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ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Rady Nadzorczej Enter Air S.A. z dnia 30 września 2021 roku  

Stanowisko Zarządu Enter Air S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku z zastrzeżeniem, 

wyrażonego przez podmiot upoważniony do badania sprawozdań finansowych, w raporcie z przeglądu 

skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enter Air, 

za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku.  

 

Raport niezależnego biegłego rewidenta PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

(„Biegły Rewident”) do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Enter Air, za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku, obejmującego okres od 1 

stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”), zawiera 

zastrzeżenie dotyczące okresu porównawczego ze względu na ograniczenie procedur przeglądu w 

związku z nieprzedstawieniem przez Zarząd Enter Air S.A. informacji i wyjaśnień, które pozwoliłyby 

audytorowi wykonać zaplanowane procedury przeglądu dotyczące udziału w stracie jednostki 

stowarzyszonej Chair Airlines AG za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r.  

Grupa Enter Air nie sprawuje kontroli nad jednostką stowarzyszoną Chair i z tego względu nie było 

możliwe uzyskanie danych niezbędnych do przeprowadzenia procedur przez audytora Grupy Enter Air. 

W dużej mierze wynika to z faktu, iż spółka Chair nie sporządza sprawozdania półrocznego, w związku z 

tym Zarząd Enter Air nie miał możliwości przekazania danych przygotowanych przez Chair zgodnie z 

wymogami sprawozdawczymi. 

Zarząd podjął działania w celu zapewnienia w przyszłości możliwości pozyskiwania danych półrocznych w 

standardzie dającym możliwość przeprowadzenia procedur audytowych na potrzeby spełnienia 

wymogów sprawozdawczości śródrocznej Grupy Enter Air. Działania te okazały się na tyle skuteczne, że 

formalnie wykonane procedury weryfikacyjne przez audytora Grupy Kapitałowej Enter Air pozwoliły na 

potwierdzenie wartości udziałów w jednostce oraz udziału w stracie jednostki stowarzyszonej za okres 6 

miesięcy 2021 roku, a także potwierdzenie braku utraty wartości inwestycji i udzielonych jej pożyczek na 

dzień 30.06.2021 r.  

 

Rada Nadzorcza Enter Air S.A. rozważyła argumenty Zarządu, jak również stanowisko Biegłego 

Rewidenta w przedmiotowym zakresie. 

Rada Nadzorcza Enter Air S.A. podziela i pozytywnie opiniuje stanowisko Zarządu.  
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