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Raport Niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Granbero Holdings Ltd na dzień i za rok
zakończony 31 grudnia 2020 r.
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki
Granbero Holdings Ltd („Spółka”) i jej jednostek zależnych („Grupy”), obejmującego
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., a
także skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym oraz
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony tego
dnia, a także informacje dodatkowe zawierające opis istotnych zasad rachunkowości
i inne informacje objaśniające. Suma bilansowa wykazana w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej wynosi 1 734 117 (tys.) EUR, natomiast
skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat wykazuje zysk za rok obrotowy w
wysokości 99 797 (tys.) EUR.
Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny
obraz sytuacji finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r., a także jej
skonsolidowanych wyników finansowych i skonsolidowanych przepływów
pieniężnych za rok zakończony tego dnia zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.
Podstawa do wyrażenia opinii
Badanie to przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji
Finansowej (MSRF). Nasze obowiązki wynikające z powyższych standardów zostały
opisane szczegółowo w naszym raporcie, w punkcie „Obowiązki biegłego rewidenta
w związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego”. Jesteśmy
niezależni od Grupy zgodnie z przepisami Kodeksu etyki zawodowych księgowych
opublikowanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla
Księgowych (Kodeksu IESBA) oraz zgodnie z wymogami etycznymi mającymi
zastosowanie w odniesieniu do naszego badania skonsolidowanych sprawozdań
finansowych w Belgii, a także przestrzegamy powyższych wymogów i Kodeksu
IESBA przy wykonywaniu innych obowiązków związanych z etyką. Uważamy, że
uzyskane przez nas w toku badania dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią
podstawę do wydania opinii.
Pozostałe informacje
Odpowiedzialność za pozostałe informacje spoczywa na kierownictwie. Pozostałe
informacje obejmują punkt I „Informacje ogólne i wyniki”.
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje
pozostałych informacji i nie wyrażamy w związku z tymi informacjami żadnego
wniosku o charakterze poświadczającym.
W związku z naszym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego
naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z pozostałymi informacjami oraz
rozpatrzenie, czy pozostałe informacje są w istotnym stopniu niespójne ze
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną w trakcie
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badania, lub czy wydają się być istotnie błędne z innych względów. Jeżeli na
podstawie wykonanej pracy stwierdzimy, że powyższe pozostałe informacje
zawierają istotną nieprawidłowość, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym fakcie.
Nie zgłaszamy żadnych zastrzeżeń w odniesieniu do powyższych informacji.
Odpowiedzialność za skonsolidowane sprawozdanie finansowe spoczywające
na kierownictwie i osobach odpowiedzialnych za nadzór
Kierownictwo ponosi odpowiedzialność za sporządzenie i rzetelną prezentację
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF, które zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską, oraz za taką kontrolę wewnętrzną, jaką uzna za
niezbędną do celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wolnego od istotnych nieprawidłowości wynikających z nadużyć lub błędów.
Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od kierownictwa oceny
możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę oraz, w określonych przypadkach,
ujawnienia kwestii związanych z kontynuacją działalności, a także przyjęcia założenia
kontynuacji działalności, z wyjątkiem sytuacji, gdy kierownictwo zamierza dokonać
likwidacji Spółki, zaniechać prowadzenia działalności gospodarczej, albo gdy nie ma
żadnej realnej alternatywy dla likwidacji bądź zaniechania prowadzenia działalności.
Osoby odpowiedzialne za nadzór ponoszą odpowiedzialność za nadzorowanie
procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta w zakresie badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności co do tego, czy skonsolidowane
sprawozdanie finansowe jako całość jest wolne od istotnych zniekształceń na skutek
celowych działań lub błędów, oraz wydanie raportu zawierającego naszą opinię.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że
badanie przeprowadzone zgodnie z MSRF zawsze wykryje istniejące istotne
zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstać na skutek celowych działań lub
błędów i uważane są za istotne, jeśli istnieje racjonalne oczekiwanie, że pojedynczo
lub łącznie, wpłyną na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na
podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Przeprowadzenie badania zgodnie z MSRF wymaga od nas dokonywania osądu oraz
zachowania postawy sceptycyzmu w trakcie całego badania zgodnie ze standardami
zawodowymi. Badanie obejmuje również:
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—

Identyfikację i ocenę ryzyk istotnego zniekształcenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów, wybór i
przeprowadzenie procedur, które odpowiadają tym ryzykom oraz uzyskanie
dowodów badania, które stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do
wyrażenia opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia na skutek
celowego działania jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia na skutek błędu, ze względu na fakt, że celowe działanie może
obejmować zmowę, fałszerstwo, celowe pominięcia, przeinaczenia bądź
obejście kontroli wewnętrznych.

—

Zrozumienie kontroli wewnętrznych mających znaczenie dla badania w celu
zaprojektowania procedur odpowiednich w danych okolicznościach, nie zaś w
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celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w
Grupie.

—

Ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości oraz zasadności
szacunków dokonywanych przez kierownictwo i powiązanych z nimi ujawnień.

—

Ocenę, w oparciu o uzyskane dowody badania, zasadności przyjętego przez
kierownictwo założenia o kontynuacji działalności stanowiącego podstawę
sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zdarzeń lub okoliczności
wskazujących na istnienie znaczącej niepewności co do możliwości kontynuacji
działalności gospodarczej przez Grupę. Jeśli biegły rewident stwierdzi istnienie
znaczącej niepewności co do możliwości kontynuacji działalności gospodarczej
przez Grupę, powinien on zwrócić uwagę w opinii z badania na ujawnienia w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, w przypadku jeśli te
ujawnienia nie są wystarczające, powinien on wydać zmodyfikowaną opinię.
Wnioski biegłego rewidenta są oparte na dowodach badania zebranych do dnia
sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta. Przyszłe zdarzenia lub
uwarunkowania mogą jednak skutkować brakiem możliwości kontynuacji
działalności przez Grupę.

—

Ocenę ogólnej prezentacji, struktury oraz zawartości skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w tym ujawnień, oraz ocenę, czy skonsolidowane
sprawozdanie finansowe przedstawia transakcje i zdarzenia gospodarcze w
sposób zapewniający jasną i rzetelną prezentację.

—

Uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących
informacji finansowych na temat jednostek i działalności funkcjonujących w
ramach Grupy, w celu wyrażenia opinii z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Odpowiadamy za kierowanie badaniem grupy,
nadzór nad nim oraz jego realizację. Ponosimy wyłączną odpowiedzialność za
naszą opinię z badania.

Informujemy kierownictwo m.in. o planowanym zakresie i terminach przeprowadzenia
kontroli, jak również o istotnych ustaleniach, w tym o wszelkich poważnych
uchybieniach w systemie kontroli wewnętrznej wykrytych w trakcie kontroli.
Zaventem, 31 marca 2021 r.
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