
Raport niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej ATM Grupa Spółka Akcyjna 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa Spółka Akcyjna (zwanej dalej 
„Grupą”), w której jednostką dominującą jest ATM Grupa Spółka Akcyjna („Jednostka 
Dominująca”) z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ulicy Dwa Światy 1, na które składają się 
śródroczny skonsolidowany bilans na dzień 30 czerwca 2012 r., śródroczne skonsolidowane 
zestawienie całkowitych dochodów, śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale 
własnym, śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzone za okres 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. oraz informacja dodatkowa o przyjętych zasadach 
rachunkowości i inne informacje objaśniające. 

 Za sporządzenie zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
zatwierdzonymi przez Unię Europejską dotyczącymi sprawozdawczości śródrocznej (MSR 34)
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest 
Zarząd Jednostki Dominującej. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym 
śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie 
dokonanego przeglądu. 

 Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień krajowych standardów rewizji finansowej 
wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek 
zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, 
że śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych 
nieprawidłowości. Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przeglądu dokumentacji 
konsolidacyjnej, a także wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób 
odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość Grupy. 

Zakres i metoda przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego istotnie różni się od zakresu badania stanowiącego podstawę do wyrażenia opinii o 
zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z wymagającymi zastosowania 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać 
takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. 

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co pozwoliłoby 
stwierdzić, że załączone śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie 
zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowym 
Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. 

Przeprowadzający przegląd w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144  
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