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SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
dla Walnego Zgromadzenia, Rady lYadzorczej i Zarządu Feerum Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z tladania rocznego skonsolidowan€go

sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie zalączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą rv Chojnowie, ul. Okrzei 6, na które składają się:
skonsolidowane spfawozdanię z syfuacji finansowej sporządzone na dzień 3l grudnia 2017 roku.
skonsolidorvane sprawozdanię z całkowitych dochodów, skonsolidolvanę spfawozdanie zpozostałych
całkowitych doclrodów. skonsolidowanę sprawozdanię ze zmian w kapita|e własnynl i skonsolidowane
sprawozdanie z przepłlłvów pienięmych za rok obrotowy od l stycznia do 3l grudnia 20lJ roku araz
do
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Zarząd Feerum Spółka Akcyjna jest odpowiedzialny za sporządzenie, skonsolidowanego
sprawozdania finansowęgo i za jego rzetelną prezentację zgodnie zMiędzynarodowymi Standardami
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansor.vej oraz związanymi znimi
interpretacjami ogłoszonymi u,formie rozporządzeń Kontisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi
przepisami prawa, atakżę statutem Feerum Spółka Akcl,jna. Zarząd Feerum Spółka Akcyjnajest również
odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego znieksźałceniaspowodorł,anego oszustwem lub
błędern.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zarząd oraz członkowie rady nadzorcze1 Feerum
Spółka Akcyjna sązobow-iązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało

wymagania przewidziane w ustawie o rachunkow-ości.
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Naszym zadaniem było wyrazenie opinii o t}m, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
przedstawia rzetelny ijasny obraz s,vtuacji majątkowej i tinansowej oraz wyniku finansorvego Grupy
Kapitałowej Fęerum Spółka Akcyjna zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości. Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z ninli
interpretacjami ogłoszonymi w fonnie rozpotządzeń Komisji Europejskiej i prąvjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości.

Badanię skottsoJidolr,atl*go sprarł,czdania fitlatrsoll,cgo przeprorvadziliśmv stosolvnie

dcl

pclstanorvień:

ustalv! z łlnia il nra.ia 2{}17 roku o bieg§,clr ręrvidentaclr. finrrac,}i auct3,torskich oraz nadzorzs
publicznvm (Dz. U. z,żt''I7 roku poz" t(}B9) (.,ustarł,a o bieghclr rervictentaclr'').
ż) Krajowlch Starrdardół, Batlarria rv brzlrrięniu N,{iędzłnarodorryclr §tandardór,v Baclania prnję§clr
ucilrvałą nr )t}41t37a/ż018 Krajorve_j Radv Biegł.vch Rervidentólł z drria _i nrarca 20l8 r.,
3) rozporządzelria Parlanręntu Europejskiego i Rad3, (UE) nr 537l20l,} z dnia i6 kr.łiętnia 2t}i4 r.
rv sprar,vie szeze gółonrch rłlrn*gó,x, do§,czącl,ch ustai.l,orrTclr badań sprawozłlali finansor,łvclr

i)

jednostek interesu publicznegc. rrch.vlającl,rn decyzje Komisii 2005/90!]ĄryE (Dz. LIrz. Ll§ L i58 z ź7
rnaja 20i4. str. 77 oraz Dł..I:rz. UE L l7{) z ll.{]6.2l]14. str. 66) (."Rcliporząr7zetie 53Vlz$i1"\.

Regułacje te lł,5łnagają przę§trzcgs,nia rłr,rrrogrłlv et,vczn__l-ch oraz zaplanorłania i przeprorr-adzertia
str onscllidolraltć spralł,Ozdarrie linanscrve

baclarrra w tłki sposób. ab1,, uzlskac \\t\starcza_iąca pervnośc" zę
trie earl iera istotlle g0 znieksz-talcenia,

Ceienr badania jęst rrz;siiailie rvvstarcĄącej perlrrości co do tego cz1- skorrsolidorva.rię spralvrrzdtrrrie
lirransolve jako ęałoścttie z,a,,viera istotn§go zniekszfalcenia sporvodorł,alregc oszrrstrłenr lŃ lrlędern. oraz

nldanie sprarvozdania nięzależnego biegłego relłirlęnta zarłierającego

l1aszą opiliię, Wl,starczająca

pervrrośćjest rll,sokinl prrzicrmelrr pervności" alę nie grłarantuje. źe badanię przeprorvadzone zgodnie z
prru,3,żej lłskazarrvtni standardanri zal\§7e lłl,krl.je istrriej4ce istotnę zni*kształoellie. Znieksztaiceliia tttoga
pcr,r,stalvać na skutęk oszus&va lub blęclrr i są urvazatre z,a islotne. jeżeli rnożna racj*nalnie oceekir.łac. łę
pojed.vnczo lub łqcznie nlog§.,ł:1, rvpłvrrąc na decrzje gospadarcze uz,ytkorvnikó* podjęte na podslarvie
tego skon§olidorvanega spraruozrlarria finatrsor.rego. R3,4,ko rricrł,vkrl,cia isttrtllego z,niekształcętria"
porvstałego na skłrtek o§żustlva jest lrl,zsze niz ryzyko derłl,krvcia istotnego zniekszteleetria pol.,,stalego
na skrttek błędu poniervac rtroże obejnrorłac 7,m0l1T. fałszęrsfivo. celorrę pominięcia. wprorvadzallie rr
bład lub obęjściękon*oli rvervrrętrzłei i nroźe do§,e4,,c każdeg* obszaru pralla i regirlał_ji. nie fi,lko tego
be z.pośrednio lvpłv rvaj ące go na spr&lv{J zciarri e fl tlan sorr e.

Badanie polegało lla przeplo\yadzeniu proc*dur słuząc1,,ch ur-vskaniu dołr,odórl, ł:ae}arria kuot
irłjarvnień w s]łorrsrrlicio\Tan\ifi1 sprarłnzrlaniu {ina*sa*_lnr. Dcbor procedur badalria zalen-ad csądu
biegłego rerl,idęnm. tv tl-m od *cen_v ryzvka isto§ego zniekształcelria skclrrsolidol\"anego sprarvczdallia

firransor.vego §p0\}odo}l,allego oszust§,ęm lub błęderrr. Dokorrując sceny tego ryry,ka biegłl-rerviderrtbierze
pocl urragę działanic kontroli rvervnętrz.*e.i, rł zakresie elł:tyceacvnr sporzącizarria i rzeteinej prezentac_li

przre .jednostkę clomirrrr.iącą skonsolidorratiega sprarvozdarlia lilransoi,vego" rł, ceiu zaprdeklorr,ania
orlpcił,iedrrlclr lr,

darr,r,c}r

okoXiczrrościach procedru badania, nie zaśrłl-razelria opinii na teri]at skute§zrrości

kontrcli iłł*,nętrne.i. Badarrie obejnrrr"|e takze ocetrę odpcrviednicści prz;,ję§clr zasad (politvki)
rachunkotł,odci, racjonalności rrstalirn_t-chprzezkierorł.nikaiedrrostlii <lo*rinujące_j wartości szacurrtriorłrclr.
.jak róvr,nież ocełę ogólne.i prezentacji skonsolidorvallego spralltrzdarria linansolłego,

Złkręs badarria rrie obejlrnlje z,apelvnierlia
el'ektl-rłrrościlub skrrtęciności prorł,adzenia spraw
obecnie |1§ q, prz,vszłości.

co rlo pr:łszłe.i rentorłrrościgrupv kapitałarvej alri
kapitałowei ptzezZarząd Feerunr §pólka §<cljrłt

grup_v

Wl,raź"an1_1, 1:rzekoirarrie. ż,ę u4:skalte prłłżllas rlorvodt, badłnia stalrorłią }il slarczaiacą
i oclpol,riednia podstarr,ę cto rrl"rażenia ptzęz nas opirrii z badariia. Opirria .iest spó_jrra z dodatkolir"rrl
sprawazrlaniern dla komitetu auclł,tu lr-r, darum z d:riem rriniejszego sprarvozdania z b.ldania.

lłie:tłl.ezntlśc,

W trakcie przeprorvadzarria hadania kluczolr1 biegł,v relvidęłrt i firma audl,torska pozostarvali
rtieealeani od jedrrastek welrodzącl.clr rv skład grupv kapital*:łej zgodnle z przepisanti ustarvy o biegĘch
ren,iclentach. Rclzporz4ilzelda 537lżii14 Qtaz,z,asadatni etvki zarł,cdorvej prniętvrill achrrałami Idraiorre_i
Ę6{1 Ęjęołl, 6h Relviderrtć\.l.
Zgodrrie 7. nas,za najiepsza rriedzą i przekolraniem ośrviadczanł.że rrie śrviadcłliśn1,
usług
rriebedąc3,ch badanietn, które są zabrotrione przepisanii s§. 136 tl§ta\11, o bieg}l,cil rervidentaclr c,raz al,t, ,i
rrst, 1 Roąlorządzenia J37l2lll4- clla jedlosteh irclrodząc;;clr rv skład grrrpv kapitalorlej,
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Zostaliśrrr_l,rrtbrani do badania skonsolidorvan€§lo

spra\\.ozdania flnarlscrvego

Crlrrp1,-

Kapitałołej

Feerurrr Spółtia Akc3.|rrł uchrvałą Rad"v, Nadzorczej lr 8/10ilv17 z drria 26 maja 2017 roku.
Skonsołidowane sprarvozdania l]nansoltę Gmpl, Kapitałorvej Feerrrrł Spółka Akcvjna badanrv

rrieprzenvanie poczarł,słrr., od roku obrotorvego zal.coriczonego drria 31 grud_llia 2017 rokrr tj. przez rok.
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W trakcie przepror,radzonego badania ziderrtyfilrowaliśml, poniżej opisane na_ibardzie_i znałĄąęe
rodzaje ryą,ka istotrrego zniękształcctria, w §lll sporvodon arreg§ o§zusfi,\,€ll! oraz apracorvaliśln3,,
sto§Olvne procedury badania dotl,czące n,cb rodzajów ryą,k. W prz,l,padkach" w których uznaliśmy za

stosowne dla zrozrunięnia ziderą,fikorłanego ry4,,kfi oraz rryvkotrarrvch przez biegłego reryidęnta procedrn
baclania, z,arrrieścilisrrł, rórłniez nairvaż-lriejsze sposfrzeżenia nyiązane z 6rrri rodzajarni ryzvka.

Proceduly biegłego rewidenta w odpowietlzi na
zidenfyfikawane lyzyko orRz najważniejsze
§po§tlzsżenia związane z Ęmi rołlzajami ryzyka

Opis rodzaju r;lzylra istotnego
zniekształcenia
onrinięcia tontroii rłerąlnętrz:nej
pEeZ kięro§llictl\,,o
Rl,z_vkrr

W ran,iaclr i,1ailania 1;ueprorradziliśnrt, proce.r.lrrr1 rlotvczące
rrirstępnj acl,ch szacł-tnkrir,r, 7,arztl.tl-ł,.

. ttltręsLi.,koiroiłlicznej r"zvteczności rl,;rrtości niemalerialnr-clr
prar,mvch tlraz śro<lkórv tmłil,ch.
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. tll:cnie politt*i rac]-trxikclęośe i rł, zakresie tĘ,cen-v urirłirł,
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rłen,fikacii płrprar,mrrrci rł]i§ęn} rutrorv bridorł,ianv-ch,

. testach nł pot.,lierJzenie korltpletircści i poprarrności rrjęcia
ła śrriadczetliapracorrnicze i pozostałvch rezerrv

rezerlv

Ponadtłr przeprorładziliśntv test rv zaliresię r,rer_vfikał-1 i
konrp ietności zapi

sil1.1,,

przeprcrraclziliśnrv. na r.rvbraiĘ plóbie.

analizę nietvprrrłyclr i i stotirych tmrisakcj i. ptzepr or,,trdzi} i śnrv
rórr,nięz analizę prribl drrkum ełtrilr księgr-.l i,ranvch ręcz n ic,

\łi llvniku 1rrzeprorr,nłlztinvclr prtlcedrrr nie st*ierdziiiśin5,
ist.ttllr ch lucp1,1rr idlorrose
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Opinia
l{asz__l

nr zdaniem" złlącz.cne roezne skorrsolidar.ralle sprarvoztlatrie

lilransorłt

przedshiria rzetełll\- ijasr*,obraz sl,tuacji rrraiatkolve"j i łinansorlei Crupr Kapitalorve_i Feęrum
Spółka Akcajna rra dzieil -i 1 grudnia 2()1 7 roku. crraz jej rłr niku firransolvego za rok obrotor.l3. od

l sll,cenia do 31 grudrria ż'Jl7 rokrr. zgodnie z fuliedrynaroclo*1,nri §tarrdardatni Raclrrurkorvości"
h{iedą,rraroelolł1,,tni §tandardatrri SprarvozdawczłrściFilralrscrłej oIiz zł iązanvtiri z nilrtt
iriterpretacjanłi ogloszrrtrvnri rv fcłrntie rłzporzłdzeń Konliąii Eiu,ope.iskie_j iprą_ię§.,rrri zasadanri
fi]01iry,ką) raclrutikorłlości.
jest zgodne §0 do forn§,

i

tręściz clbortiazując3.nrl

{iruę

Kłrpitałoli,a Fcerulł,l §pólka Akcljna

z Rozporzadzenienr Miłristra Finansórł z dnia 19 lutego 20{}9 r. lł sprarr, ie
in,ltlnrrac_ji bieżąc_lcli i okresorł_rch przekał,rr,attl,ch przez errritentórr, papier*ri n,artościolr;.,oh oraz
lłarunkóu,uztrarvatlia za rół.tlrrr,lazlre itr{bntracji rl_vłraganrcir przepisarrri prarva pairsttva
niebedącego palis§vetrr c;łlonkalvskirl (l}z-U. r- ż{lI1 r. poz. 133 z paisl. zm.) i stahrterrr Feerurrr
przepisarrri pralya. 11

§łt

§pólka §łcvjna.

§prnwozdanie *a tenrat irrnych xymogów prnwa i regulatji
Op

i

n

i

rł n.{ł łę ł11 ilt .sp r rłł,a r łlan i rł z d : i rłl rl l n g śt: i

Nasi,a opinia
z działalr-rościgrup1,

o

skonso}id{ilvail"\,nr sprarrozdaruiu fitiansarvl,tu

kapitalłlłei.

nie

obejrnu_je spralvozriattia

Za sporządzettie sprar,,,ozrlania z działalnościgrupv kapitałorvei zgłdrlie z przepisałtti usta\Ę,
clracllunkorlości oraz itu*,nti oborłiązłrjac_1,1lliprzepisanri pralva_iest odporr.iedzialnv Zarcą*.iedrrostlłj

dorniriuiące_i. Fł:rradto Zarząd jednostki dorrrinujqcej oraz członłor,lie rarll nadzorceej jednostki
donrinujaeej sa zrrbowiązarri do zape.l,rrienia. abl, sprewozd*nie z działalnościgrupr kapitałołr,ei spełniaio
lvvma gatria płzervidziane rr, ust*lvie o rachrnkorł ości.
Nasąvnr clbr:rviązkien zgorlrrie z rł;rmc,garrri u§talry o bicgł_vch reuidenfacił bvio" :ę,danie opirrii.

c:ł

sprawozdanięzrlzialalnaści grupv ł<apitałorlej zostalo sporządzoire zgodnie z przepisami i]ra\ya oraz. zc
jest cłro zgodte z infonrrac_jatlri zarr arir nri rl rocznTln sk*risolidowan§nr spralvozdanilt fitratlsorvvnr.
Nas4,tlt oborviązkienr b3,ło także zlłżenjęost,iłtdczenia. c4- r} ślłietlellaszej ił,ierl:n o grupie kapitałorvej
jej otoczeniu uzyskanej porlczas batlanił skonsolidowallego §pra\\iclzdałią firransorr,ego stlvierdziliśnrr- w
sprarvczdaniu z działalnościgrup_v kapitalolvej istotnę zniększtalceiria oraz lvsliazanie. na c7,!111 pr:lega

i

każde tahie istotne zrrie}łs,rtalcerrie.

Nasł,,rn zdalrielrr sprarvozdanie z rlziałalnościgrupr. kapiralclvej zostało sperrr,ądzłne zgodrrie
z mając5rrri zastosortarr.ie przepisanti i jest zgodne z ilriorrrracjarni z,arvartl-mi rr roczllylll skonsolidorrarr_r,trr
sprarvozdaniu fitransolłl,m- Porrarlto. oŚrviadcz-anr.r" iz rt, Śrtictle rłiedzr o grupie kapitalorłei i_j.1 otoczerliu
rul,skancj podczas badania skorlsolidolvarre gcl spralvozdalria finansorlego" nie snvi*rdziliśnl3,rr,, spra,lr,ozdaniu z działalrrości gnrpv kapitałorłej istatnl,clt anieksztaiceń.

O1łiłlirłntl łełyłłłt
ośv.,iudczełłitłłłsłO§tll+,tlłlitł łcłcłlłkartrluretq,|ł,iegu

Zarząd oraz człotrkolvie rad.v nadzcrezę_i Fęerum §półki Akcrlne"i sa odporłiędziaini za spclrzadzetlie
ośą,iadceenia o §tosolł,aniu ładu korporac_ljnego zgodnie z przepisanri pf;lll ff.

W zrviązku z przeprol\adzclrrrłr badaniętrr skonsolidolvallego spril\\,trzdania lilransax.ego, nas4,.ln
oł:orviązkiett zgodnie z \\\-1noqall1i ustal\1- c biegh,clr re,ividentach b__tlo rv,r,darrie opirrii" cn, ełritelrl
oborviazanv do złozenia oślł,ia,dczeniao stosolyaniu larlu korporacfinega, stanorłiąccgo rtvodrębniota
częścsprirrł,ozdarria z działalnościgrupl-kapitałolvej. zat,arł ił Ę!,n1 ośrviadczętiitr iłlbrnacte lłf.rrlagane
przepisanri pra}ya oraz rr,odtriesieniu do okręślon_r-clr inlonrracji rvskazarrvclr r,r, t*cir przepisaclr lutl

li-

regulaminach strvięrdzęnie, u1 §ą one zgodtre z mając1 mi z-astosollanie przepisanli oraz infornracjami
zarvart1 mi 1, roczn}.m skonsolidorvalrym spralł ozdaniu fi nan sow1 m.
Naszyrn zdarrienr ry ośłviadczeniuo sto§O\łaniu ładu korpcracl,jrrego iedrrostka dorninująca zawarła
irrlomracie okręślone rvparagrafie 9l usf. 5 prrdit 4lit. a. b, g, j, k oraz lit, l Rozporz,ądzenia Ministra
Firransó.lv z dńa 19 1utęgo 2{}t}9 r. rv spralvie infornracji bieź4cyclr i okresorł_rch prz-ekaz_vwatrvch przez
einitęntów papieróu, rvartościorł_trclroraz rvarunkórv uznar.vanin za rórvnoważne infomracji rr,r,rnagalrvclr
przepisami prar,va państrva niebędącego państuerrr człolrkorvskin (Dz. U, z 2{}14 t., paz. 733 z płżn.zan)
(,,Rozporzadzerrie") lnfonrracje wskazalle ł,v paragrafie 9i ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h oraz lit. i tego
Roz_porądzenia |lłłbRegularrłinuj za\Tarte w ośrviadczeniu o stoso$aniu ładu korporacljnego są zgodne
z majacyrni za§tosowanie przepisami oraz inftrrnracjalni zarvaĘmi rv skorrsolidorvanvm sprarvozdaniu
finarrsorram,
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działający rł, inrieniu:

ECDDP Audyt §p, z.o.o ul, Zięlonr: Most
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31-35l Krakólv

Finrr_v arrdytorskiej, wpisanej na listę flrm audl-torskiclr prołvadzńllrĄprzę7

en idencyjnl,ęh 37{ł9

Kraków,. dnia 27 krłietłia2018 roku
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