
 

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta  

ze sprawdzenia skorygowanych prognozowanych informacji finansowych  

przygotowana dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki 

Gino Rossi S.A. w Słupsku 

Przeprowadziliśmy prace poświadczające, których przedmiotem była skorygowana prognoza 

wyników finansowych Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Gino Rossi S.A. 

w Słupsku (Emitent). Zarząd Emitenta, po uwzględnieniu okoliczności, które miały miejsce w 

pierwszym kwartale 2012 roku i które wpłynęły na szacowane poprzednio wartości, 

przygotował zaktualizowaną prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej, na które 

składają się sporządzone w formie planu i oparte na znaczących szacunkach prognozy 

dotyczące następujących elementów skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 

1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. obejmujących: 

• przychody netto ze sprzedaży w wysokości 207 mln zł, 

• wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację EBITDA w 

wysokości 16 mln zł, 

• wyniku na działalności operacyjnej EBIT w wysokości 10,3 mln zł, 

• wyniku finansowego netto w wysokości 4,8 mln zł. 

Za opracowanie prognozy skonsolidowanych wyników finansowych oraz założeń, na których 

oparte są te prognozy odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta. Naszym zadaniem było 

sprawdzenie tych prognozowanych skonsolidowanych informacji finansowych. 

Prace przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej Nr 3 wydanym 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowym Standardem Usług 

Atestacyjnych 3400 (ISAE 3400) Sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych 

wydanym przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC). 

Standard ten nakłada na nas obowiązek sprawdzenia prognozowanych informacji 

finansowych w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że prognozowane 

informacje finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. 

Weryfikując dowody uzasadniające założenia przyjęte przez Zarząd jednostki dominującej nie 

stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam sądzić, że założenia te nie stanowią racjonalnej 

podstawy sporządzenia prognozowanych informacji finansowych na 2012 rok. 

Naszym zdaniem prognozowane skonsolidowane informacje finansowe, obejmujące 

przedstawione powyżej dane liczbowe, zostały poprawnie przygotowane na podstawie 
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przyjętych założeń i zaprezentowane zgodnie z przyjętą przez jednostkę dominującą polityką 

rachunkowości. 

Rzeczywiste wyniki finansowe mogą różnić się od prognozowanych, ponieważ przewidywane 

zdarzenia często nie następują zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą 

być istotne. Prognoza wyników i założenia, na których jest ona oparta, odnoszą się do 

przyszłości i z tej przyczyny mogą podlegać wpływowi nieprzewidzianych zdarzeń. 

Niniejszy raport sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Nr 809/2004 z dnia 29 

kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez 

odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. 

Urz. UE. L 2004 Nr 149, str. 1) i wydajemy go w celu spełnienia tego obowiązku.  

 

 

 Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. 

80-137 Gdańsk, ul. Starodworska 1 

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych  

pod numerem 101 

         

Michał Rudowski     Lucyna Witek  

Biegły Rewident         Biegły Rewident   

Numer ewidencyjny 11046    Numer ewidencyjny 8038  

  

       Prezes Zarządu  

 Księgowi i Biegli Rewidenci 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

  

         

 

Gdańsk, 8 maja 2012 r.         


