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Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej Aforti Holding
S.A. za 2017 rok.

SPRAWOZDANIE NIEZALEzNEGO BIEGLEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Zgromadzenia Akcjonariusz oraz Rady Nadzorczej Afotti Holding S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania

fi

nansowego

przeprowadzili5my badanie zatrEczonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitalowej, w kt6rej JednostkE DominujEcE Aforti Holding S.A. z siedzibq w warszawie
(00-613), ul. Chalubiriskiego 8, na kt6re skladajq sig: skonsolidowany bilans sporzqdzony na
dzie6 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowany rachunek zysk6w i strat, zestawienie zmian w
skonsolidowanym kapitale wlasnym i skonsolidowany rachunek pzepty,w6w pieniq2nych za rok

obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz informacja dodatkowa
zawierajEca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dodatkowe
informacje i objaSnienia (,,sprawozdanie finansowd).
Odpowiedzialno5

i

Zarz4du Jednostki Dominujqcej

i

Czlonk6w Rady Nadzorczej Jednostki

DominujEcej za skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe

ZarzEd Jednostki Dominujqcej jest odpowiedzialny za sporzEdzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego iza jego zetelnq prezentacjQ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo6ci ((Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z p62n' zm.) (,,ustawa o
rachunkowoicl), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
obowiqzujEcymi pzepisami prawa a tak2e umowq/statutem Jednostki Dominujqcej. Zazqd
Jednostki DominujEcej jest r6wnie2 odpowiedzialny za kontrolq wewnQtznq, ktorq uznaje za
niezbqdnq dla sporzqdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierajEcego
istotnego znieksztalcenia spowodowanego oszustwem lub blqdem.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, Zarzqd Jednostki DominujEcej oraz Czlonkowie
Rady Nadzorczej Jednostki Dominujqcej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby skonsolidowane
sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania pzewidziane w ustawie o rachunkowosci.
OdpowiedzialnoSi bieglego rewidenta
Naszym zadaniem bylo wyra2enie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
przedstawia zetelny ijasny obraz sytuacji majEtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
Grupy Kapitalowej zgodnie z majEcymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowo6ci i

pzyjqtymi zasadami (politykq) rachunkowoSci.
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego pzeprowadzili5my stosownie do
Dostanowie6:

a)

ustawy

z dnia 11 maja 20L7 roku o bieglych rewidentach, firmach

nadzorce publicznym (Dz.

b)

audytorskich oraz

lJ.z 2017 roku poz. 1089) (,,ustawa o bieglych rewidentach'),

Krajowych standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Miqdzynarodowych standard6w
Badania przyjqtych uchwalq nr 2783152120L5 Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia
10 lutego 20L5 r. z p62n. zm. w zwiqzku z uchwalq nr 204t137a12018 z dnia 5 marca 2018
r.

Regulacje te wymagajE pzestzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania i paeprowadzenia

badania w taki spos6b, aby uzyska6 wystarczajqcq pewno56, 2e skonsolidowane sprawozdanie
finansowe nie zawiera istotnego znieksztalcenia.

Badanie polegalo na przeprowadzeniu procedur slu2qcych uzyskaniu dowod6w badania kwot
iujawnieli w skonsolidowanym sprawozdaniu finansovvym. Dob6r procedur badania zale2y od
osEdu bieglego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego znieksztalcenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego spowodowanego oszustvvem lub blqdem. Dokonujqc oceny tego
ryzyka biegly rewident bieze pod uwagq dzialanie kontroli wewnetrznej, w zakresie dotyczqcym
sporzqdzania i netelnej prezentacji przez JednostkQ DominujqcE skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okoliczno5ciach procedur badania,
nie za! wyra2enia opinii na temat skuteczno6ci kontroli wewnQtrz nej. Badanie obejmuje tak2e
ocenQ odpowiedniosci pzyjQtych zasad (polityki) rachunkowo5ci, racjonalno5ci ustalonych pzez
ZarzEd Jednostki DominujEcej wafto$ci szacunkowych, jak r6wnie2 ocenq og6lnej prezentacji
skonsolidowanego sprawozdania

fi

nansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do pzyszlej rentownosci Grupy Kapitalowej ani
efektywno5ci lub skuteczno5ci prowadzenia spraw Grupy Kapitalowej przez Zarzqd Jednostki
Dominujqcej obecnie lub w przyszlosci.

wyra2amy przekonanie, 2e uzyskane przez nas dowody badania stanowiE wystarczajEcE
odpowiedniE podstawq do wyra2enia przez nas opinii z badania'

i

ODinia

, zat4czone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
pzedstawia zetelny ijasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Grupy Kapitalowej na
dzieri 31 grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia

Naszym zdaniem

a)

2017 roku do 31 grudnia 2oL7 roku, zgodnie z majqcymi zastosowanie pzepisami ustawy o
rachunkowo6ci i przyjqtymi zasadami (politykd rachunkowosci,
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b)

jest zgodne co do formy i tre5ci z obowiqzujErymi Grupq KapitatowE przepisami prawa

i

umowq/statutem Jednostki Dominujqcej.
Uzupeln iajqce objain ien ia

Nie zglaszajEc zastze|eh do prawidlowoSci

i

zetelno5ci zbadanego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego zwracamy uwagq na poni2sze obja6nienia dotyczqce Spolek Zale2nych
Grupy, kt6re zostaly ustalone przy badaniu tych Sp6lek Zale2nych przez bieglych rewident6w
przeprowadzajqcych badania jednostkowe, objQtych konsolidacjq.

1.

Obja6nienie dotyczEce AFORTI Collections S'A.:

'Zgodnie z art. 83 ust.3 pkt. 14 ustawy o bieglych rewidentach biegly rewident zwraca uwagQ
na ujemne kapitaly sp6lki, kt6re mogE rodzii wqtpliwoSci co do zdolno5ci jednostki do
kontynuowania dzialalno5ci. Zamieszczenie tego o5wiadczenia jest sp6jne z obowiqzkami
bieglego rewidenta dotyczqcymi zasad formulowania opinii w przypadku istotnej niepewno6ci co
do zdolno5ci do kontynuowania dzialalno6ci, wynikajqcych ze standard6w badania. Zgodnie z

afikulem 397 kodeksu sp6lek handlowych Zarzqd wnioskuje o dalsze istnienie Sp6lki, co zostalo
zaprezentowane w nocie 10 ,,Informacji dodatkowej""'

2.

Obja5nienie dotyczqce Aforti Factor S.A.:

,,Biegly rewident zwraca uwagq, 2e strata wykazana w bilansie Sp6lki pzewy2sza sumq kapitalu
zapasowego oraz jednq tzeciq kapitalu podstawowego co spelnia dyspozycjQ aft.397 Kodeksu
Sp6lek Handlowych o obowiqzku zwolania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem
powziqcia uchwaly o dalszym istnieniu 5p6lki".

3.

Obja5nienie dotyczqce Afofti Exchange Sp. z o.o':

,,zgodnie z at. 83 ust.3 pkt. 14 ustawy o bieglych rewidentach biegly rewident zwraca uwagQ
na ujemne kapitaty Sp6lki na dzie6 bilansowy, kt6re mogq rodzii wEtpliwosci co do zdolno6ci
jednostki do kontynuowania dzialalno5ci. Zamieszczenie tego o5wiadczenia jest sp6jne z
obowiqzkami bieg{ego rewidenta dotyczEcymi zasad formulowania opinii w przypadku istotnej
niepewnoSci co do zdolno6ci do kontynuowania dzialalnosci, wynikajqcych ze standard6w
badania. Zgodnie z artykulem 397 kodeksu sp6lek handlowych ZarzEd wnioskuje o dalsze
istnienie Sp6lki, co zostalo zaprezentowane w nocie 10 ,,Informacji dodatkowej". Jednocze6nie
biegly rewident informuje, 2e w dniu 12.03.2018r. nastEpila rejestracja w KRS podwyzszenia
kapitalu podstawowego sp6lki do kwoty 10 500 000,00 zt, co zostalo zaprezentowane pkt.vl'z
,,Informacji dodatkowej"."
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4.

Obja5nienie uzasadniajQce wydanie opinii z zastze2eniem dotyczEce AFORTI Finance S.A':

strat sp6lki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazuje
paychody netto ze swzedazy produkt6w w kwocie t4.850.422,22 zlotych oraz przychody
finansowe w kwocie 4.770.690,0I zlot/ch.
,,Rachunek zysk6w

i

Jak opisano w punkcie IL2 wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2017 Sp6lka,
rozpoznaje calo56 przychod6w z tlitulu udzielonych, w ramach prowadzonej podstawowej
dzialalnoSci gospodarczej, po2yczek w momencie zawarcia umowy poiczki lub obciEzenia
kontrahenta dodatkowymi kosztami zwiqzanymi z naruszeniem okreslonych zapis6w umowy,
prezentujEc te przychody odpowiednio w pozycjach przychody netto ze spnedazy produkt6w
oraz paychody finansowe. Sp6lka ocenia, 2e przyjQte w tym zakresie zasady sE zgodne z
przepisami ustawy o rachunkowo6ci. W naszej ocenie przychody z tytulu pozyczek udzielonych
powinny by6 wyceniane z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej lub w inny spos6b
rozliczane w czasie przez okres trwania umovvy. Nie byliSmy w stanie uzyskaf odpowiednich i
wystarczajqcych dowod6w badania dotyczqcych kalkulacji wysoko5ci przychod6w w przypadku
zastosowania opisanych powy2ej procedur wyceny. W konsekwencji nie jeste$my w stanie
wypowiedzie6 siq, o ile ni2szy bylby vvynik finansowy sp6lki za rok 2017 gdyby te procedury
zostaly wykonane.

W sprawozdaniu finansowym sporzqdzonym na dzie6 31 grudnia 2017 roku Sp6lka wykazala
instrumenty finansowe w postaci udzielonych w ramach podstawowej dzialalno5ci po2yczek o
warto5ci 34.278.36t,83 zlotych. Jak szerzej opisano w punkcie IL10 wprowadzenia do
sprawozdania finansowego, Sp6ika obejmuje odpisami aktualizujEcymi wylqcznie po2yczki
udzielone podmiotom, kt6re postawiono w stan likwidacji lub upadlo6ci oraz poLyczki, z Mulu
kt6rych dlu2nicy nie dokonali 2adnych wplat przez okres co najmniej jednego roku. sp6lka
ujawnila r6wnie2, 2e nie byla w stanie opracowai zasad pozwalajEcych na ocenq utraty warto6ci

portfela udzielonych pozyczek. Nie byli5my w stanie uzyska6 odpowiednich i wystarczajqcych
dowod6w badania dotyczEcych przyjQtych zalo2eh w zakresie zasad tworzenia odpis6w
aktualizujqcych wartoS6 poZyczek udzielonych. W konsekwencji nie jestesmy w stanie
wypowiedziei siq, co do prawidlowo6ci ich wartoSci'''

Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji
Opinia na temat sprawozdania z dzialalno6ci

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z
dzialalno5ci GruPY KaPitalowej'

Nasza opinia

o
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Za spozqdzenie sprawozdania z dzialalno6ci Grupy Kapitalowej zgodnie z pzepisami ustawy
o rachunkowo6ci oraz innymi obowiqzujAcymi pzepisami prawa jest odpowiedzialny Zarzqd
Jednostki Dominujqcej. Ponadto Zarzqd Jednostki Dominujqcej oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej
Jednostki Dominujqcej sE zobowiEzani do zapewnienia, aby sprawozdanie z dzialalnoSci Grupy
Kapitalowej spelnialo wymagania pzewidziane w ustawie o rachunkowo6ci.
Naszym obowiEzkiem zgodnie z vvymogami ustavvy o bieglych rewidentach bylo wydanie opinii,
czy sprawozdanie z dzialalnogci Grupy Kapitalowej zostalo spozEdzone zgodnie z przepisami
prawa orazl 2e jest ono zgodne zinformacjami zawatymi w rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym, Naszym obowiEzkiem bylo tak2e zlo2enie o5wiadczenia, czy w Swietle
naszej wiedzy o Grupie Kapitalowej ijej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego stwierdzilismy w sprawozdaniu z dzialalno5ci Grupy Kapitalowej
istotne znieksztalcenia oraz wskazanie, na czym polega ka2de takie istotne znieksztalcenie.
Naszym zdaniem sprawozdanie z dzialalnogci Grupy Kapitalowej zostalo sporzEdzone zgodnie z
rocznym
informacjami zawartymi
majEcymi zastosowanie przepisami jest zgodne

i

z

w

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oswiadczamy, i2 w Swietle wiedzy o
Grupie Kapitalowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, nie stwierdzili5my w sprawozdaniu z dzialalnoSci Grupy Kapitalowej istotnych
znieksztalcen.
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