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Sprawozdanie   
niezale�nego  
biegłego rewidenta  
z badania rocznego 
sprawozdania finansowego 

Dla Akcjonariuszy CPD S.A. 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego  

Opinia 

Przeprowadzili�my badanie rocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. (Spółka) z siedzib� w  Warszawie 

przy ulicy Cybernetyki 7B, na które składa si� sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzony na dzie� 

31 grudnia 2021 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, 

sprawozdanie z przepływów pieni��nych za rok obrotowy zako�czony w tym dniu, informacje dodatkowe 

o przyj�tych zasadach rachunkowo�ci oraz inne informacje obja�niaj�ce. 

Naszym zdaniem, zał�czone roczne sprawozdanie finansowe: 

• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji maj�tkowej i finansowej Spółki na dzie� 31 grudnia 

2021 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieni��nych za rok obrotowy zako�czony w tym 

dniu zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci, Mi�dzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz zwi�zanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporz�dze� Komisji Europejskiej i przyj�tymi zasadami (polityk�) rachunkowo�ci,  

• zostało sporz�dzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi�g rachunkowych, 

• jest zgodne co do formy i tre�ci z obowi�zuj�cymi Spółk� przepisami prawa i postanowieniami statutu 

Spółki. 

Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego 

sprawozdania z badania. 

Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadzili�my zgodnie z  

• ustaw� z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415, z pó�niejszymi zmianami) (Ustawa o 

biegłych rewidentach), 



 

 
 

• Mi�dzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyj�tej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) 

uchwał� Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z 

pó�niejszymi zmianami oraz 

• rozporz�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 

w sprawie szczegółowych wymogów dotycz�cych ustawowych bada� sprawozda� finansowych 

jednostek interesu publicznego, uchylaj�cym decyzj� Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 

27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) (Rozporz�dzenie 537/2014). 

 

Nasza odpowiedzialno�� zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 

Odpowiedzialno�	 biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego.  

Jeste�my niezale�ni od Spółki zgodnie z Mi
dzynarodowym kodeksem etyki zawodowych ksi
gowych (w tym 

Mi
dzynarodowymi standardami niezale�no�ci) Rady Mi�dzynarodowych Standardów Etycznych dla 

Ksi�gowych (Kodeks IESBA) przyj�tym uchwał� Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 

25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, 

które maj� zastosowanie do badania sprawozda� finansowych w Polsce. W szczególno�ci w trakcie 

przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezale�ni od Spółki 

zgodnie z wymogami niezale�no�ci okre�lonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporz�dzeniu 

537/2014. Ponadto wypełnili�my nasze inne obowi�zki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.  

 

Uwa�amy, �e dowody badania, które uzyskali�my s� wystarczaj�ce i odpowiednie, aby stanowi� podstaw� dla 

naszej opinii.  

 

Kluczowe sprawy badania 

Kluczowe sprawy badania s� to sprawy, które według naszego zawodowego os�du były najbardziej znacz�ce 

podczas badania rocznego sprawozdania finansowego za bie��cy okres sprawozdawczy. Obejmuj� one 

najbardziej znacz�ce ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka 

istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnie�li�my si� w kontek�cie naszego 

badania rocznego sprawozdania finansowego jako cało�ci oraz uwzgl�dnili�my je przy formułowaniu naszej 

opinii o tym sprawozdaniu. Poni�ej podsumowali�my równie� nasz� reakcj� na te rodzaje ryzyka, 

a w przypadkach, w których uznali�my za stosowne, przedstawili�my najwa�niejsze spostrze�enia zwi�zane z 

tymi rodzajami ryzyka. Nie wyra�amy osobnej opinii na temat tych spraw. 

 

 

Nazwa kluczowej sprawy Reakcja biegłego rewidenta 

Wycena po�yczek udzielonych 

Warto�� udzielonych po�yczek jest znacz�ca. 
Ryzyko w tym obszarze dotyczy utraty warto�ci 
tych aktywów. 

Spółka przedstawiła ujawnienia dotycz�ce 
po�yczek w notach nr 4 i 6. 

 

W trakcie audytu przeprowadzili�my nast�puj�ce 
procedury: 

• analiz� przyj�tych zasad rachunkowo�ci do 
ustalania odpisów po�yczek z tytułu utraty 
warto�ci 

• analiz� warto�ci odzyskiwalnej udzielonych 
po�yczek

 

 

Odpowiedzialno� Zarz�du i Rady Nadzorczej Spółki za roczne sprawozdanie finansowe 

Zarz�d Spółki jest odpowiedzialny za sporz�dzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi�g 

rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 

maj�tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego i przepływów pieni��nych Spółki zgodnie z 

Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci, Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci 

Finansowej oraz zwi�zanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporz�dze� Komisji Europejskiej, 

przyj�tymi zasadami (polityk�) rachunkowo�ci oraz obowi�zuj�cymi przepisami prawa a tak�e statutem Spółki. 



 

 
 

Zarz�d Spółki jest równie� odpowiedzialny za kontrol� wewn�trzn�, któr� uznaje za niezb�dn� dla 

sporz�dzenia rocznego sprawozdania finansowego niezawieraj�cego istotnego zniekształcenia 

spowodowanego oszustwem lub bł�dem. 

Sporz�dzaj�c roczne sprawozdanie finansowe Zarz�d Spółki jest odpowiedzialny za ocen� zdolno�ci Spółki do 

kontynuowania działalno�ci, ujawnienie, je�eli ma to zastosowanie, spraw zwi�zanych z kontynuacj� 

działalno�ci oraz za przyj�cie zało�enia kontynuowania działalno�ci, z wyj�tkiem sytuacji kiedy Zarz�d albo 

zamierza dokona� likwidacji Spółki, albo zaniecha� prowadzenia działalno�ci albo nie ma �adnej realnej 

alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalno�ci. 

Zgodnie z ustaw� z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z 

pó�niejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowo�ci) Zarz�d oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki s� 

zobowi�zani do zapewnienia, aby roczne sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane 

w Ustawie o rachunkowo�ci. Członkowie Rady Nadzorczej s� odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 

sprawozdawczo�ci finansowej Spółki. 

Odpowiedzialno�� biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego 

Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewno�ci, czy roczne sprawozdanie finansowe jako cało�� nie 

zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub bł�dem oraz wydanie sprawozdania z 

badania zawieraj�cego nasz� opini�. Racjonalna pewno�� jest wysokim poziomem pewno�ci ale nie 

gwarantuje, �e badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniej�ce istotne zniekształcenie. 

Zniekształcenia mog� powstawa� na skutek oszustwa lub bł�du i s� uwa�ane za istotne, je�eli mo�na 

racjonalnie oczekiwa�, �e pojedynczo lub ł�cznie mogłyby wpłyn�� na decyzje gospodarcze u�ytkowników 

podj�te na podstawie tego rocznego sprawozdania finansowego. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowno�ci Spółki ani efektywno�ci lub skuteczno�ci 

prowadzenia jej spraw przez Zarz�d Spółki obecnie lub w przyszło�ci. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy os�d i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a tak�e: 

• identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego sprawozdania finansowego 

spowodowanego oszustwem lub bł�dem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 

odpowiadaj�ce na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które s� wystarczaj�ce i odpowiednie, aby 

stanowi� podstaw� naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikaj�cego z 

oszustwa jest wi�ksze ni� tego wynikaj�cego z bł�du, poniewa� oszustwo mo�e by� zwi�zane ze 

zmow�, fałszerstwem, celowymi pomini�ciami, wprowadzeniem w bł�d lub obej�ciem kontroli 

wewn�trznej; 

• uzyskujemy zrozumienie kontroli wewn�trznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 

badania, które s� odpowiednie w danych okoliczno�ciach, ale nie w celu wyra�enia opinii na temat 

skuteczno�ci kontroli wewn�trznej Spółki;  

• oceniamy odpowiednio�� zastosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci oraz racjonalno�� 

szacunków ksi�gowych oraz powi�zanych ujawnie� dokonanych przez Zarz�d Spółki; 

• oceniamy odpowiednio�� przyj�cia przez Zarz�d Spółki zało�enia kontynuacji działalno�ci oraz, na 

podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewno�� zwi�zana ze zdarzeniami 

lub warunkami, które mog� podawa� w znacz�c� w�tpliwo�� zdolno�� Spółki do kontynuacji 

działalno�ci. Je�eli dochodzimy do wniosku, �e istnieje istotna niepewno��, wymagane jest od nas 

zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na zwi�zane z tym ujawnienia w 

rocznym sprawozdaniu finansowym lub, je�eli takie ujawnienia s� nieadekwatne, zmodyfikowanie 

naszej opinii. Nasze wnioski s� oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporz�dzenia 

naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednak�e przyszłe zdarzenia lub warunki mog� 

spowodowa�, �e Spółka nie b�dzie kontynuowa� działalno�ci; 

• oceniamy ogóln� prezentacj�, struktur� i zawarto�� rocznego sprawozdania finansowego, w tym 

ujawnienia, oraz czy roczne sprawozdanie finansowe przedstawia b�d�ce jego podstaw� transakcje i 

zdarzenia w sposób zapewniaj�cy rzeteln� prezentacj�. 



 

 
 

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, mi�dzy innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia 

badania oraz znacz�cych ustaleniach badania, w tym wszelkich znacz�cych słabo�ciach kontroli wewn�trznej, 

które zidentyfikujemy podczas badania. 

Składamy Radzie Nadzorczej o�wiadczenie, �e przestrzegali�my stosownych wymogów etycznych 

dotycz�cych niezale�no�ci oraz informujemy j� o wszystkich powi�zaniach i innych sprawach, które mogłyby 

by� racjonalnie uznane za stanowi�ce zagro�enie dla naszej niezale�no�ci, a tam gdzie ma to zastosowanie, 

informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach. 

Spo�ród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej okre�lili�my te sprawy, które były najbardziej znacz�ce 

podczas badania sprawozdania finansowego za bie��cy rok obrotowy i dlatego uznali�my je za kluczowe 

sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba �e przepisy prawa 

lub regulacje zabraniaj� publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyj�tkowych okoliczno�ciach, ustalimy, �e 

kwestia nie powinna by� przedstawiona w naszym sprawozdaniu, poniewa� mo�na byłoby racjonalnie 

oczekiwa�, �e negatywne konsekwencje przewa�yłyby korzy�ci dla interesu publicznego wynikaj�ce z 

upublicznienia takiej informacji. 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalno�ci  

Na inne informacje składa si� sprawozdanie z działalno�ci Spółki za rok obrotowy zako�czony 31 grudnia 2021 

roku wraz z o�wiadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego które jest wyodr�bnion� cz��ci� tego 

sprawozdania z działalno�ci oraz raport roczny za rok obrotowy zako�czony 31 grudnia 2021 roku (z 

wył�czeniem rocznego sprawozdania finansowego i naszego sprawozdania biegłego rewidenta). 

Odpowiedzialno�� Zarz�du i Rady Nadzorczej 

Za sporz�dzenie innych informacji zgodnie z Ustaw� o rachunkowo�ci oraz innymi obowi�zuj�cymi przepisami 

prawa odpowiedzialny jest Zarz�d Spółki. Ponadto Zarz�d oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki s�  

zobowi�zani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalno�ci spełniało wymagania przewidziane w Ustawie 

o rachunkowo�ci. 

Odpowiedzialno�� biegłego rewidenta 

Nasza opinia o rocznym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje innych informacji i nie wyra�amy o nich �adnej 

formy zapewnienia wynikaj�cej z KSB. W zwi�zku z badaniem rocznego sprawozdania finansowego naszym 

obowi�zkiem jest zapoznanie si� z innymi informacjami, i podczas wykonywania tego, rozpatrzenie, czy s� one 

istotnie niespójne z rocznym sprawozdaniem finansowym lub nasz� wiedz� uzyskan� podczas badania, lub w 

inny sposób wydaj� si� istotnie zniekształcone. Je�li na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne 

zniekształcenia innych informacji, jeste�my zobowi�zani poinformowa� o tym w naszym sprawozdaniu z 

badania. Naszym obowi�zkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest równie� wydanie 

opinii, czy sprawozdanie z działalno�ci zostało sporz�dzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z 

informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto jeste�my zobowi�zani do wydania 

opinii, czy Spółka w o�wiadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje. 

Sprawozdanie z działalno�ci Spółki uzyskali�my przed dat� niniejszego sprawozdania z badania, a pozostałe 

elementy raportu rocznego zostan� nam udost�pnione po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne 

zniekształcenie w raporcie rocznym, jeste�my zobowi�zani poinformowa� o tym Rad� Nadzorcz� Spółki.  

Opinia na temat sprawozdania z działalno�ci  

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalno�ci zostało sporz�dzone zgodnie z maj�cymi zastosowanie 

przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 Ustawy o rachunkowo�ci oraz § 70 Rozporz�dzenia 

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów warto�ciowych oraz warunków uznawania za równowa�ne informacji wymaganych 

przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757) 

(Rozporz�dzenie w sprawie informacji bie��cych i okresowych) i jest zgodne z informacjami zawartymi 



 

 
 

w zał�czonym rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, o�wiadczamy, i� w �wietle wiedzy o Spółce i jej 

otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, nie stwierdzili�my w sprawozdaniu 

z działalno�ci istotnych zniekształce�. 

Opinia na temat o�wiadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Naszym zdaniem w o�wiadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje okre�lone 

w § 70 ust. 6 punkt 5 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych. Informacje wskazane w 

§ 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych 

zawarte w o�wiadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego s� zgodne z maj�cymi zastosowanie przepisami 

oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 

 

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  

O�wiadczenie na temat �wiadczonych usług nieb�d�cych badaniem sprawozda� finansowych  

Zgodnie z nasz� najlepsz� wiedz� i przekonaniem o�wiadczamy, �e nie �wiadczyli�my usług nieb�d�cych 

badaniem, które s� zabronione przepisami art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 

Rozporz�dzenia 537/2014. 

Wybór firmy audytorskiej 

Zostali�my wybrani do badania rocznych sprawozda� finansowych Spółki  za lata 2020- 2022  uchwał� Rady 

Nadzorczej Spółki z dnia 15 wrze�nia 2020 roku. Sprawozdania finansowe Spółki badamy nieprzerwanie 

pocz�wszy od roku obrotowego zako�czonego dnia 31 grudnia 2018 roku, to jest przez 4 kolejne lata 

obrotowych.  
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