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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 
 

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Prochem S.A. 
 
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

Opinia  

Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej, w której jednostką dominującą ”Jednostka dominująca”)  są  (Prochem S.A.
(„Grupa”) zaw jące skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudniiera a 
2021 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane 
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów 
pieni  rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021  ężnych za r. oraz informację dodatkową 
zawierają opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające „skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe”). 

Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:  

− przedstawia  rzetelny  i  jasny  obraz  skonsolidowanej  sytuacji  majątkowej  i finansowej 
Grupy  na dzień  31  grudnia  2021 r.  oraz jej  skonsolidowanego  wyniku  finansowego 
i niu skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym d
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości;  

− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa o raz statutem 
Jednostki dominującej. 

Niniejsza opinia jest ym dla spójna ze sprawozdaniem dodatkow Komitetu Audytu, które 
wydaliśmy dnia 28 kwietnia 2022  r.

 

Podstawa opinii  

Nasze  badanie  przeprowadziliśmy  zgodnie  z  Krajowymi  Standardami  Badania  w  brzmieniu 
Mię ndardów Badania, przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych dzynarodowych Sta
Rewidentów 30/52a/2019 z  dnia 21  marca  2019 r.  w sprawie  krajowych standardów   nr 34
badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. (KSB) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 

2017 r. o bi h rewidentach, firmach audytorskich oraz  nadzorze publicznym (Ustawa o egłyc
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biegły – z późn. zm) oraz Rozporządzenia UE nr ch rewidentach t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 
537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących 

ustawowych badań sp zdań fina ednostek interesu publicznego (Rozporządzenie rawo nsowych j
UE  Dz. U. UE L158  – z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z 

tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność 

bieg go rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. łe

Jesteśmy n żni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki iezale
zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady  
Międzynarodowych Standardów Etyc a Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym znych dl
uchwałą Krajowej Rady Biegłych ntów Rewide nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r.  w 
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które 

mają zastosowanie do badania spra ań f Polsce. Wypełniliśmy nasze inne wozd inansowych w 
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania 
badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie 

z wymogami niezależnośc reśl ie o biegłych rewidentach oraz w i ok onymi w Ustaw
Rozporządzeniu UE. 

Uważam badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić y, że dowody 
podstawę dla naszej opinii.  

 

Kluczowe sprawy badania  

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, edług naszego sądu były  które w  zawodowego o
najbardziej znaczące podczas badani bieżący a skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 
okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego 
zniekształcenia, w tym ocenione r go zniekształcenia spowodowanego od je ryzyka istotneza
oszustwem. Do spraw tych odn  ieś my się wliś kontekście naszego badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz 
podsumowaliśmy naszą reakcję na te rzypadkach, w których uznaliśmy rodzaje ryzyka, a w p
za y najw . stosowne przedstawiliśm ażniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka
Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw. 

 

 

 

 

 



           S.Grup , w k  jest Prochem a Kapitałowa tórej jednostką dominującą A. 
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania   

 

Misters Audytor Adviser Sp. z o.                                                                           4                                                                       o.  

 

Kluczowe sprawy badania 

 

Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy 

 

Rozliczenie kontraktów długoterminowych 

W wyniku wyceny niezakończonych kontraktów 
budowlanych Grupa rozpoznała w sprawozdaniu 
finansowym na 021 r. aktywo z dzień 31 grudnia 2
tytułu nadwyżki przychodów należnych nad 
zafakturowanymi w kwocie  
14.996   tys. zł.
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Sprawozdawczości 15 „Przychody Finansowej nr 
z umów z klientami” („MSSF 15”) Grupa ustal a 
przychody z tytułu wykonywany h umów o usługi c
budowlane, projektowe oraz inżynierskie 
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, 
który mierzony jest udziałem kosztów 
poniesionyc  h do kosztów budżetowanych. 
Metoda rozpoznawania przychodów z tytułu 
w a istotnego yżej opisanych kontraktów wymag
elementu osądu Zarządu Jednostki dominującej w  
odniesieniu do identyfikacji zobowiązań do 
spełnienia świadczenia oraz istotnych szacunków 
Zarz e stopnia zaawansowania. Z ądu w zakresi
uwagi na to, że dokonanie niewłaściwego osądu 
lub szacunku Zarz  ądu w tych obszarach może
powodować błędne ustalenie przychodów z tytułu 
umów z klientami, uznajemy niniejsze 
zagadnienie za kluczową sprawę badania.  
 

Nasze procedury badania obejmowały w 
szczególności:  
• zrozumienie i ocenę procesu ustalania stopnia 
zaawansowania prac w Grupie; dla wybranych 
mechanizmów kontrolnych przeprowadziliśmy 
testy  zgodności 
• ocenę zgodności przyjętej polityki 
rachunkowości w zakresie rozpoznawania 
przychodów z odpowiednimi standardami 
sprawo  zdawczości finansowej 
• analizę his oryczną realizacji budżetów t
kontraktowych dla istotnych kontraktów 
zakończonych w danym roku obrotowym w celu 
porównania prognoz i budżetów kontraktów 
ni  oraz w celu ezakończonych oceny trafności 
szacunków zarządu  
• dyskusje z Zarządem Jednostki dominującej 
oraz kierownikami wybranych kontraktów 
długoterminowych ujmowanych według stopnia 
zaawansowania, w celu omówienia założeń 
dotyczących budżetów oraz ryzyk i stopnia 
zaawansowania prac na realizowanych 
kontraktach, prawdopodobieństwa zmiany 
wyników kontraktów uwzględniając , skutki 
pandemii 
• ocenę adekwatności prezentacji i dokonanych 
ujawnień w sprawozdaniu finansowym 
dotyczących przychodów z tytułu umów z 
klientami  
 
W wyniku przeprowadzonych procedur nie 
stwierdziliśmy istotnych kwestii powodujących 

kon rowadzania korekt w ieczność wp

sprawozdaniu finansowym.  
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Wycena udziałów metodą praw własności  

 

W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej na d rudnia 2021 zień 31 g r. wartość 
udziałów w jednostkach wycenianych metodą 
praw własności wyniosła tys. zł.39.139   
Kluczowym składnikiem aktywów jednostki 
współkontrolowanej jest nieruchomość 
inwestycyjna ujmowana w sprawozdaniu w 
wartości godziwej. Wycena ię na  opiera s
szacunkach Zarządu, dokonywanych w oparciu o 
wyceny rzeczoznawców majątkowych.  
Z  uwagi na  istotność  pozycji  oraz  ryzyko  związane  z 
niepewnością szacunków Zarządu, zagadnienie to  
zostało uznane za kluczowe dla badania sprawozdania 
finansowego Grupy.  

Nasze procedury badania obejmowały w 
szczególności:  
• zrozumienie i ocenę zaprojektowanych 
procedur w zakresie wycen nieruchomości w 
Grupie  
• analizę  i ocenę adekwatności oraz  ciągłości 
stosowanych metod i technik wyceny 
nieruchomości  
• analizę i ocenę ności kluczowych  racjonal
założeń  oraz  parametrów  dotyczących  wyceny 
nieruchomości  
• ocenę zgodności przyjętej polityki 
rachunkowości w zakresie wyceny udziałów  
metodą praw własności z odpowiednimi 
standardami sprawozdawczości finansowej  
• analizę poprawności arytmetycznej i 
merytorycznej wyceny udziałów metodą praw 
własności  
• potwierdzenie kompletności ujawnień w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w 
zakr  esie wyceny nieruchomości w wartości 
godziwej.  
 
W wyniku przeprowadzonych procedur nie 
stwierd  ziliśmy istotnych kwestii powodujących
konieczność wprowadzania korekt w 
sprawozdaniu finansowym.  
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Odpowiedzialność Zarządu Rady Nadzorczej Jednostki dominującej za skonsolidowane   i 
sprawozdanie finansowe 

Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialn ządzenie skonsolidowanegoy za spor  
sprawozdania finansowego, tkowej które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji mają

i finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię E jską zyjętymi zasadami urope ,  pr
(po rachu   oraz  obolityką)  nkowości wiązującymi  Grupę przepisami  prawa  i  statutem, a  także 

za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki dominującej uznaje za niezbędną aby umożliwić 

sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania f o niezawierającego istotninansoweg ego 
zniekszta powodowanego osz  łcenia s ustwem lub błędem.

Sporządzając skonsolidowane sprawozda e finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest ni
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli 
ma to  zastosowanie,  spraw  ych  z  kontynu   dziazwiązan acją łalności  oraz  za  przyjęcie  zasady 

kontynuacji działalności jako odstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo  p
zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności o nie ma żadnej  alb
realnej alternatywy dla likwidacji  lub zaniechania działalności.

Zarząd Jednostki dominującej oraz złonkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej  c
są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało 

wymagania  przewidziane  w  ustawie  z dn.  29 w 1994  r.  o rachunrześnia  kowości  („Ustawa 

o  Dz. U. z 2021 r., poz. 217 . zm.). rachunkowości” – z późn Członkowie Rady Nadzorczej 

Jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości  
finansowej. 

 

Odpowiedz  a za badanie skonsolidowanego sprawozdania ialność biegłego rewident

finansowego 

Naszym cele jest uzyskanie racjonalnem j pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błę dem oraz 
wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim 

poziomem pew niności ale e gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze 

wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa 
lub błędu i są ż e, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie  uwa ane za istotn  
mogł y wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego yb
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Koncepcja istot i stosowana jest przez  nośc

bi ewidenta  rzy  planowaniu  i  przeprowadzaniu  badania jak  i  przy  oceniegłego  r zarówno  p e 
wpływu  r poznanych  podczas  badania  zniekształceń  oraz  nieskorygowanych  zniekształceń, oz
jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego 

rewidenta. W zw ozdaniu z iązku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w spraw
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badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności 

ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodo  wym osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania enie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani ef ktywności 

lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej obecnie lub 

w  przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB st jemy zawodowy osujemy zawodowy osąd i zachowu

s  ceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zni  skonsolidowanego  ekształcenia
sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i 

przeprowadzamy procedury badania odpow my dowody iadające tym ryzykom i uzyskuje

badan la naszej opinii. ia, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę d

Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż 

tego  wynikającego  z  błędu,  ponieważ  oszustwo  może  dotyczyć  zmowy,  fałszerstwa, 
celowych  pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

- uzyskujemy z rozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu 

zaprojektowania procedur badania, które są odpowiedni nościach, ale e w danych okolicz
nie w celu wyraże emat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy; nia opinii na t  

- oceniamy odpowiedni ow ość zastos anych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki 
dominującej; 

-  na temat odpow wyciągamy wniosek iedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki 

dominującej zasady ziałalności jako podstawy rachunkowości oraz, na kontynuacji d
podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze 

z  poddadarzeniami  lub warunkami,  która może  wać  czącą  wątpliwość  zdolność w zna
Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli doc dzimy do wniosku, że istnieje istotna  ho
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego 
rewidenta na p owanym rawozdaniu finansowym lub, owiązane ujawnienia w skonsolid sp
jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, mod zą opinię. Nasze wnioski są yfikujemy nas
oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania 

biegłe akże  przyszłe  zdarzenia  lub  war ogą dować,  że go  rewidenta,  jedn unki  m   spowo
Grupa zapr  zestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy og nt ólną preze ację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
przedstawia będące ich podstawą t arzenia w sposób zapewniający rzetelną ransakcje i zd
prezentację; 

- uzyskujemy wystarcz ające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji 

finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu 
wyr dowanego sprawozdania finansowego. ażenia opinii na temat skonsoli Jesteśmy 
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odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprow zenie badania Grupy i pozostajemy ad
wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania. 

Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki domin ymi, ującej informacje o, między inn

planowanym zakresie i czasie p niach badanrzeprowadzenia badania oraz znaczących ustale ia, 
w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas 

badania. 

Składamy Rad nostki dominującej oświadczenie, że p aliśmzie Nadzorczej Jed rzestrzeg y 
stosownych wy zmogów etycznych dotyczących niezależności ora , że będziemy informować ich 

o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za 

stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o 
zastosowanych zabezpieczeniach. 

Spośród spraw p Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej ustaliliśmy te sprawy, rzekazywany  ch
które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za bieżąc aliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujey okres sprawozdawczy i dlatego uzn my 
te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje 

zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, 
ż nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby e kwestia 
racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla 

interesu publicznego. 

Inne informacje, w  tym sprawozdanie z działalności

Na inne inform   acje składa się sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2021  r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu 

korporacyjnego, prawozdania oraz Raport Ro y za rok które jest wyodrębnioną częścią tego s czn
obrotowy zakończo r. („Raport roczny”) „Inne inf macje”).ny 31 grudnia 2021  (razem or  

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej 

Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie 
z pr isami prawa.  zep

Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorc dominującej zej Jednostki 
są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Grupy wraz z wyodrębnioną 

częścią spełniało wymagania pr wości.zewidziane w Ustawie o rachunko   

Odpowie ewidenta dzialność biegłego r

Nasza  opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania  finansowego nie obejmuje Innych 
informacji. W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym 

obowiązkiem je nie się z Innymi info niąc to, rozpatrzenist zapozna rmacja  i mi, czy e, czy inne 
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informacje nie są istotnie niespó lidowanym sprawozdaniem finansowym lub naszą jne ze skonso
wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli 

na podstawie  wykonanej pracy, stwierdzim cenia  w Innych informacjach, y  istotne zniekształ

jesteśmy zobowią ować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym zani poinform
obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii 
czy sprawozdanie z dzia ci Grupy zgodnie z przepisami oraz czy jest łalnoś zostało sporządzone 

zgodne  z  informacjami  zawartymi  w  skonsolidowanym  sprawozdaniu finansowym.  Ponadto 
jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Grupa w oświadczeniu o stosowaniu ładu 
korporacyjnego zawar agane informacje. ła wym

Sprawozdani  niniejszego sprawozdania z badania, e z działalności Grupy uzyskaliśmy przed datą

a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne 

zniekształcenie w Rapor m jesteśmy zobowiązan wać o tym Radę cie Roczny i poinformo
Nadzorczą Jednostki dominującej.  

Opinia o Sprawozdaniu  z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności 

Grupy:  

-  art. 49  ora paragrafem 71 zostało sporządzone zgodnie z Ustawy o rachunkowości z 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie in rmacji fo
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji ństwa  wymaganych przepisami prawa pa
nieb  Dz. ędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” –

U. z 2018 r poz.757   );
- jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych 
zniekształceń. 

 

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu nego Grupa zawarła inkorporacyj formacje 
ok one w  t  5 Ponadto, na ym reśl § 70 ust.  6 pk Rozporządzenia o informacjach bieżących.  sz
zdaniem, informacje wskazane w paragrafie f, h oraz i tego § 70 ust. 6 pkt 5 lit. c–

Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zg odne z 
maj cymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym ą

sprawozdaniu finansowym. 
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 

 

Opinia  na temat  zgodności  oznakowania  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego, 

sporządzonego jednolitym elektronicznym formacie raportowania, z wymogami w 
rozporządze ach technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego nia o standard
elektronicznego formatu raportowania.  

W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy z żowaaanga ni 
do przeprowadzania rusługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wy ażenia opinii, czy 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień i za rok zakończony 31 

grudnia 2021 r., sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania, zawarte w 
pliku o  nazwie 259400Y049RUPUFT3G15-2021-12-31-pl  skonsolidowane rawozdanie „ ” („ sp
finansowe w formacie ESEF”), zostało oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w 

rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r., 
uzu arlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do pełniającym dyrektywę 2004/109/WE P

regulacyjn ednolitego elektronicznego ych standardów technicznych dotyczących specyfikacji j

formatu raportowania (Dz. Urz. UE L 143 z 29.05.2019, str. 1, z późn. zm.) („ rządRozpo zenie 
ESEF”).  

Identyfikacja kr gi yteriów i opis przedmiotu usłu

Skonsolidowane sprawozdan  ie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez Zarząd 

Jednostki dominującej w celu spełnienia wymogów dotyczących oznakowania oraz wymogów 

technicznych dot cych specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowaniyczą a, które 

s  ą określone w Rozporządzeniu ESEF.

Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej jest zgodność oznakowania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego w formacie ESEF z wymogami Rozporz dzenia ESEF, a wymogi ą

określone w tych regulacjach stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do 
sformułowania przez nas opinii. 

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej 

Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny z rząda spo zenie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego w formacie ESEF zgodnie z wymogami dotyczącymi oznakowania 

oraz wymogami  technicznymi dotyczącymi  specyfikacji  jednolitego elektronicznego formatu 
raportowania, które są określone w Rozporządzeniu ES iedzialność ta obejmuje EF. Odpow
wybór i ków XBRL, y użyciu taksonomii określonej w  zastosowanie odpowiednich znaczni prz
tych regulacjach. 

Odpowiedzialność Zarządu Jednostki dominującej obejmuje również zaprojektowanie, 

wdrożenie i utrzymanie systemu kontro wnętrznej zapewniającego sporządzenli we ie 
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skonsolidowanego sprawozdania finansowego formacie ESEF, wolnego od istotnych w 
niezgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF. 

Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie 

procesu sprawo wozdzdawczości finansowej, obejmującego również sporządzenie spra ań 

finansowych zgodnie z . formatem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Naszym celem było wyrażenie opinii, na podstawie przeprowadzonej usłu stacyjnej dającej gi ate
racjonalną pewność, czy skonsolidowane spra e ESEF zostało wozdanie finansowe  w formaci
oznakowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.  

Wykonaliśmy usługę zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych dotyczącym 

badania sprawozd olitym elektronicznym formacie ań finansowych sporządzonych w jedn

raportowania 3001PL przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 

1975/32a/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie krajowego standardu usług atestacyjnych 

innych niż badanie i gląd 3001PL (dalej: ”KSUA 3001PL”)  prze  oraz, gdzie jest to, stosowne 
zgodnie z Krajowym Standarde 00 (Z) m Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 30

w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (Zmienionego) – „Usługi  
atestacyjne inne n ycznych informacji finansowychiż badania lub przeglądy histor ” przyjętym 

uchwa   z dnia 8 kwietnia 2019 r. w łą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3436/52e/2019

sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych ż ni  
bada . zm. (dalej: nie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych, z późn „KSUA 

3000  (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w 

taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe w 
formacie ESEF z ok kryteriami. zostało przygotowane zgodnie reślonymi 

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa 

przeprowadzona zgodnie z KSUA 3001PL oraz, gdzie jest to stosowne, zgodnie z KS 3000 UA 
(Z), zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.  

Wybór ży od osądu biegłego  rewidenta, w tym od jego  oszacowania ryzyka  procedur  zale
wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając 

oszacowanie tego ryzyka, bie  gły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze

spo  onsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF w celu rządzeniem sk
zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i 

odpowiednie do okoliczno  nie ści dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej

została p w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.rzeprowadzona   
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Podsumowanie wykonanych prac 

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały między innymi  : 

• uzyskanie zrozumienia procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego  w formacie  ESEF,  obejmującego proces  wyboru  i zastosowania  przez Spółkę 

znaczników XBRL i zapewniania zgodności  z Rozporządzeniem ESEF,  w tym  zrozumienie 

mechani w syst nych z tym procesem;  zmó emu kontroli wewnętrznej związa

• nej próbie uzgodnienie oznakowanych, na wybra , informacji zawartych w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w formacie ESEF do zbadanego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego;  

• uży alistycznego narzędzia informa ocenę spełnienia standardó przy ciu specj tycznego w 
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, ocenę 

kompletności oznakowania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w 
formacie ESEF znacznikami XBRL; 

• ocenę, czy z omii okreś ządzeniu  astosowane znaczniki XBRL z takson lonej w Rozpor
ESEF zostały odpowiednio zastosowane oraz, czy użyto rozszerzeń taksonomii w sytuacjach, 

gdy w podstawo ESEF nie zidentyfikowano wej taksonomii określonej w Rozporządzeniu 

odpowiednich eleme  ntów;

• ocenę prawidłowości za zszerzeń taksonomii w  kotwiczenia zastosowanych ro
podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF;  

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią pod ę staw  do 
wyrażenia przez nas opinii na temat zgodności oznakowania z wymogami rozporządzenia ESEF. 

Wymogi etyczne, w tym niezależność 

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów  
n kre lonych w Kodeksie IESBA. Kodeks IESBiezależności i innych wymogów etycznych o ś A 
oparty jest na podstawowych zasadach dotyc ych uczciwoząc ści, obiektywizmu, zawodowych 

kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. 
Przestrzegaliśmy również innych wymogó ależności i etyki, które mają zw niez astosowanie dla 
niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.  

Wymogi kontroli jakości  

Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego 

Sta  i firm ndardu Kontroli Jakości 1 – „Kontrola jakośc przeprowadzających badania i przeglądy 

sprawozdań finansowyc cenia usług atestacyjnych i pokrewnych”, h oraz wykonujących inne zle
przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2040/37a/2018 z dnia 3 marca 2018 r. 
w sprawie krajowych standa w kont  rdó roli jakości, z późn. zm. (dalej: „KSKJ”). 
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Zgodnie z wymogami KSKJ, firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości, 

obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie do zgodności z wymogami 
etycznymi, standardami zawodowymi oraz cymi zastosowanie wymogami prawnymi i mają

regulacyjnymi. 

Opinia na temat zgodno  z wymogami  ści Rozporządzenia ESEF

Podstawę sformułowania opinii biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego 

opinia powinna być czytana z uwzględnieniem tych kwesti  i.

Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zos o tał

oznakowan  e, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.

 

Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących bada zdań niem sprawo
finansowych 

Zgo badaniem dnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące 
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Grupy są zgodne z prawem i przepisami 

obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących b które są adaniem, 
zaka  art.136 Ustawy o zane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz biegłych rewidentach. 

Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Grupy w 

badanym okresie, wymienione 34 rawozdania z dzia aln  Grupy. zostały w sp ł ości

 

Wybór firmy audytorskiej 

Zostaliśmy wybrani Grupy uchwałą do badani skonsolidowa go sprawozdania finansowego a ne
Rady Nadzorczej Jednostki dnia 9 czerwca 2020 roku. Skonsolidowane dominującej z 

sprawozdania f ansowe Grupy badamy nieprzer nie d roku obrotowego in wa począwszy o

zakończonego 31 grudnia 2018 r., to jest przez 4 kolejne lata. 

Kluczo  rewidentem odpowied tem jest niniejsze wym biegłym zialnym za badanie, którego rezulta

sprawozdanie niezależnego biegłeg Bożena Grzegoro re denta, jest wi czyk. 

Działający w ą w  imieniu  z siedzMisters Audytor Adviser sp. z o. o. ib Warszawie, wpisanej na 
listę niu którego kluczowy biegły rewident zbadał  firm audytorskich pod numerem 3704, w imie
sprawozdanie finansowe 

…………………………….. 

Bożena Grzegorczyk, nr 12119 

Warszawa, 28 kwietnia 2022  r.


