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Rapoľt niezależnego biegłego ľewidenta
z pľzeglądu śródľocznego skľĺĺconegospľawozdania Íinansowego

Dla Akcjonaľiuszy oľaz dla Rady Nadzoľczej

KoPEx

S.A.

ľľprowadzenie

Pľzepľowadziliśrnyprzegląd załączonego śľódrocznego skróconego spľawozdania finansowego
KOPEX S.A. (,,Spółka") z siedzibą w Katowicach, ul' Gľabowa l sporządzonego na dzień 30 czerwaa
Ż0|7 roku, na któľe składają się: śľódľoczneskľócone spľawozdanie z sytuacji finansowej spoľządzone
na dzien 30 czeľwca 2017 roku, śródľoczny skrócony ľachunek zysków i stľat, śľódľoczneskrócone
spľawozdanie z całkowitych dochodów, śródľoczneskľócone Spľawozdanie ze zmian w kapitale
własnym, śľódľoczneskľócone spľawozdanie z przepýwów pieniężnych za okľes 6 miesięcy
zakonczony 30 czeľwca Ż0l7 ľoku oraz dodatkowe noý objaśniające (,,śródľoczneskľócone
spľawozdanie

fi

nansowe'').

spoľządzenie i prezentację śľódľocznegoskróconego spľawozdania finansowego zgodnie
zMiędrynarodovyym Standaľdem SpľawozdawczościFinansowej MSR 34 Śródroczna
sprawozdawczość finansowa, ktőry został zatvĺierdzony pÍZęZ Unię Euľopejską (,,MSR 34''),
odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było sfoľmułowanie wniosku na temat

Za

załączonego śľódľocznegoskľóconego spľawozdania finansowego na podstawie pľzeprowadzonego
przęz nas pľzeglądu'

Zaĺłesprzeglqdu
Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Kľajowym Standardem Rewizji Finansowej Ż4l0 w bľzmieniu
Międzynaľodowego Standaľdu Usfug Pľzeglądu Ż4l0 Pľzeglqd śródrocznych informacji finansowych
przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki wydanego przez Radę
Międrynaľodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. IAASB) (,,standaľd'').
Przegląd śľódľocznegospľawozdania finansowego polega na kieľowaníuzapytań,przede wszystkim do
osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe orazpÍzepÍowadzaniu proceduľ analiĘcznych
oľaz innych pľoceduľ pľzeglądu' Przeg|ąd ma istotnie węższy zakľes niż badanie przepľowadzane
zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej i na skutek tego przeg|ąd nie pozwala nam na
uzyskanie pewności, że zidentyťlkowaliśmywszystkie istotne zagadnienia. któľe mogłyby zostać
zidentyÍikowane w pľzypadku badania. W związku zĘm nie vĺyraŻamy opinii z badania o załączonym
śľódľocznymspľawozdaniu finansowym'
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Na podstawie pľzepľowadzonego ptzez nas pľzeglądu stwieľdzamy, że nic nie zrvľóciło naszej uwagi,
co kazaŁoby nam sądzió, Że zaŁączone śľódroczne skrócone spľawozdanie finansowe nie zostało
sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z MSR 34.
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