowymi
standardami rewizji finansowej oraz Mi~dzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i nie
pozwala nam na uzyskanie pewnosci, te zidentyflkowalismy wszystkie istotne zagadnienia, kt6re
moglyby zostaC zidentyflkowane w przypadku badania. Dlatego nie motemy wyrazic opinii z
badania 0 zabtczonym sr6drocznym skr6conym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Wniosek
Przeprowadzony przez nas przeglltd nie wykazal niczego, co pozwalaloby s~dzic, iZ zal~zone
sr6droczne skr6cone jednostkowe sprawozdanie fmansowe na dzieli 30 czerwca 2014 roku nie
zostalo spo~ne, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami MSR 34
SrOdroczna sprawozdawczosc finansowa, kt6ry zostal zatwierdzony przez Uni~ Europejsq.
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