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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z B.ĄDANIA
ROCZNEGO SPRĄWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Walncgo Zgromłrdzcniir, Ratlr Nadzortzei i Zarządu Feerum §pt'llka Akcyina

Sprawoztlanie z lradania rocznego spl,awozdania finansowego

Przcplolr adziliślrq, badartie zalączonego rocznego spra}\oldania 1inalrsolvego Feeruln Spólka
Akcljna z siedziba rl Chojnolric uL Okrzci. na kóre s]iladają sie: sprarlozdattic z sr tuacji linansorvej
sporzadz,łlne na dzieti 3] grurlnia 2{)l7 roku. spralrozdartie z calkorrifi,clr doclrodórr. sprarrozdatlie
z pozosta]}ch calkolrilr ch dochodórr. slrrarr oz,rlanic zc zlniall rł kłpitale rrlasr1,ln i sprarvozdanie
z przephrr,ólr pierrieźnl,ch za rok obroto\} od l stl caria do 3 l grrlótia 20l7 roku oraz dodatko§ c not\
ohjain laiacc |...\p 1-1 t |, u:.ll, 1 l l, l i l t, ttl., t ltl c",

()tlprll,iłd:ialność kieroullikl .jełlrulstki i Llsób sprlu,tlltlc.l ch naLl:|lr zl .s:prtrlt,ozdunlł finłnuxe
Zarząd Feenrrn Spolka Akcr ina icst odporr ierlzialltl za sporzadzelrie. tra podstarvie prarłidlorvo

plorr adzonl clr Lsiag rachurrkolrl clr. sprarrozdatria fitlatrsorr ego i za jego rzelelrra prczclllacjc zeodtrie
z lt{iędzl narodolrl,rni StandaIdanri RacitLrtlkorr ośc i_ Międzvlarodorlltni Standardanri
Sprarlozdarvczości Firralrsorr cj oraz l.rrjazlnllni z ninli irrIerprctacjanri ogłoszonr-tni rv lornrie
rozporzqdzeti Korrrisji Europcjslicj omz inrrlnri oborłiązrtjącrrrri przepisanri pra\\a a takż€ statuleni
jednostki, Zaruąd Feerutrr Spciłka Akcrjrta.jest rórrrricż odporr iedziallrr za kotltrolę \\e1\l191rz-lla. klóĘ
unlaic za liezbędną dla sporzqdz-enia sprarr oz-dania lrnansorłcgo niczrtr iera_;acego istotlleuo
z eksztalcenia sporr oclor,r,anego oszuslrrerrr lrłb blędenr

Zgodnie z przcpisami usta\\ o iźchrlr}holrości. Zarząd oraz czlotrkorr,ic radl nadzorczc.j Fccnurr
Spółka Akcr;na są zobolr iązatri do zapennielia- abr sprarrozdatrie linansoqe spclnialo rrl lnagania
przclr idzirnc rt tIslarr ic o racllttnLorr osc i,

0dpolri a clz| alnośt: hieglego rey,ident!

Nasą-trt zadatliettr bllo rrr rażenie opitlii o q,n. cł sprarr,ozdanie flllalrso},,e prlcdstałr ia retelrr1
i jasnl obraz s1 tuacj i rna.iatkoll cj i linansorl ej oraz lr,1,1liku lilransol cgo jedtrostki zgodlrie z ntajacr nt i
zastoso$anię itliędzyuarodorr lnli Standaldanli Rachunliorvości. N.,l iędzr, ltarodorlr nti Standardanri
Sprarr ozdarr czości Finansorrej oraz zrriqzanlnti ,i t)i]lli itlterpl,etacjatni ogloszonl-mi rr, fbnrric
rozporzqdzeti Konrisji Europejskiej i prz,5jen ni z.asadarrri 1politrka) rachunkorr. ości_

Badatrie spralozdalria finarrsor,r ego przepro\\ adziliślD} stoso\rllie do poslatlo\\ ieil:

I) usta\\J, z ória 1l nraia 2{)l7 roku o bicgllclt rclidcirlach, firrlraclr audl torskiclr oraz nadzorz,e
publiczrrynl 1Dz, U- z 20l7 roku poz. 1089) (..usttlu,d o bitglrch revidenl acll" 1.

2) l(rajoul,ch Standardórv Badania rl brz:nieniu N{iędzvnarodorlr ch Standardórv BadaIria prz1 jetr cb
uclrivalą llr 2().łl/37al?()18 Krajorr ej Radr Bieglvch Rerridcntórl z dnra 5 nrarca 20ltl r..

31 rozporzadzettia Parlalnentu Europejskiego i Radr iUE) nr 537/20l,ł z ória l(, k§ietr}ia 2(}],l I.

rr spral ie szczegółorr.vclr rrl,nrogól dot\ cząc\-ch usla\\o\\lch badair sprarr oz,dari finaltsorrr.clr
jcdnostcL interesu publicznego_ uch1,lajac1,1n decrzję Konisji 200_5/909^VE (Dz. Urz. L,E L 158
z ]7,0_i.20l,ł. s{r, 77 ora,z.Dz. Urz, UE L 170 t 11.Il(1.2l\l1_ str,66) (..Ro;1)0l,:qd:enie 537 201ł"}_



Regulacje te lr1 nraga.ją pfzestrzegania rł1 nrogórr etr cznl clr oraz zaplalrou ania i przeprolr adzelia
badania rr taki sposób. abl, uzl skać rac.ji:rnallm pclrność. że sprarloz-dalrie ]'rrralrsorr e ttie zarviera
istofirego zlrieksłalcenia,

Ccleln badania_ics1 uĄ,skanic racjonalrrej perrrlości co do lego cz1 sprarr ozdanie finatrsou,e jako
calośc zosta}o spolządzone ua poclstarrie prarridłorlo prorradzonlclr ksiag raclr urrkorl1 clt oraz nie
laBiefa istotllcgo zliehsztalcenia sporvodorr anego oszLlshletrr lub bledcnt. oraz rrvdanie sprarr ozdallił
rriezależrego bieglcgo rerlidenta zarr ierająccgo naszą opinię, Racjonalna perlrrość jest rl,r soLiln
pozionetrr perr ności_ ale lrie grrarantqje, że badanie przeprorladzone zgodnie z porrl,źej rr skazarrl,rrli
standardatl]i zarr szc rll,kn je istrriejącc istotIte znieksztalcerrie- ZtriększtaIcclria mogą połsla\\ac na

Skutek oslust\Ya lub blędu i są urlażłtrc Za istotllę. jeźeli nloźtra racjonalnie ocz-ękirr ać. że po.|edl rrczo
lrrb lącarie lrroglr,br rrplrnąc na dccr zic gospodarcze rrĄlkoll rrikórr podjctc na podstarrie tego
sprarrozdatlia finansorvego. Rł;łko rrietrlkq,cia istottlcgo ztriehsaalcenia_ po\\,stalego na skulck
oszl]st$,a jcst rrl,ższc lriź rr nko nielvl,krlcia istotnego znickszlałcenia porr,stałego tla skutek blędu.
pottier,i,aż trroże obejnlorr ać znrorr 1". [alszcrstlr o. celorr e porninięcia. rł prorr,adzanie $ błąd lub obejście
liouttoli \re1\,l1ętll,nej i nroźe dotr cn,c każdego obsznrLl prarla i regulacji_ llie Ęvlko tęgo bezpośreilrlio
t,plr rr ającego la splalozdalric finansortc,

Badarrie polegalo na pvcprorr adrcniLr procedur slużącl ch ttnskaltiu dorlodórł badania k§,ot
i ujarvnicń rr, spralr ozdaniu finallso\\l ln. Dobór procedur badania zaleĄ, od osądu bicgIcgo rerr idenla.
§ r\l od oceu1 rlzlka istotncgo ztlickszlalce nia sprarrozdania linansorvego spo*odorranego
oszttstil clll lub błedenr. Dokonując ocen\ tego q,4ka bieglv rerr,ideł1 bicrzc pod urragę działalric
kontroli rverr trętranej. rr, zakesie do§cząc:,ln sporzadzania i rzetelnej prezentacji przcz jcdnostkę
spra*ozdattia finansorlcgo. * cclu zaprqcktolartia odporliednich rr danlch okolicznościoch procedrtr,

badarria. nie zaś $l,raźenia opiltii lm tenrat skutecłrości kontroli rrervnetrzncj jednostki, Badanie
obejnrujc także occnc odporr iedltiości prn,jr;n,clr zasad tpolinki) Iachrmkołrości. racjonalności
ustalonicll przez kierorrłrika jednostki §,aftości szacutlkorrl ch_ .|ak fó,§lrież oceĘ ogólncj prczclrtacji
sprarr ozdatlia fi transorl,e go.

Zakes badania nie obellrruje zaperJnielria co do przl szłc.j renlonlrości badzurci jcdnostki ani
el'ek§rrności lrrb skuteczności prorraclzenia sprarr jcdnostlii prz.ez Zatz.ad, Feerurn Spólka Akcr |lla
obeclrie lub rv pr4 szlości,

Wt,rażanr}, plzekotlanie. że uą,skatle ptltj/. nas dorvodl batlaria stalro\] ią \\) starczaiącą
i odporr,iedrria podstarr e do rrl,rażelria przez na§ opillii z badarua, Opirria jcst spójna z dodatkolr1 rn
sprarr ozdaIlietrr dla komitetu audltl rrl,danl,nr z dnient tlitriejszego sprarrozdania z badania,

N ic:cl !e żru.lśc

W rrakcie przeprorr adzania barlarria kluczołł,} biegl1, rerviderrt i ltnrra audr,lorska pozostalali
lliezależri odjednoslki Zgodl e Z przepisami tlsta1}] o bieglYch relr idelrtaclr. Rozporządzen la 537/20L4
oraz zasatlanli ctvki zar,,odotrej przr jęq,rrti uclrrralarui Krajorr'ej Radr Biegłr,clr Rerlirlentórr.

Zgodlle l naszą rrajlepszą rlicdią i przekonalljell oślr,iadczalrrr,_ 7,c nic śrviadcn.liśmr. usiug
niebędąc1 ch badanielrl. które są zabronione przepisatrti art, l 36 ustal\l, o bięglr ch rel,,identaclr oraz an,
5 ust, l Ro4;orądzęnia 537i201-1.

łI/ybłj r,|i rmv tł Ld)r lrs ki ei

Zostaliśnr1, rr 1 brani do badatria sprarrozdania filnrrsorrego Fcer run Spólka Akcrjna Llclrlr ala Rad1

Nadzorczci nr 8l10/IV17 z dnia 2ó ntaja 201 7 roku, Spralr ozdania finarrsotlc Fceturrr Spółka Akcr jrra

badan1- nieprz.crrranic poczźrrszr od roku obroto§ego zakończotlego dnia 3l grudnia 2l]17 roku: to

.iest pfzel rok,



Nctjburd:ie_l zna<,:qce rodząe ry,4,k{!

W tlakcic przcprorr adzoncgo badania zidcnt1,likor aliśnrr porliże.j opisarre rtajbardziej znaczace
rodza.je ryn-ka islotn€go Znickszblcenia. rl tln sporlodorvanego oszushrern oraz opracoualiśnrl
stosorrłre procedur.v badalria dolvczącc tr ch rodzajórr, ryą k. W pr4,padkach. rł który,ch uz.tlaliśmr za
slosorłtle dla zrozLtmictria zidcn§fikorrarregr:l n,n,ka oraz rllkolranlc]r przez bicgłcgo rcrridenla
proccdLtr badattia. złrrrieściliśrnr róllllież rlajlvażniejsze spostrzeżerria t.tlląlanc z tvnri rodzajanri

ryzyka.

opis rodzaju nzYlill i§totn€go
zniek§ztalcenia

Procedurv bicg|ego re}ridenta }r o(hxxviedzi na
zidcnttfi ko}ranc rl,z,1 lio orrrz lr,l, stosołłryclt
pł z1 pa d k ach ] na.iw 

^z 
nicj§7e spostBeżenia

Zrriźpane Z tynri rotlzajami ryzy,k:l

fivn-ko onilięcia kotholi Fc\\,]1chznej przcż
kielc]!\lrict\\o

W mlllach badirr{ł przeprtlrradziliśtrrr prr,lceclur
ddYczącc l]astepuiącr,clr szaclurkórl larząrlu:

. olueitl ekrlnollric,lllci t1,/\'lecZn.\s(. \.lI tł,.iri
tricllrateialnvclr i i>raruvclt otłz środkólr 1rtail ci,t.

. ulrai), \ultości Znirku to\\łfo§e8o.

. wcrriikłcji odpisrirr aktu.rlizqjącvclr nolcżności_

. przl chodtlrr z rullti\\ budo$alnal]
r l'c/\'n\\ t|jl.rriaJczenll l)lilf(,\\nlj/(
. pozosti]jvch relel§,,

. lLtr-at\, \\łrt()ścj akh-rrri.,l nielitunsorrlch.

11oicga.jące ll, ilt lu:

. ilnjil],,lc l'l7\,iLl\ cll .,lrres.rrr ck,rlt,l1,1liznr,t
Uż\ tcczno(rli_

. §er\ t'ikacji popla\łnośli testu ita ut.itlę l\aflości ZnakLi
to\\ar()\\e8o.

. o.o}rie politlkirilclunko$ości \\ złkesie kalkl acji
odpistirr łkLurlizttjącvch_

. trui,r fikłr.ri l\l|\1.1śI],\\cI trth kllI\llliLr.ll

,,,cenrc fłllttrLi lilclltlIlkt)\\l,{ci rr,,;llrr,sic rlrccnr
ulltólr budtlrrlanrch

. rr err t'ikacj i poprarr,lośc i tr 1 ecn1 ulrrtirr, b uilorl]a nr ch_

. łę.Io(h |]i| |l,i\\icrJzcIr,r. kllnl||em,,.il i l\lllri]\\]l.,.iś|
l]ęclJ rcl(.I\\ na ;rlicdtlcnjł prllao\\,lllc/L,

i poZo§tahci] l,czenv

Ponadto przc]_)ro\\,adziliśnlv te§t w 7łkresie rren,lik:rcji
kol]lpl9tności Zilpi§Orr, 1rrzepIorladz:liślrv, na \\1,blan§j
prtlbie. anłlizę nictrporrrc],i j istotnrclr transakcji.
pizep]o\\adzjliśm\ Tóunież analiZ-§ pri)b\, dokLlDe (i\\

ksi_ęgorranr,ch rcczllie,

\},'rrrI1.1k.l l_rrle||,,r\ JJ,,, ,l Ir cll |,,,(cdI ll rllś
n\\ iclJ,/lli5|t]\ l jl(,ln\cll Illeplł§iJIt,\\tl\r j



0pin ict

Nasąvltr zdarrienr. z3łaczolle rcczlrc spratlozdaIrie finalrsorr e:

przedsta\ria lzetehrr i .jasw obmz sl,ruacji nlaiatkori,ej i łirtattsorr ej Feerurn Spóila Akc_t_jrra rm
dzieli 3l grudnia 2()17loku oraz jej rl1-1rikrr finalrsorrego za rok obroto\\l,od l stl,caria do 3l
gnrdlia 2t}l7 Ioku. zgodl e z Miedzr lrarodorrłlni Standardanri Raclruttkorr ości_
Międzl naIodort r nri statrdardanri sprarr ozdarr,cz,ośc i Firranso§,ej oraz zrriązlnlnii z itilrrl
intcrprclacjalni ogloszonlnri rv fortrtic rozporządzeń Korrris|i Europejskiej i prry jęn nri zasadarli
(politl'ka) racltrurkow ości
zostalo sporzadzotle na podslarrie prallidlorro. zgodnie z przepisani rozdzia]u 2 uslarrr.
o raclrunkorłości. prorvadzonl,ch ksiag rachurrkotrrclt,
jest zgodne co do forur] i treści z oborr iq;,-uiaclrni iednostkę pr,,cpisanri pra\13. \] t\lrr
Rozporz4dzenien Ministra Filtatrsórl z drria lt) }utcgo 20{)9 r, rl sprarrie irrfornracji bieżącłch
i okrcsorłr-clr przekazvrr anl-ch przez elrrite tó\r papierólr l artościorr 1,clr oraz rlanrlt]iórl
uznarrania za rórrtrorlażnc ilrlonnac|i ul ntaganlcir przcpisanti plaBa pairs§\a rriebcdąccgo
pailst\ cnl człoŃor.łskirrr (Dz.U. z 2l)l4 r. poz, l33 t, poźsl. l.n,'1omz §tafuteln Feerunr SpóIka
Akcl jna.

Sprawozdanie na temnt innych wynlogów prawź i l,egulacji

( )pini 0 nł teł?lat sprnto:łttłli tt : dzi łt alltłl.śc-i

Naszil opirria o sprarl ozdanirt fitransorr,l Irr nie obejn,tuje spralr ozdatria z dzialalności.

Zar tąd oraz czIot*lorr ie radl nadzorczcj Feerunr Spólka Ąkcljna są odpori iedzia]rri za
sporządzerr!e sprar. ozdania z dzialalrrości zgodrrie z przepisanli prarła,

Nasllln oborriąz.l.icnl zgodlrie z rrl,nroganli uslarr l o biegllch rerlidcntach br ło lrł dar-rie opinii.
czv sprarl ozdalric z dziala]ności zostalo sporządzonc zgodtrie z przcpisarni pla\\ a ofaz_ ż,e ies1 olro
zgoóre z ilrforłracjami zauartr lrri 1\ locln\m sprarlozdalliu linatlsorrł nr. Naszrnr oborłiązłienl brlo
także złoźclrie oś\\ iadczeitia. cł, rł śrr ietle nasze.j rvicdąv o jednostce i _jc_j oloczeniu uąr-skanej podczas
badania sprarrozdania filralrsorr,cgo stlr ierdziliśnl1 rr sprarrozdaniu z dzialalrrości istotne
zniekszlalcenia omz rrskazanie. na czr trt polega każde takic istonre ztriekszlalccnic,

Naszltll z_datrient sprarvozdanic z dzialalności zostalo sporządzone zgodnic z rrrajacl,nri
zastosol\,anic przepisanri i jest zgodrre z inlornracjarni zal\ar§mi \v Ioc;łll rn sprarvozdaniu
tiiransorrlIn. Porraclto. ośrr iadczatnr . iz rr ślr,ietlc rr iedzl o jcdrlostce i jej oloczcniu uzl,skanej podczas
badaltia sprarvozdania finaiisorrego- rrie stlr ierdziliśnr1, u sprarrozdanitl z dżalahrości islotnr-ch
znickszulccli.

()pini0 ila łłntlł ośn,iOd.,Zeni0 O ,rło-|ołl uniu lttth korpora<:jnegłl

Zarz.ąd oraz czlonkorvię rad1, nadzorcze_j Feenuu Spólka Akcrjna są odporviędz,ialnt za
sporządzenie ośrliadczcnia o stosolarriu latlu korporacvjlego zgodnie z przeptsrnti prarrł

W zrr,iązlru z plzeprorradzolrl,nr badanicnt sprarrozdarria fitransorrcgo. naszr tlr obou iązkienr
z.godslie z ul,łloganli usrarr.r, o biegl,vch rcrridentach br.}o rlr danie opirlii_ c4, enlitcnt obo}1iazan\
do zlożclria ośrriar.lczcnia o stosorr,aniu ladu korporacr.jnego. stalro§iącego rrłodreŁrnioną cześc
sprarrozdalria z działalności. zau,ar} rr il,nr ośrviadczetriu inlbnrtacje \\1nlaganc ptzeplsanll pra\\a oral
u odniesieniu do określonl ch irrl'orrrracj i rr skazanl ch rr tvclr przepisaclr lub regulanrinach strvierdzenie_
cą sa olre zgodne z nrajacvnli zastosorlatrie przepisarni oraz inlortrracjatli za§arqr,ni 1\ Iocztl;nr
sprarlozdaniu fi ltansorr1 trr.

Nasz.vm zdanicn rl oślviadczetliu o slosowaliu ladu korporac}.irrego jcdllostka zarvarla illforlnacje
okeś]one rr paragrafie 9l ust. 5 punkt .1 lit. a. b- g. j. k oraz lit, I Rozporządz_enia ]r{inistra Firransórl
z drria l9 lutego 20()9 r, rr, sprarł ic infonrlacji bieżacl,clr i okesorrrclr przekazl,rlalltch przez entitentórr
papieńlr, l,ańościorl,rcll otaz rranurkóu,uznarlattia ;,a rólłtlo$,ażlle ilrlorrllacj i lr_r-nragan_r ch
prz-episanri prarr a patlslrr,a nicbcdacego pańslrl ent czlonkorr skinr (Dz_ U . z_ 2I}1-1 r .. po7,. I33 z póżtt



Ąnl {..]ł()zpot,:qd:ei?lr"] lnlbrnlacjć \\skalanc \\ pnragrafi. 91 u.1, _,: punkt -+ lit c-f_ h ollz lil, i tcgo
Rozporzarlzclia la\laflc \\ ośrriadczcnirr 0 stosortattiLt ladu korporacr.jncgo są łgodrlc z lrtajacvlni
zastosorratric przcpisauli otaz irrfonrrac_jarrri zlrranlnli rr splarr oz.datlitt iitlalltsol\ \ l}l.

_\,:llit"szLa Lc,rr

#^r/,,-,U
Kluczorv1 bicglr rerr idenl

n;, err idcrrcr jrrr 1 1-556

cizialaiacl rr iltllcniu,

ECDDP Alld\t Sp, z,tl.o ul. Zicionr lvlost 8. _] t-_:

Finlll audl toI,sliej_ rlpisarrei lra liste 1lrltt atldriolskich prorr adz,ona przcz l(RBR pod trulrleretrr

crridcncljrrl ch 3 7(l1)

kIlkorr c]rtil ]' Llr lctllie itt l5 ,o^r,
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