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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  

Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 30 CZERWCA 2022 R. 
 
Dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej 
ENERGOINSTAL S.A. 

Wprowadzenie  

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania 
finansowego ENERGOINSTAL S.A. („Spółki”, „Jednostki”) z siedzibą w Katowicach przy al. Roździeńskiego 
188d, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, obejmującego: 

a. śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca  
2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51 938 tys. zł, 

b. śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku 
do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 8 510 tys. zł oraz całkowitą 
stratę w wysokości 8 510 tys. zł, 

c. śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia  
2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 
8 510 tys. zł, 

d. śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku 
do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  
2 267 tys. zł, 

e. inne informacje objaśniające, 

(„załączone śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe”). 

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego skróconego 
jednostkowego 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 jednostkowego 
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. 

Przegląd śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego polega na kierowaniu 
zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu 
procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu. 
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Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania 
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 roku (z późn. zm.) 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 na temat tego śródrocznego skróconego 
jednostkowego sprawozdania finansowego. 

Wniosek 

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

Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności 

Zwracamy uwagę na punkt „Założenie kontynuacji działalności” w części Informacje ogólne śródrocznego 
skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego, w którym Zarząd Jednostki wskazał,  
iż śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuacji działalności Spółki w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres 
sprawozdawczy. Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawił ryzyko mogące wpłynąć na kontynuację 
działalności związane z toczącymi się sporami sądowymi oraz pozasądowymi przeciwko Jednostce. Zarząd 
Spółki uznaje, iż końcowy rezultat sporów, których stroną jest Jednostka będzie korzystny dla Spółki,  
a utworzone w związku z tymi sprawami rezerwy są odpowiednie. W nocie objaśniającej nr 31 innych 
informacji objaśniających do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 
przedstawiony został opis spraw spornych, których stroną jest Spółka. Mając na uwadze powyżej wskazane 
okoliczności, w naszej ocenie świadczą one o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować 
poważne wątpliwości, co do zdolności ENERGOINSTAL S.A. do kontynuacji działalności. Nasz raport  
z przeglądu nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 

 

 

Krzysztof Pierścionek 

Kluczowy biegły rewident 
Numer ewidencyjny 11150  
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