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Raport z przeglądu  
skróconego  
śródrocznego  
skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego  

Dla Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Gi Group Poland S.A. (Spółka Dominująca) 

z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 3/U6, na które składa się skonsolidowane sprawozdanie 

z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku, skonsolidowane sprawozdanie 

z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane 

sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz 

wybrane informacje objaśniające. 

Za sporządzenie i prezentację tego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 

ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Dominującej.  

Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat tego skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego 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 nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami. Przegląd śródrocznych informacji 

finansowych polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe 

i księgowe, oraz przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu. Przegląd ma 

znacząco węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 

3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku (z późniejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia nam 

uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały 

ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania. 
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Uzasadnienie wniosku z zastrzeżeniem  

W puncie II.4 noty 1.2. do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd 

Spółki Dominującej poinformował o zaistnieniu stanu faktycznej utraty kontroli nad Prohuman 2004 Kft 

z siedzibą na Węgrzech i jej grupą kapitałową (odpowiednio Prohuman, Grupa Prohuman), ujęciu 

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku skutków 

stwierdzonej utraty kontroli z wykorzystaniem ostatnich dostępnych danych Grupy Prohuman obejmujących 

okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku i przyjęciu metody praw własności do wyceny 

udziałów Grupy Prohuman w kolejnych okresach. Ponadto Zarząd Spółki Dominującej poinformował 

o nieuwzględnieniu w skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej wyniku finansowego Grupy 

Prohuman odpowiednio za IV kwartał 2020 roku, rok 2021 oraz za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 

sprzedaży udziałów Prohuman z powodu nie otrzymania danych od Grupy Prohuman. 

Dane Grupy Prohuman na 30 września 2020 roku nie były badane przez biegłego rewidenta. Nie byliśmy 

w stanie uzyskać odpowiednich i wystarczających dowodów potwierdzających, że wycena aktywów 

i zobowiązań Grupy Prohuman na dzień 30 września 2020 roku nie wymaga korekt. Ponadto ze względu na 

brak danych nie jesteśmy w stanie oszacować możliwego wpływu na skonsolidowane sprawozdane finansowe 

ujęcia udziału Grupy Kapitałowej w wyniku Grupy Prohuman odpowiednio za IV kwartał 2020 roku, rok 2021 

oraz za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia sprzedaży udziałów Prohuman.  

Wniosek  

Za wyjątkiem korekt skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które być może 

zostałyby przez nas ustalone, gdyby nie zaistniała sytuacja opisana powyżej, na podstawie przeprowadzonego 

przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co kazałoby nam sądzić, że załączone 

skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich 

istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna 

sprawozdawczość finansowa ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  
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