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Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 
 

 
Opinia 

W naszej opinii: 

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Tonsa Commercial REI N.V. oraz jej jednostek zależnych 
(Grupa) daje prawdziwy i wierny obraz sytuacji finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2021 roku i 
jej wyników oraz przepływów pieniężnych za rok zakończony tego dnia, i zostało sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie przyjętym 
przez Unię Europejską (MSSF UE) oraz zgodnie z Księgą 2, Rozdział 9 Holenderskiego Kodeksu 
Cywilnego; 

 jednostkowe sprawozdanie finansowe Tonsa Commercial REI N.V. (‘Spółka”) daje prawdziwy i 
wierny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku i jej wyników oraz 
przepływów pieniężnych za rok zakończony tego dnia, i zostało sporządzone zgodnie Księgą 2, 
Rozdział 9 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego; 

Przedmiot badania 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok 2021 spółki Tonsa Commercial 
REI N.V., z siedzibą w Rotterdamie. Sprawozdanie finansowe zawiera skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje: 

 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku; 

 następujące sprawozdania za rok 2021: skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, 
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i sprawozdanie z przepływów pieniężnych; i 

 noty zawierające istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje: 

 jednostkowy bilans na dzień 31 grudnia 2021 r .; 

 jednostkowy rachunek zysków i strat spółki za rok zakończony tego dnia; 

 noty zawierające opis stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 

Podstawa sporządzaniu sprawozdań to MSSF UE oraz odpowiednie przepisy Rozdziału 9 Księgi 2 
Holenderskiego Kodeksu Cywilnego w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego i 
Rozdział 9 Księgi 2 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego dla sprawozdania jednostkowego. 

 

Podstawa opinii 

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z prawem holenderskim, w tym z Holenderskimi Standardami 
Rewizji Finansowej. W dalszej części opisaliśmy nasze obowiązki wynikające z tych standardów w sekcji 
raportu „Nasza odpowiedzialność za badanie sprawozdania finansowego”. 
 
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy, są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę 
naszej opinii. 
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Niezależność 

Jesteśmy niezależni od Tonsa Commercial REI N.V. zgodnie z „Wet toezicht accountantsorganisaties ”(Wta, 
ustawa o nadzorze nad firmami audytorskimi), z „Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assuranceopdrachten ”(ViO, Kodeks etyki Zawodowych Księgowych, przepisy dotyczące 
niezależności) i innymi wymaganiami dotyczącymi niezależności wynikającymi z przepisów stosowanych w 
Holandii. Ponadto przestrzegaliśmy „Verordening gedrags- en beroepsregels accountants ”(VGBA, 
holenderski Kodeks Etyki). 
 
 

Raport dotyczący innych informacji zawartych w raporcie rocznym 

 

Raport roczny zawiera również inne informacje. Uwzględnia to wszystkie informacje w raporcie rocznym 
inne niż sprawozdania finansowe i raport niezależnego biegłego rewidenta na jego temat. 

Na podstawie procedur przeprowadzonych w sposób przedstawiony poniżej wnioskujemy, że pozostałe 
informacje: 

 są zgodne ze sprawozdaniem finansowym i nie zawiera istotnych zniekształceń; 

 zawierają wszystkie informacje wymagane od sprawozdania Zarządu i inne informacje wymagane 
Rozdziałem 9 Księgi 2 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. 

Dokonaliśmy przeglądu innych informacji. Na podstawie naszej wiedzy i zrozumienia uzyskanego podczas 
naszego badania sprawozdania finansowego lub w inny sposób, rozważyliśmy, czy inne informacje 
zawierają istotne zniekształcenia. 

Wykonując nasze procedury, spełniamy wymagania Rozdziału 9 Księgi 2 Holenderskiego Kodeksu 
Cywilnego i Holenderskiego Standardu nr 720. Zakres tych procedur był znacznie mniejszy niż zakres tych 
przeprowadzonych w ramach naszego badania sprawozdania finansowego. 

Zarząd jest odpowiedzialny za przygotowanie innych informacji, w tym sprawozdania Zarządu i innych 
informacji wymaganych zgodnie z Rozdziałem 9 Księgi 2 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. 
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Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i badanie sprawozdania 

 

Odpowiedzialność Zarządu 

Zarząd odpowiada za: 

 sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF UE oraz Rozdziałem 
9 Księgi 2 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego; oraz za  

 zapewnienie kontroli wewnętrznej, jaką Zarząd uzna za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie 
sprawozdania finansowego wolnego od istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub 
błędem. 

W ramach przygotowania sprawozdania finansowego Zarząd jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki 
do kontynuacji działalności. Na podstawie wspomnianych ramowych założeń sprawozdawczości finansowej 
Zarząd powinien sporządzać sprawozdania finansowe przy założeniu kontynuacji działalności, chyba że 
Zarząd zamierza zlikwidować Spółkę lub zaprzestać prowadzenia działalności, lub nie innej możliwości, jak 
tylko to zrobić. Zarząd powinien ujawnić w sprawozdaniu finansowym zdarzenia i okoliczności, które mogą 
budzić poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności. 

Nasza odpowiedzialność za badanie sprawozdania finansowego 

Naszym zadaniem jest zaplanowanie i wykonanie zlecenia badania w sposób, który pozwoli nam uzyskać 
wystarczające i odpowiednie dowody badania, które stanowią podstawę dla naszej opinii. Naszym celem 
jest uzyskanie wystarczającej pewności, że sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego 
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie raportu biegłego rewidenta 
zawierającego naszą opinię. 

Racjonalna pewność to wysoki, ale nie absolutny poziom pewności, który pozwala nam nie wykryć 
wszystkich istotnych zniekształceń. Zniekształcenia mogą wynikać z oszustwa lub błędu. Uważa się je za 
istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogą wpłynąć na decyzje gospodarcze 
użytkowników podjęte na podstawie sprawozdania finansowego. 

Istotność wpływa na rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres naszych procedur badania oraz ocenę wpływu 
zidentyfikowanych zniekształceń na naszą opinię. 

Bardziej szczegółowy opis naszych obowiązków znajduje się w załączniku do naszego raportu. 

 

Utrecht, 10 czerwca 2022 roku 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

 

 

(Oryginał podpisany przez T.M.B. van de Lagemaat) 

 

 

T.M.B. van de Lagemaat RA 
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Załącznik do raportu z badania sprawozdania finansowego rok 2021 
spółki Tonsa Commercial REI N.V. 

 

Oprócz tego, co jest zawarte w naszym raporcie z badania, w niniejszym załączniku dodatkowo 
przedstawiliśmy naszą odpowiedzialność za badanie sprawozdania finansowego i wyjaśniliśmy, na czym 
polega badanie. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Dokonaliśmy profesjonalnego osądu i zachowywaliśmy zawodowy sceptycyzm przez cały czas trwania 
badania zgodnie z holenderskimi standardami audytu, wymogami etycznymi i wymaganą niezależnością. 
Nasz audyt obejmował między innymi: 

 Identyfikację i ocenę ryzyk istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego 
oszustwem lub błędem, zaprojektowanie i przeprowadzenie procedur badania odpowiadających na 
te ryzyka oraz uzyskanie dowodów badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa 
jest wyższe niż w przypadku zniekształcenia wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może 
obejmować zmowę, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzenie w błąd lub celowe obchodzenie 
kontroli wewnętrznej. 

 Uzyskanie zrozumienia kontroli wewnętrznych mających znaczenie 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. 

 Ocena stosowności stosowanych zasad rachunkowości oraz zasadności szacunków księgowych i 
powiązanych ujawnień przygotowanych przez Zarząd. 

 Wnioskowanie na temat zasadności zastosowania przez Zarząd zasady kontynuacji działalności 
oraz na podstawie uzyskanych dowodów badania, stwierdzenie, czy istnieje istotna niepewność 
związana ze zdarzeniami i / lub warunkami, które mogą budzić poważne wątpliwości co do 
zdolności Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna 
niepewność co do kontynuacji działalności, jesteśmy zobowiązani do zwrócenia uwagi w naszym 
raporcie na odpowiednie ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są 
nieadekwatne, do zmodyfikowania naszej opinii. Nasze wnioski opierają się na dowodach badania 
uzyskanych do dnia sporządzenia naszego raportu i mają zastosowanie w kontekście naszej opinii 
o sprawozdaniu finansowym jako całości. Jednak przyszłe zdarzenia lub warunki mogą 
spowodować, że Spółka nie będzie w stanie kontynuować działalności. 

 Ocena ogólnej prezentacji, struktury i treści sprawozdania finansowego, w tym ujawnień, oraz 
ocena, czy sprawozdanie finansowe przedstawia leżące u jego podstaw transakcje i zdarzenia w 
sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

Mając na uwadze naszą ostateczną odpowiedzialność za opinię o skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym, odpowiadamy za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania grupy. W tym kontekście 
określiliśmy charakter i zakres procedur badania części Grupy, aby zapewnić, że wykonaliśmy wystarczająco 
część pracy, aby móc wyrazić opinię o sprawozdaniu finansowym jako całości. Czynnikami determinującymi 
są struktura geograficzna Grupy, znaczenie i / lub profil ryzyka jednostek lub działalności grupy, procesy 
księgowe i kontrole oraz branża, w której działa Grupa. Na tej podstawie dokonaliśmy wyboru podmiotów 
z grupy, w przypadku których badanie lub przegląd informacji finansowych lub określonych sald uznaliśmy 
za konieczne. 

Komunikujemy się z Zarządem, między innymi w zakresie planowanego zakresu i harmonogramu audytu 
oraz znaczących ustaleń audytu, w tym wszelkich znaczących braków w kontrolach wewnętrznych, które 
zidentyfikowaliśmy podczas naszego badania. 

 


