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Independent auditor’s report 


On annual financial statements 


to the members of HCL Poland Spółka z 


ograniczoną odpowiedzialnością 
 
 


 


Report on the audit of the annual financial statements 


 


 


Opinion 


 


 


We have audited the Financial Statements of HCL Poland Spółka z ograniczoną 


odpowiedzialnością with its registered office in Kraków (31-323), ul. Opolska 112. 


 


The Financial Statements comprise: 


 


• Introduction to the Financial Statements,  


• Balance Sheet as at 31st March 2021 with total assets of PLN 134 852 520,06 


• Profit and Loss Account for the period from 1st April 2020 to 31st March 2021 stating 


a net profit of PLN 13 287 596,95 


• cash flow statement for the period from 1st April 2020 to 31st March 2021, showing a 


cash decrease of PLN 7 913 647,43 


• statement of changes in equity for the period from 1st April 2019 to 31st March 2020, 


showing an increase in equity by PLN 13 287 596,95 


• Notes to the Financial Statements. 
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In our opinion, the attached financial statement: 


- presents a solid and clear picture of HCL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 


financial position and financial standing as at 31st March 2021, and its financial result and 


cashflow for the financial year from 1st April 2020 to 31st March 2021, in accordance with 


the applicable provisions of the Accountancy Act ("Accountancy Act" - Journal of Laws of 


2019, item 351, as amended) and accepted accounting principles (policy), 


- has been prepared on the basis of correctly, in accordance with the provisions of Chapter 2 


of the Accountancy Act, kept accounting books, 


- is in line with the form and content of the applicable HCL Poland Spółka z ograniczoną 


odpowiedzialnością law and contract terms of the company. 


 


 


Basis of Opinion 


 


We conducted our audit in accordance with the International Standards of Auditing in the 


wording adopted as National Standards of Auditing by resolutions of the National Council of 


Statutory Auditors ("KSB") and pursuant to the Act of on May 11, 2017 on statutory 


auditors, audit firms and public supervision (the "Act on Certified Auditors" - Journal of 


Laws of 2019, item 1571, as amended). Our liability in accordance with these standards is 


further described in the section of our report: Auditors' Responsibility for auditing the 


financial statements. 


 


We are independent of HCL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in accordance 


with the Code of Ethics of Professional Accountants of the International Federation of 


Accountants ("IFAC Code") adopted by resolutions of the National Council of Statutory 


Auditors and with other ethical requirements that apply to the audit of financial statements 


in Poland, we have fulfilled our other ethical obligations in accordance with these 


requirements and the IFAC Code. In the course of the audit, the key statutory auditor and 


the audit firm were independent of the Company in accordance with the independence 


requirements of the Act on Certified auditors. 


 


We believe that the audit evidence we have obtained is adequate and appropriate to provide 


the basis for our opinion. 
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Other issues 


 


The financial statements of HCL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością for the 


year ended 31st March 2020 were audited by an auditor acting on behalf of our company 


who expressed an unqualified opinion on this report on July 29th, 2020. 


 


 


Responsibility of the unit manager for the financial statements 


 


 


The Management Board of HCL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością is 


responsible for preparing, on the basis of properly maintained accounting records, a 


financial report that presents a reliable and clear picture of the property and financial 


situation and financial result of HCL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in 


accordance with the provisions of the Accountancy Act, adopted principles (policy) of 


accounting and the applicable law and contract of the HCL Poland Spółka z ograniczoną 


odpowiedzialnością, as well as internal control, which the Management Board deems 


necessary to enable the preparation of financial statements without a significant distortion 


caused by fraud or error. 


 


When preparing the financial statements, the Management Board of HCL Poland Spółka z 


ograniczoną odpowiedzialnością is responsible for assessing the Company's ability to 


continue as a going concern, disclosing, if applicable, matters related to going concern and 


adopting the principle of going concern as an accounting basis, except when the 


Management Board intends to liquidate the company: either cease to operate or there is no 


real alternative to liquidation or discontinuation of activity. 


 


The Management Board of HCL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością are obliged 


to ensure that the financial statements meet the requirements provided for in the 


Accountancy Act. 


 


 


Auditors' Responsibility for auditing the financial statements 


 


Our goals are to obtain reasonable assurance that the financial statements as a whole do 


not contain any material misstatement due to fraud or error and to issue a report 


containing our opinion. Reasonable assurance is a high level of certainty, but it does not 


guarantee that an audit, conducted in accordance with the KSB, will always detect the 


existing significant distortion. Distortions may arise as a result of fraud or error and are 
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considered material if it can reasonably be expected that, individually or in aggregate, they 


could influence the users' economic decisions taken on the basis of these financial 


statements. 


 


The scope of the audit does not include assurance as to the future profitability of the 


Company or the effectiveness or efficiency of conducting its affairs by the Company's 


Management Board currently or in the future. 


During an audit in accordance with the KSB, we apply professional judgment and maintain 


professional skepticism, as well as: 


- we identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements due 


to fraud or error, design and conduct audit procedures that address these risks, and obtain 


audit evidence that are adequate and appropriate to provide a basis for our opinion. The 


risk of not recognizing a significant misstatement due to fraud is greater than that resulting 


from the error, as the fraud may involve collusion, falsification, intentional omissions, 


misrepresentation or circumvention of internal control; 


 


- we gain an understanding of the internal control appropriate to design audit procedures 


that are appropriate in the circumstances, but not to express an opinion on the 


effectiveness of the Company's internal control; 


 


- we assess the appropriateness of the accounting principles (policy) used and the 


reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management 


Board of the Company; 


 


- we draw a conclusion on the appropriateness of the Company's Management's application 


of the going concern principle as an accounting basis and, based on the audit evidence 


obtained, whether there is significant uncertainty related to events or conditions that may 


significantly doubt the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that 


there is significant uncertainty, we require that we draw attention in our auditor's report to 


related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, we 


modify our opinion. Our applications are based on audit evidence obtained up to the date of 


our report of the certified auditor, however future events or conditions may cause the 


Company to cease its operations; 


 


- we assess the overall presentation, structure and content of the financial statements, 


including disclosure, and whether the financial statements present the underlying 


transactions and events in a manner that ensures a fair presentation. 
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We provide the Management Board with information about, among other things, the 


planned scope and timing of the audit and significant findings of the audit, including any 


significant internal control weaknesses that we identify during the audit. 


 


 


 


Other information, including an Activity report 


 


 


Other information includes a report on the Company's operations for the financial year 


ended March 31, 2021. ("Activity report") 


 


 


Responsibility of the Management Board  


 


The Management Board of the Company is responsible for preparing the Activity Report in 


accordance with the applicable law. 


 


The Management Board of the Company are obliged to ensure that the Activity Report meets 


the requirements provided for in the Accountancy Act. 


 


Responsibility of the auditor 


 


Our opinion on the audit of the financial statements does not include the Activity Report. In 


connection with the audit of the financial statements, it is our responsibility to read the 


Activity Report and to consider whether it is not materially inconsistent with the financial 


statements or our knowledge gained during the audit, or otherwise seems materially 


distorted. If, based on the work performed, we find significant distortions in the Activity 


Report, we are required to inform about it in our audit report. Our duty in accordance with 


the requirements of the Act on Certified Auditors is also to issue an opinion on whether the 


Activity Report has been prepared in accordance with the regulations and whether it is 


consistent with the information contained in the financial statements. 
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Opinion on the Activity Report 


 


 


Based on the work carried out during the audit, in our opinion, the Activity Report: 


- has been drawn up in accordance with Article 49 of the Accountancy Act; 


- is consistent with the information contained in the financial statements. 


 


In addition, in the light of knowledge about the Company and its surroundings obtained 


during our audit, we declare that we have not identified significant distortions in the Activity 


Report. 


 
 


The key certified auditor responsible for the audit, which results in the present report of the 


independent statutory auditor, is: 


 


 


 


 


 


Daniel Mach, 


Nr ewid. 12040 
 
Kluczowy biegły rewident, 
przeprowadzający badanie w imieniu:  
 
BGGM Audyt Sp. z o.o. 
Nr ewid. 3489 


 
 
Warsaw  





				2021-07-09T18:12:55+0200

		Daniel Mach
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Sprawozdanie  


niezależnego biegłego rewidenta  


z badania rocznego sprawozdania finansowego 


dla Zgromadzenia Wspólników  


HCL Poland Spółka z ograniczoną 


odpowiedzialnością 


 


 


Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 


 


 


Opinia 


 


 


Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego HCL Poland Spółka z 


ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Opolska 112, 31-323 Kraków, na które 


składa się: 


• wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 


• bilans sporządzony na 31.03.2021r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę    


134 852 520,06 PLN, 


• rachunek zysków i strat za okres od 01.04.2020r. do 31.03.2021r. wykazujący zysk 


netto w kwocie 13 287 596,95 PLN, 


• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.04.2020r. do 31.03.2021r. 


wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 7 913 647,43 PLN, 


• zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.04.2020r. do31.03.2021r. 


wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 287 596,95 PLN, 


• dodatkowe informacje i objaśnienia. 
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Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe: 


- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej HCL Poland Spółka z 


ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31.03.2021r., oraz jej wynik finansowy i przepływy 


pieniężne za rok obrotowy od 01.04.2020r. do 31.03.2021r., zgodnie z mającymi 


zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o 


rachunkowości" - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) 


rachunkowości, 


- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy 


o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych, 


- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi HCL Poland Spółka z ograniczoną 


odpowiedzialnością przepisami prawa i postanowieniami umowy HCL Poland Spółka z 


ograniczoną odpowiedzialnością. 


 


 


Podstawa Opinii 


 


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w 


wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 


(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 


audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach" - Dz.U. z 2019 r., 


poz. 1571 z późn. zm.).  


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


sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego. 


Jesteśmy niezależni od HCL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z 


Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks 


IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami 


etycznymi, które mają zastosowanie do badania 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. 


 


Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby 


stanowić podstawę dla naszej opinii. 
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Inne sprawy 


Sprawozdanie finansowe HCL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 


zakończony 31 marca 2020 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu naszej firmy 


audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego 


sprawozdania w dniu 29 lipca 2020 roku. 


 


Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe  


 


Zarząd HCL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 HCL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z 


przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z 


obowiązującymi HCL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przepisami prawa i 


umową, 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 HCL Poland Spółka z ograniczoną 


odpowiedzialnością 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 HCL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązany do 


zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 


rachunkowości.  


 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość 


nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 


sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim 


poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze 


wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek 
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oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 


pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na 


podstawie tego sprawozdania finansowego. 


 


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani 


efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w 


przyszłości. 


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 


sceptycyzm, a także: 


- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 


badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które 


są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko 


niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego 


wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych 


pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 


 


- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu 


zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, 


ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;  


- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz 


zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez 


Zarząd Spółki; 


 


- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady 


kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych 


dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub 


warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do 


kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna 


niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego 


rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie 


ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na 


dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego 


rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka 


zaprzestanie kontynuacji działalności; 


 


- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą 


transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 
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Przekazujemy Zgromadzeniu Wspólników informacje o, między innymi, planowanym 


zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym 


wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas 


badania. 


 


 


 


Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 


 


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


zakończony 31.03.2021r. („Sprawozdanie z działalności”)  


 


 


Odpowiedzialność Zarządu  


 


Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie 


z przepisami prawa.  


 


Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki 


spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


 


 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta 


 


Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z 


działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest 


zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest 


istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas 


badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie 


wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, 


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. 
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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;  


- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 


 


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


oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 


 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest 


niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest: 


 


 


 


 


 


Daniel Mach, 


Nr ewid. 12040 


 


Kluczowy biegły rewident, 


przeprowadzający badanie w imieniu:  


 


BGGM Audyt Sp. z o.o. 


Nr ewid. 3489 


 


Warszawa 
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		Daniel Mach


































































































