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Warszawa, dnia 21.09.2021 r. 
 

Komisja Nadzoru Finansowego 
ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 
skr. poczt. 419 

 
 

Działając na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 351 z późn. zm.), niniejszym informujemy o rozwiązaniu w dniu 16.09.2021 roku umowy z dnia 

10.08.2021 roku na realizację usług atestacyjnych, zawartej pomiędzy PKF Conult Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k, a ASM Group S.A., jednostką zainteresowania publicznego, dotyczącej: 

 

1) badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy kończący się 

31.12.2021 roku i 31.12.2022 roku zgodnie z Ramowymi założeniami sprawozdawczości 

finansowej; 

2) badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP 

sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i 31.12.2022 roku zgodnie z 

Ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej, w tym weryfikacji pakietów 

konsolidacyjnych spółek Largo Group sp. z o.o., GreyMatters sp. z o.o., Financial Service Solutions 

sp. z o.o., Trade S.p.A., ASM Germany GmbH, Vertikom Austria GmbH, Vertikom Switzerland 

GmbH, sporządzonych na potrzeby przygotowania rocznych skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych Grupy Kapitałowej; 

3) przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za 

okres kończący się 30.06.2021 roku oraz 30.06.2022 roku zgodnie z Ramowymi założeniami 

sprawozdawczości finansowej; 

4) przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej ASM GROUP sporządzonego za okres kończący się 30.06.2021 roku oraz 30.06.2022 

roku zgodnie z Ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej. 

 

Uzasadnieniem decyzji o rozwiązaniu Umowy jest poważny konflikt wewnętrzny w ASM Group S.A., 

którego okoliczności powodują wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych 

przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub 

krajowymi standardami wykonywania zawodu; tj. zaistnienie przesłanek do rozwiązania Umowy 

określonych  art. 66 ust. 7 pkt 1 ustawy o rachunkowości. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

Mirosława Cienkowska 

Wiceprezes Consult Sp. z o.o., jedynego komplementariusza 
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