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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 

 
Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o.  

 
1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 

31 grudnia 2016 roku CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, 
ul. Św. Mikołaja 7 obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans 
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, rachunek zysków i strat  za okres od dnia 
1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 
(„załączone sprawozdanie finansowe”). 

2. Za rzetelność i jasność załączonego sprawozdania finansowego, jak również za jego 
sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz 
za prawidłowość ksiąg rachunkowych odpowiada Zarząd Spółki. Ponadto Zarząd Spółki jest 
zobowiązany do zapewnienia, aby załączone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 
z działalności Spółki spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)  – „ustawa o rachunkowości”). 
Naszym zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania finansowego oraz wyrażenie, na 
podstawie badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z 
wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno 
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też 
wynik finansowy Spółki oraz czy księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są 
prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy. 

3. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
• rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 
• krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów w Polsce, 

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych 
nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze metodą 
wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym 
sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych 
i stosowanych przez Zarząd Spółki zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych 
przez Zarząd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania finansowego. 
Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do 
wyrażenia opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. 

4. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: 
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• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego 
działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 
roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 
roku, 

• sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 
rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie 
przepisami, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

• jest zgodne z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami w 
odniesieniu do podmiotów, co do których nie występuje obowiązek badania i publikacji 
sprawozdań finansowych zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości,  jak również 
postanowieniami umowy Spółki wpływającymi na jego treść.  

5. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 
roku do dnia 31 grudnia 2016 roku („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, że informacje 
pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte 
w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości.  

 
 

w imieniu 
BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. 
Ul. Grudzieniec 102, 60-621 Poznań 

nr ewid. 3514 
 

Kluczowy Biegły Rewident 
 
 

 
_______________________ 

Marcin Lipski 
biegły rewident 

nr 10667 
 
 
 
Poznań, dnia 23 stycznia 2017 roku 
 



The Polish original should be referred to in matters of interpretation. 
Translation of auditors’ report originally issued in Polish. 

 

 
 

 

INDEPENDENT AUDITORS’ OPINION 

 

To the Shareholders’ Meeting of CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o.  

  
1. We have audited the attached financial statements for the year ended 31 December 2016 

of CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. (‘the Company‘) located in Wrocław, 7 Św. Mikołaja 
Street, containing the introduction to the financial statements, the balance sheet as at 
31 December 2016, the profit and loss account for the period from 1 January 2016 
to 31 December 2016 and the additional notes and explanations (‘the attached financial 
statements’). 

2. The truth and fairness1 of the attached financial statements, the preparation of the attached 
financial statements in accordance with the required applicable accounting policies and the 
proper maintenance of the accounting records are the responsibility of the Company’s 
Management Board. In addition, the Company’s Management Board is required to ensure that 
the attached financial statements and the Directors’ Report meet the requirements of the 
Accounting Act dated 29 September 1994 (2016 Journal of Laws No. 1047 with subsequent 
amendments – ‘the Accounting Act’). Our responsibility was to audit the attached financial 
statements and to express an opinion on whether, based on our audit, these financial statements 
comply, in all material respects, with the required applicable accounting policies, whether they 
truly and fairly2 reflect, in all material respects, the financial position and results of the 
operations of the Company and whether the accounting records that form the basis for their 
preparation are, in all material respects, properly maintained. 

3. We conducted our audit of the attached financial statements in accordance with: 
• chapter 7 of the Accounting Act, 
• national auditing standards issued by the National Council of Statutory Auditors, 

in order to obtain reasonable assurance whether these financial statements are free of material 
misstatement. In particular, the audit included examining, to a large extent on a test basis, 
documentation supporting the amounts and disclosures in the attached financial statements. 
The audit also included assessing the accounting principles adopted and used and significant 
estimates made by the Management Board, as well as evaluating the overall presentation of the 
attached financial statements. We believe our audit has provided a reasonable basis to express 
our opinion on the attached financial statements treated as a whole. 
  

                                                             
1Translation of the following expression in Polish: ‘rzetelność i jasność’ 
2Translation of the following expression in Polish: ‘rzetelnie i jasno’ 



The Polish original should be referred to in matters of interpretation. 
Translation of auditors’ report originally issued in Polish. 
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4. In our opinion the attached financial statements, in all material respects: 
• present truly and fairly all information material for the assessment of the results of the 

Company’s operations for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016, as well as 
its financial position3 as at 31 December 2016, 

• have been prepared in accordance with the required applicable accounting policies of the 
Accounting Act and regulations issued based on that Act and based on properly maintained 
accounting records; 

• are in accordance with the Accounting Act and regulations issued based on that Act  with 
respect to entities that are not required to be audited according to art.64.1 of the 
Accounting Act, and the provisions of the Company’s Articles of Association that affect 
their content. 

5. We have read the Directors’ Report for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016 
(‘the Directors’ Report‘) and concluded that the information derived from the attached 
financial statements reconciles with these financial statements. The information included in the 
Directors’ Report corresponds with art. 49 par. 2 of the Accounting Act. 

 
 
 

on behalf of 
BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. 

102 Grudzieniec Street, 60-621 Poznań 
Reg. No 3514 

 
Key Certified Auditor 

 
 
 

Marcin Lipski 
certified auditor 

No. 10667 
 
 
 
Poznań, 23 January 2017 
 

                                                             
3Translation of the following expression in Polish: ‘sytuacja majątkowa i finansowa’ 
 


