SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZERJ
REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przeprowadziliśmy

badanie

załączonego

rocznego

skonsolidowanego

sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej, w której Jednostką Dominującą jest REGNON SA z
siedzibą w Katowicach, ul. Roździeńskiego 188c, na które składają się:


skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. ,



skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.



skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.



skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.



dodatkowe informacje i objaśnienia.

Opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia
2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości,
 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,
 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem
Jednostki Dominującej.

Podstawa wydania opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w
wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
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(KSB) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich i nadzorze publicznym oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego. Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi
standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego
rewidenta.
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Kodeksem Etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych (Kodeks IFAC) przyjętym uchwałami Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do
badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badani kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółek Grupy zgodnie z
wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w
Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
Inne sprawy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
zostało zbadane przez działającego w imieniu tej samej firmy audytorskiej biegłego
rewidenta, który wyraził odmowę wyrażenia opinii na temat tego sprawozdania w dniu 27
kwietnia 2018 r.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w
dającej się przewidzieć przyszłości.
W sprawozdaniu finansowym Zarząd Jednostki Dominującej poinformował o złożeniu w dniu
2 września 2016 roku do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X
Gospodarczy wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania
sanacyjnego wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym. Bezpośrednią przyczyną
wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego było wszczęcie postępowania

Firma Księgowa mgr Antoni Tekieli, Kraków, ul. Kobierzyńska 139 b, Nr KIBR 626
Strona 2 z 5

egzekucyjnego przez BGŻ BNP Paribas SA.
W wyniku postępowania restrukturyzacyjnego został zawarty układ między dłużnikiem
Regnon SA w Katowicach w restrukturyzacji a wierzycielami, który został zatwierdzony
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy dnia 6
czerwca 2018 r., a postanowieniem tego sądu z dnia 25 października 2018 r. stwierdzono, że
układ powyższy został wykonany.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie
prawidłowo

prowadzonych

ksiąg

rachunkowych,

skonsolidowanego

sprawozdania

finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej
oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także umową Jednostki Dominującej.
Zarząd Jednostki Dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą
uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki Dominującej jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli
ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości,.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd Jednostki Dominującej oraz
członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby
skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o
rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Grupy.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub
błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone
zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani
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efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki Dominującej
obecnie lub w przyszłości.
Inne informacje, w tym sprawozdania z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2018 r. wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego i
oświadczeniem na temat informacji niefinansowych.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji
zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są zobowiązani do
zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności Grupy wraz z wyodrębnionymi częściami
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje innych informacji. W
związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest
zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne informacje nie są
istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym, lub w inny sposób wydają się istotnie
zniekształcone.
Naszym obowiązkiem jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności Grupy
zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w
sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Grupa
sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Grupa
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.

Opinia o sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z
działalności Grupy zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz
paragrafem 91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji

bieżących

i

okresowych

przekazywanych

przez

emitentów

papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami państwa prawa niebędącego państwem członkowskim - oraz jest zgodne z
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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 ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa zawarła
informacje wymagane przepisami i są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz
informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług
niebędących badaniem, które są zakazane przepisami.
Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy uchwałą
Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
badamy po raz kolejny.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Antoni Tekieli.

Kluczowy Biegły Rewident
Nr KIBR 4112
mgr Antoni Tekieli
przeprowadzający badanie sprawozdania
finansowego w imieniu podmiotu:
Firma Księgowa mgr Antoni Tekieli
ul. Kobierzyńska 139 b, 30-382 Kraków
Nr KIBR 626
Kraków, dnia 30 kwietnia 2019 r.
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