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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 

 
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE 

 

 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Odmowa wydania opinii 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Platynowe Inwestycje SE („Spółka”), 

które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdanie z 

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

pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz informację dodatkową zawierają 

opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”). 

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 

2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz Nr 

3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 

dokumentów w zakresie § 1 ust. 1 pkt 7, 24, 29 do 32 i 34 („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 

maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych 

rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań 

finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158). Nasza 

odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Nie wyrażamy opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym. Wobec znaczenia spraw 

opisanych w sekcji Podstawa odmowy wyrażenia opinii nie byliśmy w stanie uzyskać 

wystarczających i odpowiednich dowodów badania, aby stanowiły one podstawę dla opinii 

z badania na temat tego sprawozdania finansowego. 

Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 

30 kwietnia 2019 roku. 

Podstawa odmowy wyrażenia opinii 

Od 2015 roku Spółka jest stroną postępowania sądowego o uchylenie lub ewentualne stwierdzenie 

nieważności dwóch podjętych przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwał dotyczących 

wyrażenia zgody na wkład niepieniężnych oraz zbycie przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki A. 

Drągowski Sp. z o.o. i wyrażenia zgody na zbycie nabytych udziałów w tej spółce osobom fizycznym, a 

w przypadku niezarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego wyrażenie zgody na zrzeczenie się 
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prawa otrzymania udziałów oraz prawa domagania się zwrotu przedmiotowego aportu wniesionego do 

spółki w zamian za świadczenie pieniężne w wysokości 4,5 mln zł. Spółka jak wskazała w nocie 34 

informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego uznaje roszczenia powoda za bezpodstawne i 

wniosła o oddalenie powództwa w całości. W dniu 17 października 2018 Sąd Okręgowy w Warszawie 

Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy wydał wyrok uchylający obie zaskarżone uchwały. 13 

grudnia 2018 roku Spółka wniosła apelację od wyroku – termin apelacji nie został jeszcze wyznaczony. 

Nie byliśmy w stanie uzyskać odpowiednich i wystarczających dowodów badania, na podstawie których 

moglibyśmy ocenić wpływ ewentualnej przegranej na sytuację spółki.  

Ponadto zarząd Spółki poinformował w punkcie II Informacji Dodatkowej, że sprawozdanie zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 

2018 r. Spółka poniosła stratę netto w kwocie 960 tys. złotych, na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania 

krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe, a suma bilansowa spółki zmniejszyła się o 6,5 mln 

złotych na skutek skupu i umorzenia akcji własnych i wynosi na dzień sprawozdawczy 31.12.2018 r. 

1 142 tys. złotych. W roku 2018 spółka osiągnęła przychód w wysokości 147 tys. złotych z tytułu odsetek 

od obligacji. Obligacje zostały zbyte w zamian za jednostki kryptowaluty bitcoin. Uwzględniając 

powyższe naszym zdaniem istnieje znacząca niepewność, co kontynuacji działalności.   

Na dzień sprawozdawczy 31.12.2018 r. Spółka informuje, że posiada 73,54111349 jednostek 

krytpotwaluty bitcoinów o wartości 1 012 tys. zł (wartość po przeszacowaniu o kwotę (-) 833 tys. 

złotych). Zgodnie z umową przechowania datowana na 22 września 2018 r. aktywa te zostały oddane na 

przechowanie osobie fizycznej powiązanej ze Spółką. Na podstawie zebranych dowodów badania nie 

możemy potwierdzić istnienia wskazanych jednostek krytpowaluty bitcoin i sprawowania kontroli nad 

nimi przez Spółkę. 

Kluczowe sprawy badania  

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej 

znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one 

najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka 

istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście 

naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz 

podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne 

przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Z wyjątkiem spraw 

opisanych powyżej w sekcji Podstawa odmowy wydania opinii ustaliliśmy, że nie występują żadne inne 

kluczowe sprawy badania do przedstawienie w naszym sprawozdaniu z badania. Nie wyrażamy osobnej 

opinii na temat tych spraw  

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i 

finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz 
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obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd 

uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego 

zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do 

kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją 

działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem 

sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności 

albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie 

finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej 

są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Jesteśmy odpowiedzialni za zbadanie sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1089). Jednakże, ze względu na sprawę opisaną w naszym sprawozdaniu 

w sekcji Podstawa odmowy wyrażenia opinii, nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających 

i odpowiednich dowodów badania, aby stanowiły one podstawę dla opinii z badania na temat 

tego sprawozdania finansowego. 

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 

Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają związek z naszym 

badaniem sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne 

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy 

biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami 

niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach. 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 

Na inne informacje składa się: sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 

grudnia 2018 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu 

korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania oraz Raport Roczny za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2018 r. („Raport roczny”), (razem „Inne informacje”). 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.  
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Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z 

działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniały wymagania przewidziane w Ustawie o 

rachunkowości.  

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku 

z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, 

i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne informacje nie są istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym 

lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli 

na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy 

zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z 

wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności 

zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w 

sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka sporządziła 

oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o 

stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje. 

Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, a Raport 

Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie w 

Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Spółki. 

Opinia o Sprawozdaniu z działalności 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:  

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 Ministra 

Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie 

o informacjach bieżących” – Dz.U.2018.757) 

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że 

Sprawozdanie z działalności Spółki także zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności – 

nie jesteśmy w stanie potwierdzić zasadności przyjętego przez Zarząd założenia.  

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje 

określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia o informacjach 

bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz 

lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z 

mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.  
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 

Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych 

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem 

sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych są zgodne z 

prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, 

które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach. 

Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek 

zależnych w badanym okresie sprawozdawczym zostały wymienione w sprawozdaniu z działalności 

Spółki.  

Wybór firmy audytorskiej 

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z 

dnia 5 lutego 2018 roku Sprawozdania finansowe Spółki badamy po raz drugi. 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Ilona Ornatowska działająca w imieniu Misters 

Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 

3704 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe 

 

 

 

…………………………….. 

Ilona Ornatowska, 11871 

Warszawa; 30 kwietnia 2019 roku 
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