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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

DLA AKCJONARIUSZY ORAZ RADY NADZORCZEJ ADIUVO INVESTMENTS S.A. 

 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments, której jednostką dominującą jest Adiuvo 
Investments S.A. („Spółka”, „Jednostka dominująca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 15 
lok. 509 oraz załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki, na które składają 
się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej i sprawozdanie z sytuacji finansowej 
sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat i rachunek zysków 
i strat, skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych i sprawozdanie z dochodów całkowitych 
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian 
w kapitale własnym i sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 
czerwca 2019 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych i sprawozdanie 
z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz informacja 
dodatkowa do skonsolidowanego i jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.  

Kierownik Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 
na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.  

 

Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu 
Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych 
przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów. 

Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób 
odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych i innych 
procedur przeglądu. 
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Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami 
Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania. Na skutek tego przegląd nie 
wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane  
w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tych 
śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych.  

 

Wniosek  

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co kazałoby 
nam sądzić, że załączone śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz załączone 
śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zostały sporządzone, we wszystkich istotnych 
aspektach, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  

 

Akapit objaśniający – niepewność związana z kontynuacją działalności przez Jednostkę dominującą  
i Grupę 

Zwracamy uwagę na notę 5.2 „Założenia dot. kontynuacji działalności” informacji dodatkowej 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, która wskazuje na specyfikę 
modelu biznesowego Grupy i wynikające z niej ryzyko płynności. Najczęstszą formą komercjalizacji 
projektów rozwijanych przez Grupę jest zawieranie przez spółki zależne umów sprzedaży technologii 
licencyjnych lub na dostawę finalnych produktów z wyselekcjonowanymi partnerami regionalnymi 
(nutraceutyki) lub globalnymi (urządzenia medyczne), którzy następnie sprzedają te produkty  
pod swoją marką korzystając z własnej sieci sprzedaży i/lub dystrybucji, natomiast Jednostka 
dominująca skupia się na zabezpieczeniu własności intelektualnej, potwierdzeniu badaniami 
klinicznymi skuteczności technologii i produktów oraz zapewnieniu dopuszczenia ich do rynku.  

W związku z powyższym, Jednostka dominująca identyfikuje potencjalne ryzyko płynności rozumiane 
jako brak wystarczającej ilości środków pieniężnych lub aktywów płynnych pozwalających  
na kontynuowanie działalności. Ze względu na ocenę tego ryzyka jako niewielkie, Zarząd Jednostki 
dominującej sporządził sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności. Kontynuacja 
działalności Grupy i Spółki zależy od zaistnienia po dacie niniejszego raportu opisanych w nocie 
zdarzeń. Ewentualne niezrealizowanie oczekiwanych efektów podjętych przez Grupę i Jednostkę 
dominującą działań może prowadzić do zagrożenia kontynuacji działalności Spółki i Grupy.  

Jak wykazano w nocie 5.2 powyższe wskazania łącznie z innymi informacjami opisanymi w tej nocie 
świadczą o istnieniu niepewności, która może powodować wątpliwości, co do zdolności Spółki i Grupy 
do kontynuacji działalności.  

Nasz wniosek nie zawiera zastrzeżenia w tym zakresie. 
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BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 

wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355 

 

w imieniu której biegły rewident 

dokonał przeglądu sprawozdania finansowego 

  

 

 

 

 

Krzysztof Maksymik 

Biegły Rewident 
nr w rejestrze 11380 

 

 

dr André Helin  

Prezes Zarządu 
Biegły Rewident nr ewid. 90004 

Warszawa, dnia 27 września 2019 roku 
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