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Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za 2017 rok.

SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGTEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Przeprowadzili5my badanie zalqczonego rocznego sprawozdania finansowego Afofti Holding S.A.
z siedzibq w Warszawie (00-613), ul. Chalubiriskiego B, na kt6re skladajq siq: bilans sporzqdzony
na dzieri 31 grudnia 2017 roku, rachunek zysk6w i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu)

wlasnym i rachunek przeplyw6w pieniq2nych za rok obrotowy od I stycznia 2017 roku do 31
grudnia 2017 roku oraz informacja dodatkowa zawierajqca wprowadzenie do sprawozdania
finansowego i dodatkowe informacje i obja6nienia (,,sprawozdanie finansowd).
Odpowiedzialno6

i

Zazqdu Sp6lki i Czlonk6w Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarzqd Sp6lki jest odpowiedzialny za sporzqdzenie, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg
rachunkowych, sprawozdania finansowego iza jego rzetelnq prezentacjq zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z p62n. zm.)
(,,ustawa o rachunkowoicl), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
obowiqzujqcymi przepisami prawa a tak2e umowq/statutem Sp6lki. zanEd Sp6lki jest r6wnie2

odpowiedzialny za kontrolq wewnQtrznE, kt6rq uznaje za niezbgdnq dla sporzqdzenia
sprawozdania finansowego niezawierajqcego istotnego znieksztalcenia spowodowanego
oszustwem lub blqdem.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoSci, Zarzqd Sp6lki oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej
sE zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spe+nia+o wymagania przewidziane

w ustawie o rachunkowoSci.
Odpowiedzialno5i bieglego rewidenta
Naszym zadaniem bylo wyra2enie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny
ijasny obraz swuacji majqtkowej finansowej oraz wyniku finansowego Sp6lki zgodnie z

i

majqcymi zastosowanie przepisami ustawy

o

rachunkowoSci

i

przyjQtymi zasadami (politykq)

rachunkowo6ci.
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Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do postanowien:

a)

ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzove publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz' 1089) (,,ustawa o bieglych rewidentach'J,

b)

Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Miqdzynarodowych Standard6w
Badania przyjqtych uchwalq nr 2783152120t5 Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia
10 lutego 2015 r. z p62n. zm. w zwiqzku z uchwalq nr 204t137a12078 z dnia 5 marca 2018
r,

Regulacje te wymagajE przestrzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
badania w taki spos6b, aby uzyska6 vvystarczajEcq pewno5t, 2e sprawozdanie finansowe nie

zawiera istotnego

z n

ie

ksztaice

n

ia

.

Badanie polegalo na pzeprowadzeniu procedur stu2qcych uzyskaniu dowoddw badania kwot
iujawnieri w sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zale2y od osqdu bieglego
rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekztalcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub blqdem. Dokonujqc oceny tego ryzyka biegly rewident bieze
pod uwagq dzialanie kontroli wewnQtrznej, w zakresie dotyczqcym sporzqdzania rzetelnej
prezentacji przez Sp6lkq sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w

i

danych okolicznoSciach procedur badania, nie za6 wyrazenia opinii na temat skuteczno5ci kontroli
wewnqtrznej Sp6lki. Badanie obejmuje tak2e ocenQ odpowiednioSci przyjqtych zasad (polityki)
rachunkowojci, racjonalno5ci ustalonych przez Zarzqd Sp6lki warto5ci szacunkowych/ jak rownie2
ocenq 096lnej prezentacji sprawozdania

fi

nansowego'

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentowno$ci Aforti Holding S.A. ani
efektywno5ci lub skuteczno5ci prowadzenia spraw Sp6lki przez Tanqd Sp6lki obecnie lub
w przyszlo6ci.
Wyra2amy pzekonanie, 2e uzyskane przez nas dowody badania stanowiE wystarczajqcA
odpowiedniq podstawq do vvyrazenia przez nas opinii z badania.

i

Ooinia
Naszym zdaniem

I

zalEczone roczne sprawozdanie finansowe:

a)

przedstawia zetelny i jasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Sp6lki na dzieri 31
grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 20L7 roku, zgodnie z majEcymi zastosowanie przepisami ustawy o
rachunkowo6ci i pzyjAtymi zasadami (politykq) rachunkowo6ci,

b)

zostaio spozqdzone na podstawie prawidlowo, zgodnie z pzepisami rozdzialu 2 ustawy
o rachunkowogci, prowadzonych ksiqg rachunkowych,

c) jest zgodne co do formy i

tre5ci

z

obowiEzujEcymi sp6lkq paepisami prawa

umowE/statutem Sp6lki.
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Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji
Opinia na temat sprawozdania z dzialalno5ci
Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z dzialalno6ci.

Zarzqd Sp6tki oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej sq odpowiedzialni za spozqdzenie sprawozdania
z dzialalnosci zgodnie z pzepisami prawa.
Naszym obowiqzkiem zgodnie z wymogami ustawy o bieglych rewidentach bylo wydanie opinii,
czy sprawozdanie z dzialalno5ci zostalo sporzEdzone zgodnie z przepisami prawa oraz, 2e jest ono
zgodne zinformacjami zawarlrymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiqzkiem
bylo tak2e zlo2enie o5wiadczenia, czy w Swietle naszej wiedzy o Sp6lce ijej otoczeniu uzyskanej
podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliSmy w sprawozdaniu z dzialalno6ci istotne
znieksztalcenia oraz wskazanie, na czym polega kazde takie istotne znieksztalcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z dzialalnoSci zostalo sporzqdzone zgodnie z majEcymi
zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawatymi w rocznym sprawozdaniu
finansowym. Ponadto, o6wiadczamy, i2 w 5wietle wiedzy o Sp6lce i jej otoczeniu uzyskanej
podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdzili5my w sprawozdaniu z dzialalnoSci
istotnych znieksztalceh.
Bogdan Zegar
Kluczowy biegly rewident numer ewidenryjnY 5475
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Poznarl, dnia 29 maja 2018 r.
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