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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Do Akcjonariuszy §półki Comperia.pl Sp. §.A.
Przeprowadziłam badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki Comperia.pl S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 47, na które składa się:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

Bilans sporądzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 6.404.640,47 ń,
Rachunek zysków i strat za okres od l stycznia 2012 roku do
wykazujący zysk netto w kwocie 1.5ż0.212,78 zł,

3l

grudnia ż012 roku

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 sĘcznia2}I2 roku do
roku wykazujące zrviększenie kapitału własnego w kwocie 1.490.158,02 zł,

3l grudnia}}l2

Rachunek przepływów pienięznych za okres od 1 stycznia2}I? roku do 31 grudnia ż012 roku
wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięznych w kwocie |47.263,77 ń
Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o prryjętej polityce rachunkowości oraz inne
informacj e obj aśniające.

zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
z działalno ści odpowiedzialny j e st Zar ząd S p ółki.

Za sporądzenie
sprawozdan ia

Zatąd Spółki jest zobowiyany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z dzińalności spełniĄ wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
orachunkowości (Dz. U. z ż009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm,), nłanej dalej ,oustawą
o rachunkowości".

Moim zadaniem było zbadanie i wyrużenie opinii o zgodnościsprawozdania finansowego
zptzyjęĘmi przez Spółkę zasadami (poliĘką) rachunkowości oraz czy przedstawia ono rzetelnie
i jasno, we wsrystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik
finansowy Spółki oraz o prawidłowościksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego
sporądzenia.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i

przeprowadziłam stosownie

do postanowień:

rozdziaŁu7 ustawy o rachunkowości,

krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych ptzez Krajową Radę BiegĘch
Rewidentów w Polsce.

CHE Consulting §p.
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Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam w taki sposób, uUy uryrt}"
racjonalną pewnośó porwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie

obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki)
rachunkowości i maczących szacuŃów, sprawdzenie - w przewńającej mierze w sposób
wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, zktórych wynikają liczby i informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowym, jak i całościowąocenę sprawozdania finansowego. Uwazam,
że badanię dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wsrystkich istotnych aspektach:
przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku, jakteZjej wyniku finansowego za rok obrotowy
od 1 stycmiaż0l2 roku do 31 grudnia 2012 roku,

zostało sporządzone zgodnie

z

vrymagającymi zastosowania zasadami (polityką)

z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowości, wynikającymi
rachunkowych,

jest zgodne

z

wpływającymi na treśćsprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami umowy Spółki.

Nie

zgłaszaj ąc zastrzeżeń do prawidłowościi rzetelnościzbadanego sprawozdania finansowego

chciałam twróció uwagę na fakt, iż sprawozdanie finansowe za 201l rok<rie zostało złożone do
publikacji w Monitorze Polskim B.

Sprawozdanie

z dziŃalności Spółki za rok

a

obrotowy 2012 jest kompletne w rozumieniu art. 49

2 ustawy o rachunkowości, zav,tarte
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

ust.

w nim

informacje, pochodzące

ze

zbadanego

Jo7na Niczyporuk
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RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
COMPERIA.PL s.A.
ZA RoK oBRoTowY 2012

I.

INFORMACJE OGOLNE

1.

Dane identyfikujące badaną §półkę

SPÓŁKI

Spółka dziŃa pod firmą Comperia.pl Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki jest Warszawa,
ul. Domaniewska 47.
Spółka powstała zprzeksńŃcenia Comperia.pl Sp. z o.o. zsiedzibąw Warszawie w spółkę
Akcyjną Comperia.pl S.A. Spółka Comperia.pl Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym w

dniu 22 marca 2007 roku przed notariuszem Asesorem notarialnym Magdaleną Katarzyną
Srymańską oraz Notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w Warszawie (Repertorium A Nr
19I6/2007).

W dniu 8 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne

Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą
Comperia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na
podstawie art. 55l i 563 kodeksu spółek handlowych postawianowiło przeksźałció spółkę pod
firmą Comperia.pl Sp. z o.o. w Spółkę Comperia.pl Spółka Akcyjna ( tepe§rtorium A nr
9827lż011).
Rejestracja spółki przeksźałconejComperia.pl S,A. nastąpiła 4 lipca 201l roku.
Spółka jest wpisana do Ęestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział
Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000390656.

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej MP 951 220 98 54 nadany przez Naczelnika
Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów w dniu 5 kwietnia 2007 roku.
Spółka dzińana podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Przedmiotem działalnościSpółki jest:
Produkcj a materiałów piśmiennych,
Pozostałe drukowanie,
Reprodukcja zapisanych nośników informacj i,
Realizacja projektów budowlanych zlltiązanych ze wznoszeniem budynków,
RoboĘ związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych

i

pozostaĘch instalacji

budowlanych,

.
q

-

Sptzedń hurtowa realizowana na zlecenie,
Sprzedaż hurtowa narzędzitechnologii informacyjnej i komunikacyjnej,
Sprzedużdetalicma pozostaĘch wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
Pozostała działalnośópocztowa i kurierska,
Działalnośówydawnicza,
Działalnośćw zakresie nagrań dnviękowych i muzycznych,
Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
Telekomunikacja,
Działalnośózvłiązana z Qprogramowaniem i doradźwem w zakresie informatyki oraz
działalnośćpowiązana,

CHE Consulting Sp.

z o.o.

r

Działalnośóusługowa w zakresie informacjr,
Działalnośó Holdingów finansowych,

Pozostała finansowa działalnośóusfugowa,

emerytalnych,

z

wyłączeniem ubezpieczeń

i

funduszów
{

Pozostała działalnośówspomagająca usługi finansowe,

z

wyłączeniem ubezpieczeń i

nduszów emerytalnych,
Działalnośćwspomagając a ubezpieczenia i fundusze emer5rtalne,
Działalnośćałłiązanaz obsługą rynku nieruchomości,
fu

Doradzwo zl^tiązane z zarądzaniem,
Działalnośćw zakresie architektury i inżynierii orazrvłiązane znią doradztwo techniczne,
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk prryrodniczych i technicntych,
Reklama, badanie ryku i opinii publiczrrej,
Pozostała działalnośćprofesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
Działalnośćwspomagająca edukację.
W badanym okresie Spółka prowadziła działalnośów zakresię pośrednictwa finansowego.
Kapitał zakładowy Spółki na3l.12.20l2 roku wynosi 135.708,40 ńoĘchidzieli się na 1.357,084
akcji o nominale 0,L0 ń., w tym:

- L090.420 akcji imiennych serii A,
- 124.080 akcji na okaziciela serii B

- l21.450 akcji na okaziciela serii C,
-

2I.I34

aV,zji na

okaziciela serii D.

Według stanu na dzień3l grudnia 2012 roku wśród udziałowców Spółki znajdowali się:

akcie

ełosv

udział w
kaoitale

udział w
słosach

Limited

35l 239

696 239

26%

29%

Fidea (Cyprus)
Holdine Limited

336 985

667 985

25o/o

28%

Bartosz Michałek

23l 500

4l9 7l0

17%

l7o/o

karol wilczko

226 000

409

2l0

l7Y,

17%

paweł cylkowski

68 776

68 776

5%

3%

Pozostali - akcje
w obrocie na
NewConnect

|2l 450

l2l

450

9%

5%

2l

2l

134

2%

lYo

l00%

100%

Talnet Holding

Pozostali

- akcje

poza obrotem na

NewConnect
Razem

l
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2 404 504
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W roku obrotowym wystąpiła następująca zmianaw kapitale zakładowym Spółki:
Aktem Notarialnym z dnia 30 marca 2012 roku ( Rep l51412012) nastąpiło podwyższenie kapitału
o kwotę 2.113,40 ń zkvłoĘ 133.595 zł do kwoty 135.708,40 ń poprzezzl.134 akcji na okaziciela
serii D o wartościnominalnej 0,10 złkańy.

Kapitał własny Spółki według stanu na dzięń3l grudnia 20l2 roku wynosi 3983.975,I0ń.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Spółka nie posiada podmiotów powiązanych.

W skład Zarządu Spółki nadziehwydania opinii wchodzili:

o
o

Zarądu

Bartosz Michałek

Prezes

karolwilczko

Wiceprezes Zarądu,

W badanym okresie miała miejsce następującazrniana w składzie Zarządu Spółki:

- Z dniem22listopada2Ol2

roku z funkcji

człoŃa ZarząduzrezygnowńPanbrzegorz Wojdyga.

W skład Rady Nadzorczej na dzień wydania opinii wchodzą:

o
o
.
o
o

Dojnow Marek,
Christopher Derek Alexander,

Cylkowski Paweł Lech,
Michałek Anna katarzyna
Grzęgorz Wojdyga.

W badanym okresie miała miejsce następującazlniana w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

-

Z dniem 23 listopada 2012 roku z funkcji przewodnicącego Rady Nadzorczej i członkostwa w
Radzie Nodzorczej zrezygnowń Pan Konrad Lisowski. W jego miejsce z dniem 23 listopada
powołany zostŃ Pan Grzegorz Wojdyga.

2.

Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy

Działalnośó Spółki w 2011 roku zamknęła się zyskiem netto w wysokości 1,248.146,98 ń.
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 podlegało badaniu przez biegłego
rewidenta. Badanie zostało przeprowadzonę przęz podmiot uprawniony CHE Consulting Sp. z o.o.
B iegły rewident w dniu 3 1 stycznia 20 l 2 roku wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń.
Walne Zgtomadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011
odbyło się w dniu 8 czerwca 2011 roku. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło
przentaczyć zysk w kwocie I.248.146,98 zł na pokrycie strat z lat ubiegĘch.

CHE Consulting Sp.

z o.o.

t

Sprawozdanie finansowe

zA

rok

w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu
opublikowane w Monitorze Polskim.

3. Dane

żOtl zostało aoZłn"
2012 roku. Sprawozdanie to nie zostało

obrotowy

23 maja

identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta

przeprowadzającego w jego imieniu badanie

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia
5 lutego 2013 roku, zawartej pomiędzy Comperia.pl S.A. a firmą C}IE Consulting Sp. z o.o. z
siedzibą w BiaĘmstoku, ul. Handlowa 6, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę BiegĘch
Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdń finansowych pod nr 3630. W

imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod
nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Joannę Nicryporuk (nr ewidencyjny l0039 ) w siedzibie
Spółki w dniach od 1 1 marca - 3 kwietnia 2013 roku.

Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza uchwałą Nr

3z

1l stycznia 2013 roku na podstawie upoważnienia zawartego w par. 28 ust. 7 Statutu Spółki.

dnia

CFIE Consulting Sp. z o.o. otazkluczowy biegły rewident Joanna Niczyp-oruk potwierdzaj ą, iż są
uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz iż spełniają warunki określone w art. 56
ustawy o biegłych rewidentach i ich samorądzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdń finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649) do
wyrńeniabezstronnej iniezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki Comperia.pl S.A.

4.

Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa Spółki

Nie wystąpiĘ ograniczenia zakresu badania.
Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono
wszystkie żądane dokumenty
dane, jak również udzielono wyczerpujących informacji
i wyjaŚnień, , co między innymi zostało potwierdzone pisemnym oświadczeniemZarądl Spółki z
dnia 3 kwietnia 2013 roku.

i

CHE Consulting Sp. z o.o.
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II.

SYTUACJA MAJĄTKo\ilA I FINAI\tso\ilA SPÓŁKI

Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości z rachunku rysków i strat oraz wskaźriiki
finansowe opisujące wynik finansowy Spółki, jej syuację finansową i majątkową w porównaniu
do analogicznych wielkoś ci za lata ubiegłe.

ż012

Podstawowe wielkości z rachunku z,ysków i strat
(w zł)

Prrychody ze sptzedaĘ
KoszĘ działalnościoperacyj nej
Pozostałe przychody operacyj ne
Pozostałe koszty operacyjne
Prrychody finansowe
KoszĘ finansowe
Podatek dochodowy
Zysk netto

2011

2010

6.821.121,62 3.917.982,26 1.554.88ż,42
5.413.010,06 ż.616.065,52 I.1l4.460,28

381.268,56 5.198,47

2.694,41 2.56I,24
5.0,77,95 26.027,52

13.260,88 15.62,1,51
258.290,00 66.807,00

1.520.212,78 1.248.146,98

6,95
4,33

760,02
1.972,08

0,00

439.21ż,,10

Analiza powyższych wielkości i wskazników wskazuje na wystąpienie w roku 2012 następujących
tendencji:
Spadek wskaźników rentowności,

Spadek wskaźnika rotacji należnościw dniach

i

wzrost wskaźnika rotacji zobowiązań w

dniach,

Wzrost stopy zadłużenia.

CHE Consulting §p.

z o.o.
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III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

}

Ocena systemu rachunkowości

Księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym Kancelaria Podatkowa Biuro
Rachunkowe KONTABL S.C.

Spółka posiada dokumentację wymaganą przepisami art. 10 ustawy z dnia 29 września1994 r,
z poźn. zm.), rwanej dalej ,,ustawą
o rachunkowości", w szczególności doĘczącą: określeniaroku obrotowego i wchodzących w jego
skład okresów sprawońavłczych, metod wyceny akłwów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów.
Dokumentacja polityki rachunkowości została opracowana zgodnie z ustawą o rachunkowości
i zatwięrdzona do stosowania od dnia 01.01.2008 roku uchwałą Zarządl z dnia 28 grudnia 2007

o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,

roku.

Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostaĘ
przedstawione w dodatkowych notach objaśniających. Przyjęte przez Spółkę zasady
rachunkowości są stosowane w sposób ciąga.
Księgi prowadzone są w §ystemie księgowym OPTIMA.
Bilans otwarcia wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansow ęgo zaooo.rJdn' rok obrotowy i
zostń on prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych badanego okresu. W zakresie sald
bilansu wykonaliśmy niezbędne procedury mające na celu potwierdzenie, cry salda te nie
zawierują istotnych błędów.

W części przez nas zbadanej udokumentowanie operacji gospodarcrych , księgi rachunkowe oraz
powiązanie zapisów księgowych z dokumentami i sprawozdaniem finansowym spełniają wymogi
rozdziŃa 2 ustawy o rachunkowości.

Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumentację przyjętego sposobu

prowadzenia
rachunkowości oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki są przechowywane zgodnie z
rozdzińem 8 ustawy o rachunkowości.

Spółka przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów w zakresie oraz w tęrminach i z
częstotliwoŚcią wymagana przęz ustawę o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne ujęto i
rozliczono w księgach badanego okresu.
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2.

finansowego
Informacje na temat badanego sprawozdania

}

grudnia 2012 roku i obejmuje:
zostało sporządzone na dzień 31
Badane sprawozdanie finansowe

finansowego,
Wprowadzenie do sprawozdania
20t2 roku, który po stronie aktywów
sporządzony na dzień 31 grudnia

i

pasywów

Bilans
wykaĄe sumę 6,404,640,47 ń,
roku
1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012
od
okres
za
strat
i
zysków
Rachunek
^Ói"""ią"Izysk
L520,żl2,78 zł,
netto w kwocie

do 31 grudnia 2012
za okres od 1 styczniaż}I2 roku
Zestawienie zmian w kapitale własnym
ń,
kapitafu własnego w kwocie I.490.158,02
roku

wykaĄą"Jr*riiJr."ie

do 31 grudnia 2012 roku
za okres od 1 styczni ałOlżroku
Rachunek przepływów pieniężnych
|47 ,263,77 ń
stanu lrodków pienięznych w kwocie
wykazujący ;i"j;.ie
oraz inne
informacje o przyjętej polityce rachunkowoŚci
Informacje dodatkowe, obejmujące
informacje objaśniające,
wynik finansowy została przedstawiona
struktura aktywów i pasywów orazpozycjikształtujących
w sprawozdaniu finansowym,

3.

pozycjach sprawozdania finansńego
Informacje o wybranych istotnych

prawne
wartościniematerialne i

iprawnych w Spółce składają się:
Na pozycję wartości niematerialnych
w kwocie 1r744,300,00 ń,
Koszty zakoilczorlych prac rozwojowych
prawne w kwocie 554,07I,07
Inne wartościnieńateiialne i

ń,

Notydodatkowychobjaśnieńi.informacjidosprawozdaniafinansowegoprawidłowoopisują
i prawnych,
zrrliany stanu wartości niematerialnych

NaleŻnoŚci

wystąpiĘ, Nie
,-^r^ł.^^,{^i ^,oońqrrminne
nie
Wzbadanejprzezrnspróbienależnościprzedawnionelubumorzonerue
lub obarczonYch utraĘ wartoŚci' których
p.".t"r.ino*uóch
pozycji
także
stwierdziliśmy
i ifilę.ąprr"z SpóĘ polityką rachunkowości,
ń"iliu"y.i
objęto odpisami

"goani"

Zobowiązania
Spółki stanowią:
Największe wartościwśród zobowiązń

ń,

kredyty ipoĘczkiw kwocie 658 154,30
,.O5 ń,
w kwocie
195^ |27
zobowiązaniu,tl,t"ndostaw i usług
lawocie 5I8 553,47 ń,
zobowiązania putliczno-prawne w

SpecyfikacjęzaciągnięĘctrr<r1o{oywrazzopisemichzabezpieczeńonzzapadalności
i informacji do sprawozdania finansowego,
ujawniono * noo.i"ooi'i*"*yJ "u.i"śnień
nie wystąpiły, Nie
zobowiąnrnia przedawnione lub umorzone
w zbadanej ptzęz laspróbie znacząco
zo111§,
nie
przeterminowanych, dla których
"i:::
stwierdziliśmy także pozycji
spółkę umowaml oraz
obowiąĄącymi
z
zgodnie
finansowe skutki ich przetermino*uniu,
ffi"rńu^ihandlowymi,
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Rozliczenia międryokresowe i rezerwy na zobowiązania

Noty objaśniające czynne

i

bierne rozliczenia międzyokresowe oraz rczerw na zobowiązania

w sposób prawidłowy opisują ich strukfurę.

Koszty rozliczane w czasie zakwalifikowano prawidłowo w stosunku do badanego

okresu

obrotowego.

Rezerwy na zobowiązania ustalono w wiarygodnie oszacowanych kwotach.

Pozycje ujęto kompletnie
sprawozdania

4.

fi

nansowego.

i

prawidłowo w istotnych aspektach

w

odniesieniu do całości

Kompletnośći poprawność sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalnościSpółki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera wszystkie informacje wymagane
załącznikiem nr l do ustawy o rachuŃowości. Spółka potwierdziła zasadnośó zastosowania
zasady kontynuacji działalnościprzy sporądzaniu sprawozdania finansowego. Zasady wyceny
aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego zostĄ prawidłowo i kompletnie opisane w tym wprowadzeniu. -

Spółka sporządziła dodatkowe informacje

i

objaśnienia w postaci

not

do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat oraz opisów słownych.

tabelarycznych

Noty objaśniające do pozycjii rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne,
inwestycje, zobowiązania i rezerwy prawidłowo przedstawiają zwiększenia i zmniejszenia oraz
tytuĘ tych zmian w ciągu roku obrotowego. Dla poszczególnych aktywów wykazanych w bilansie
przedstawiono możliwośćdysponowania nimi z uwagi na zabeąieczenia poczynione na rzecz
wierzycieli.
Dodatkowe informacje i objaśnieniado sprawozdania finansowego w sposób prawidłowy
i kompletny opisują pozycje sprawozdawcze oraz jasno prezentują pozostałe informacje
wymagane według z.ałącmikanr l do ustawy o rachunkowości.
Zarząd sporządził i załączyłdo sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalnościSpółki
w roku obrotowym 2012. Sprawozdanie z działalnościzawiera informacje wymagane art. 49 ust.2
ustawy o rachunkowości. Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych
w nim informacji, których bezpośrednimzródłem jest zbadane sprawozdanie finansowe.

CHE Consulting Sp. z o.o.
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IV. UWAGI KOŃCOWE
OświadczeniaZarądu

CHE Consulting §p. z o.o. araz kluczowy biegły rewident ohzymali od Zarądu Społki pisemne
oświadczenie, w którym Zarąd stwierdził, iż Spółka przestrzegńaprzepisów prawa.

Klr$zowy biegĘ rewident
przćprowadzający badanie
nr ewid. l0039

CIIE Consulting §p. z o.o.

Joanna Nicryporuk
PrezesZarąill

ul. Handlowa 6

l5-399 Bialystok

Biegły rewident
Nr ewid. l

CllE CmnilĘrg §p. z oo.
lŁ.ffitr.9.,,.ł§-399 Bbiek

diio. rmrg

podmiot uprawn
sprawozdań finansowych lvpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr. ewidencyjnym 3630

Rffił{2mB58r1

prowadzonąprzez KRBR

Warszawą 3 kwietnia 2013 roku
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