
IbG

sPRAWozDAN l E N l EZALEżN EGo
Bl EGŁEGo REWIDENTA zAWlERAJĄcE
oPINlĘ NlEzAlrżrureo BIEGŁEGo REWIDENTA

ORAZ
RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Financial Assets Management Group S.A.

za okres 01.01.2015 r. - 31.12,20L8 r.

l/llarszawa, 26.O4.2OL7 r,



Financial Assets Management Group S.A.,Warszawa, ul. Adama Naruszewicza 27

oPINlA NlEZALEŹNEGo BlEGŁEGo REW|DENTA

Dla Wa!nego Zgromadzenia Akcionariuszn Rady Nadzorczej oraz Zarządu

Financial Assets Management Gľoup S.A.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdanĺa fĺnansowego Financĺal Assets Management Group
S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Adama Naruszewĺcza 27 na które składają się: sprawozdanie z sytuacji
finansowej sporządzone na dzień 31'.I2'2ot6 r., sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych
dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapĺtale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok
obrotowy 0L.01.2016 r. - 3t.tŻ.2o].6 r' oraz opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości a także
informacje dodatkowe i objaśnienia.

odpowíedzíalność kierownika jednostki i osób sprawujqcych nodzór za sprawozdanie finansowe

Kĺerownik jednostkijest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymiw formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oľaz innymi
obowĺązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki jest równĺeż odpowiedzialny za kontrolę
Wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawieľającego
lstotnego znĺeksztalcenia spowodowanego oszustwem lub blędem.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego
organu nadzorującego) jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

o d p ow ĺ edzi a I ność bÍ egłeg o rewĺ d e ntd

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym sprawozdanĺu finansowym na podstawie
przeprowadzonego przez nas badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7
ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwalą nr 2783/5Ż/2015 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia L0 lutego 2015 r. z późn. zm. Standardy te wymagają przestrzegania wymogów
etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą
pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od
oceny ryzyka ĺstotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub
błędem' Dokonując oceny tego ryzyka bĺegły rewident bierze pod uwagę działanie kontrolĺ wewnętrznej,
w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego,
w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia
opinii na temät skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki' Badanie obejmuje także ocenę
odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika
jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego'

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

WBs AUdyt sp. z o.o' Adres: ul. Grlybowska 4 lok. U9B, 00-13]' Waĺs?äwa Télefon: (022) 419-20_83,
NlP 525-15-69-214 5ąd ReJońowy dĺa m.st' Warsżawy xll Wydzial Gospodarczy KŕajoweEo Rejestru sądoweto KRs ooooo99o28,
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opÍnia
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie fĺnansowe:

. przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacjĺ majątkowej i finansowej jednostki na dzień

31.12.2016 r' jak też jej wynik fĺnansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy 01.01.2016
r. - 3t.72.2ot6 r. zgodnie z Mĺędzynarodowymi Standardami Rachunkowoścĺ,
Mĺędzynarodowymi Standardami Spľawozdawczości Fĺnansowej, oraz związanymi z nimĺ

interpretacjamĺ ogłoszonymi w formacie roporządzeń Komisji Europejskiej przyjętymi

zasadami (polityką) rach unkowości,
. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksĺąg rachunkowych,

' jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymĺ jednostkę przepisami prawa, w tym
wymogamĺ Rozporządzenĺa Minĺstra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ĺnformacji
bĺeżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawanĺa za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem czlonkowskim (Dz. U. z Ż016 r. poz. 860) oraz postanowieniamĺ

Statutu jednostki.

objaśnÍenie
Zwracamy uwagę, że w badanym sprawozdaniu finansowym wykazano zysk na transakcji sprzedaży
udziałów TeleEquĺpment sp.o.o, wynikający z warunkowej ceny sprzedaży uzależnionej od wynĺków
finansowych jednostki za 2016 rok. Sprawozdanie zbytej jednostki podlega obligatoryjnemu badaniu
przez biegłego rewidenta, jednak do dnia wydania niniejszej opinii zgodnie z informacjami uzyskanymí
od jednostki nie przeprowadzono badania powyższego sprawozdania, w związku z czym zwracamy
uwagę/ że ewentualne korekty zgłaszane przez biegłego rewidenta jednostki TeleEquĺpment mogą

wpłynąć na wynik na warunkową cenę sprzedaży oraz wynik na transakcjĺ zaprezentowany W niníejszym

sprawozdaniu.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

oplnia na temat sprawozdanią z działalności
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalnoścĺ.
Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustaWą o rachunkowości oraz innymi
obowiązującymi przepĺsami prawa jest odpowiedzialny kierownik jednostki' Ponadto kierownik
jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego)jednostkĺ są zobowiązani
do zapewnienĺa. aby sprawozdanĺe z działalności spełnĺało wymaganĺa przewidzĺane W ustawie o

rachunkowości.

Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdanĺa finansowego,
zapoznanĺe się z treścĺą sprawozdania z działalności i wskazanie czy ĺnformacje w nĺm zawarte
uwzględnĺają postanowĺenia art' 49 ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne z informacjamĺ
zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie
oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce ĺjej otoczeniu uzyskanej podczas badania

sprawozdania finansowego stwĺerdziliśmy w sprawozdaniu z działalnoścĺ istotne zniekształcenia,

WBs Audyt 5p. z o.o. Adres: ul. Gľzybowska 4 lok. U9B, 0Gr31 wárszawô Télefon: (022) 419.20_83,
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Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienĺa art. 49
ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia L9 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepĺsami prawa państwa nĺebędącego
państwem członkowskĺm (Dz. U. z 201'6 r. poz. 860) oraz są zgodne z informacjami zawartymi w
załączonym sprawozdaniu fĺnansowym. Ponadto, w śwĺetle wiedzy o jednostce ijej otoczeniu uzyskanej
podczas badania sprawozdania fĺnansowego nie stwierdzĺlĺśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu
z działalności.

W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkĺem było
również zapoznanie się z oświadczeniem jednostkĺ o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym
wyodrębnioną część sprawozdanĺa z dzĺała|ności. Naszym zdaniem w oświadczeniu tym jednostka

zawarła informacje Wymagane zgodnie z zakresem określonym w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art' 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lĺpca 2005 r. o ofercie publicznej ĺ warunkach
wprowadzanĺa instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz' 1'639, zpóźn. zm.)' lnformacje te są zgodne z mającymizastosowanie
przepisami oraz z lnformacjami zawartymi w sprawozdanĺu finansowym.

Andrzej Pulut
Kluczowy Biegły Rewident nr ewid. 10972
Przeprowadzający badanie w imieniu,

WBS Audyt Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Grzybowska 4lok U9B
Podmiot uprawniony Nr ew. 3685

Warszawa, 26.o4,2oĹ7 r.
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sPls TREśct RAPoRTU

A. czĘśĆ oGlLNA

ocENA sYTUAol MAJĄTKoWo-FlNANsoWEJ
ZM|ANA STANU GŁÓWNYCH PoZYCIl SPRAWoZDANlA Z SYTUACJl FlNANSoWEJ

ZM|ANA STANU GŁÓWNYCH PoZYcJlSPRAWoZDANlA Z ZYSKÓW LUB STRAT l

lNNYcH cAŁKoWlTYcH DocHoDÓW
PoDSTAWoWE WSKAŹN l Kl cHARAKTERYZUJĄCE DZlAŁALNośĆ l roruosĺrt

czĘśĆ szczEGÓŁoWA
PRAWlDŁoWoŚĆ l RZETELNoŚĆ KslĄG RACHUNKoWYCH
ELEM ENTY SPRAWOZDAN IA FINANSOWEGO
lnformocje o wybronych, istotnych pozycjach sprowozdania z sytuaciifinansowei
lnformacje o wybronych, istotnych pozycjoch kształtujqcych wynik dziołalności
gospodarczej
Sprawozdonie ze zmian w kapitale własnym

Sprowozda nie z przepływów pieniężnych

Dodatkowe i nfo r mocj e i o bjoś n i e n ia
Sprawozdanie z działolnościjednostki w roku obrotowym
INFORMAOE O ISTOTNYCH NARUSZENIACH PRAWA
PODSUMOWANIE BADANIA
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A. czĘŚĆ oGoLNA

l. DANE!DENTYF!KUJĄCEBADANĄJEDNoSTKĘ

Badanie dotyczy Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 27

powstałej zgodnie ze Statutem Spółki sporządzonym w formie aktu notarialnego REP. Anr 9L04l2008 z dnia 27.7I.2008 r

ostatnia zarejestrowana zmiana Statutu Spółki nastąpiła w dniu 29.02.20L6 r. na mocy aktu notarialnego Rep. A nr

2806/2016.

Na koniec badanego okresu jednostka posiada

- kapitał zakładowy
- pozostałe kapitały własne

Spółka w badanym okresie była członkiem Grupy Kapitałowej w rozumieniu Międzynarodowego Standardu

Sprawozdawczości Finansowej 10 (MssF 10) jako jednostka dominująca. W trakcie roku nastąpiła utrata kontroli

nad jednostkami zależnymi, w zwiazku z czYm badana jednostka Wg stanu na koniec badanego okresu nie posiada

udziału w spółkach zależnych.

Zasadniczym przedmiotem działalności badanej jednostki jest Działalność Holdingów Finansowych, 64.20.7'

Na dzień 3t.L2'20I6 r. oraz do dnia wydania opiniiAkcjonariuszamijednostki są

Akcjonariusze Llczba akcjl Wartość akcji Struktura (%)

Baltic Bridge S.A. 10 370 081,00 10 370 081,00 32,80%ó

Al Awael lnvestments Limited 7 000 000,00 7 000 000,00 22,74%

AS Corporate Sp. zo.o. 2 646 000,00 2 646 000,00 8,370/o

Pozostali 11 600 021,00 11 600 021,00 36,69%

Razem 31 616 102,00 31 616 102,00 t00,oo%

Badana jednostka:

- jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320565
- posiada nr statystyczny w systemie REGON 015529329
- przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD 64.20.z
- posiada nadany przezUrząd Skarbowy w Warszawie NlP 5262725362

W okresie objętym sprawozdaniem oraz do dnia wydania opinii organem kierującym jednostką był Zarząd w
składzie:

!mię i Nazwlsko Funkcja Okres

Paweł Witold Dreher PrezesZarządu OL.L2.2OL6 r. - 26.04.2017 r

KamilŁysik PrezesZarządu 11.03.2016 r. -0L.t2.2016 r

Bernhard Friedl Prezes Zarządu 01.01.2016 r. -11.03.2016 r

Bartłomiej Sergi usz Gajecki Członek Zarządu 01.01.2016 r. -L7.03.20L6 r

Za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie spľawozdania finansowego w Spółce

w badanym okresie odpowiedzialny był TMJ Professional Sp. z o.o.a w jego imieniu Agnieszka Nejbauer

WBs Audyt sp. z o.o. Adres: ul. crzybowska 4 lok. UgB, 00-131 Warszawa Telefon: (0221 479-20-83,

Nl P 525-15-69-214 sąd Rejonowy dla m'st. Warszawy Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego KRs 0000099028,

Kapital zaktadowy 100 000 zł

31 616 tvs. zł

- 8 400 tys. zł
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t!. INFORMAOE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM JEDNOSTKI ZA POPRZEDNI

ROK OBROTOWY

Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy,tj. za okres 01.01.2015 r. - 3LL2.2OL5 r.,

zostało zbadane przez WBS Audyt Sp. z o.o'i uzyskało opinię z zastrzeżeniem o następującej treści:

''Jednostka wykazała na dzień bilansowy inwestycje w udziały Spółek DlD sp. z o.o', TelTraffic Sp' z

o.o., Tele PL Sp. z o.o., Tele Equipment Sp' z o'o. w łącznej wartości 26 I39 tys. złotych' Po dniu

bilansowym nastąpiła sprzedaż spółek' Zgodnie z zawartymi umowami część ceny sprzedaży (zapłata

warunkowa) wyżej wymienionych aktywów oparto o prognozy wyniku finansowego jednostek

zależnych za 2OL6 rok. Wiarygodności przedstawionych prognoz nie możemy potwierdzić na dzień

wydania niniejszej opinii. W naszej opinii zachodzi zdefiniowane przez nas ryzyko utraty wartości

związanej z ujawnioną niepewnością co do ceny sprzedaży. W związku z powyższym zachodzi ryzyko

utraty Wartości aktywów, które może skutkować odpisem o łącznejwartości 259L8 tys. złotych, co

spowodowałoby obniżenie wartości aktywów oraz wyniku finansowego."

Sprawozdanie finansowe za okres 0L.0L.2015 r' - 31'.L2.2o]"5 r., zostało zatwierdzone przez Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy W dniu 29.05.2016 r., które podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku w

kwocie 3 927 L9L,47 zł na fundusz zapasowy.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za okres 0]..01.2oL5 r. - 3L'I2.Ż}L5 r. zostało złożone w

Krajowym Rejestrze Sądowym i przekazane do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w

dniu L7.06.2016 r.

Na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego na dzień 31.L2 '20t5 r. prawidłowo

otwarto księgi rachunkowe badanego okresu'

DANE lDENTYF!KUJĄCE PoDMloT UPRAWNloNY PRZEPRoWADZAJĄCY
BADAN I E SPRAWOZDAN IA FI NANSOWEGO

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia L1.08.2016 r.Spółka WBS Audyt Sp' z o.o. została wybrana do

zbadania sprawozdania finansowego na 3L.I2.20I6 r. Umowa o badanie została zawarta dnia

L7.0t.20t7 r.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych WBS Audyt Sp. z o.o' z siedzibą przy ul.

Grzybowskiej 4 lok U98 w Warszawie jest Wpisany na listę pod numerem 3685, a w jego imieniu

badanie przeprowadził Andrzej Pulut, wpisany do rejestru i na listę biegłych rewidentów

wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numeremIo972.
Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegły rewident

stwierdzają, że pozostają niezależni od badanejjednostki, w rozumieniu art' 56 ust. 3 i4 ustawy o

biegłych rewidentach.

Badanie przeprowadzono w okresie od25.o2.2ol7 r.zprzerwamido 26.04.Ż017 r.

wBS Audyt sp. z o.o. Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 warszawa Telefon: (022) 419-20-83,

NlP 525-15_69-214 sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Xll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego KRs 0000099028,

Kapital zakładowy 100 000 zl 4
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lV. ośwnoczENlA JEDNosTKl l DosTĘPNośĆ DANYCH

Zarząd Spółkiw dniu 26.04.2017 r.zlożyl oświadczenie o kompletności, rzetelności iprawidłowości
sprawozdania finansowego przedstawionego do badania, ujawnieniuw informacji dodatkowej

wszelkich zobowiązań warunkowych istniejących na dzień 3L.L2.20L6 r. oraz nie zaistnieniu do dnia

złożenia oświadczenia zdarzeŕl wpływających w sposób istotny na wielkość danych wykazywanych w

sprawozdaniu finansowym za rok badany.

W trakcie badania sprawozdania finansowego Spółka udostępniła wszelkie dokumenty iinformacje
niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu.
Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania.

WBs Audyt 5p. z o.o. Adres: ul. Grzybowska 4 lok. UgB, 00-131 Warszawa Telefon: (02Żt 479-20-83,
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l t,. Po DĺTAWOWE WSKAŹN lKt aHARAKTERYZULĄaE DztAŁALNoŚc
TEDNOSTKI

W sprawozdaniu ujęto korektę błędu podstawowego z lat ubiegłych polegającą na ujęciu odpisów z

tytułu udziałów w jednostkach zależnych do ceny sprzedaży ustalonej w 20L6 roku. W wyniku

korekty wynik 2015 roku uległ obniżeniu do kwoty -1L.868 tys. złotych, a suma bilansowa do kwoty

38.551 tys' złotych.
Suma bilansowa W roku badanym wynosiła 31 854 tys. zł i zmalała w stosunku do roku ubiegłego o

t7,4%. Spowodowane to było głównie sprzedażą udziałów w jednostkach zależnych. Spółka w roku

badanym osiągnęła stratę W wysokości 7 149 tys zł. W związku z tym wskaźniki rentowności

osiągneły wartości ujemne. Wskaźniki płynności l oraz ll stopnia osiągnęły wartości powyżej

optymalnej a wskaźnik płynności lll stopnia wskazuje, że Spółka jest w stanie pokryć bieżące

zobowiązania.

Wyniki badania sprawozdania finansowego jednostki sporządzonego na dzień 3L.t2.2oL6 r. oraz

powyższe wskaźniki, przy uwzględnienĺu wszystkich informacji dostępnych na dzień sporządzenia

niniejszego raportu i opinii, nie wskazują, aby istniało zagrożenie kontynuacji działalności w ciągu 12

miesięcy od daty, na którą zostało sporządzone sprawozdanie finansowe'
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Wskaźnlk pĘnnoścl Ílnansowej l stopnla

(aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe)
4ril 3,36 4,52

Wskaźnlk płynnoścl flnansowej ll stopnia

((aktywa obrotowe-zapasy) / zobowiązania
krótkoterminowe)

4,U 3,36 4,52

Wskaźnik pĘnności ÍinansoweJ lll stopnla

(środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) / zobowiązania
krótkoterminoWe)

0,02 o,27 0,03

31.12.2015 31.12.2014Wskaźniki płynności 31.1 2.2016

Rentowność majątku (RoA)

-20,3r. -2a'Ĺo
(wynik finansowy netto / przeciętny stan aktywóW) *100

Rentourność netto
-3s9,07 -1593,02

(wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży)*100

Rentowność kapltałów wlasnych (RoE)

(wynik finansowy netto / przeciętny stan kapitałów
własnych) ł100

-26,65 -32,66

Wskaźniki ĺentownĺrści 31.12.2016 31.12.2015
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c. czĘśĆszczeeotown

l. PRAWtDŁoWośc 
' 

RZETELNośĆ rsląo RAqHUNKOWYaH

Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości przez Spółkę.

Przyjęte zasady są dostosowane do warunków i potrzeb przedsiębiorstwa, stosowane W sposób
jednolity z zachowaniem zasady ciągłości. Spółka posiada dokumentację, o której mowa W art. L0

ustawy o rachunkowości.

Księgi rachunkowe odzwierciedlają przebieg operacji gospodarczych w sposób udokumentowany oraz
przv zachowaniu obowiazuiacvch zasad rachunkowości.

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy wykorzystaniu systemu komputerowego oraz

zapewnieniu wymogów ustawowych określonych w artykule 13 ust. 4 i 5 Ustawy. Podstawę otwarcia

ksiąg stanowiły dane zatwierdzonego sprawozdania za poprzedni rok obrotowy'

Jednostka przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów w zakresie i terminach oraz z

częstotliwością wymaganąprzez ustawę o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne ujęto i rozliczono

w księgach badanego okresu.

Sposób przechowania i ochrony dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań

finansowych spełnia wymogi art.7L Ustawy.

il E LE M E NTY SP RAW OZDAN'A F I N AN SOW E G O

II.1. lnformacje o wybranych, istotnych pozycjach sprawozdania z sytuacii
finansowej

Szczegółowe informacje liczbowe oraz opisowe do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały

za prezentowa ne w i nformacji dodatkowej do s prawozda nia fi na nsowego.

t. Aktywa

Pozycje wykazane w aktywach są zgodne z ewidencją księgową i zostały prawidłowo zaprezentowane

W sprawozdaniu finansowym' Przy wycenie bilansowej poszczególnych składników aktywów,
jednostka zastosowała się do nadrzędnych zasad rachunkowości wynikających z ustawy o

rachunkowości'

WBS Audyt Sp. z o.o. Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00"131 Warszawa Telefon: (0221 419-20-83,

NlP 525-15_69-214 sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy xll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego KRs 0000099028,

Kapital zakładowy 100 000 zł 9



Financial Assets Management Group S.A.,Warszawa, ul. Adama Naruszewicza 27

2. Kapitaly własne

Kapitały własne zostały prawidłowo ujęte i zaprezentowane W sprawozdaniu finansowym. Wartość

kapitału podstawowego wykazanego w księgach i sprawozdaniu finansowym jest zgodna z aktualnym

na dzień bilansowy odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Zobowiązania irezerwy na zobowiązania

Pozycje wykazane w zobowĺązaniach i rezerwach na zobowiązania są zgodne z ewidencją księgową i

zostały w istotnym zakresie prawidłowo zaprezentowane W sprawozdaniu finansowym.

l!.2. lnformacje o u'ybranych, istotnych pozyciach kształtujących sprawozdanie z

zysków lub strat i innych calkowiĘch dochodów

Pozycje kształtujące wynik finansowy jednostka ujęła kompletnie i prawidłowo, We wszystkich

istotnych aspektach, z uwzględnieniem zasady memoriału i współmierności. Struktura przychodów i

kosztów została prawidłowo przedstawiona w notach objaśniających do sprawozdania finansowego.

ll.3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej' Dane wykazane w tym elemencie sprawozdania są zgodne z

przepisami prawa, elementamisprawozdania finansowego oraz danymi pochodzącymi bezpośrednio z

ewidencji księgowej i analizy sald kont.

ll.4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sporządzone metodą pośrednią sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje prawidłowe

powiązanie ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej, sprawozdaniem z całkowitych dochodów oraz

zapisami w księgach rachunkowych. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest zgodne z

regulacjami MSR 7.

ll.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

lnformacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje zostały sporządzone

w sposób kompletny i poprawny, z uwzględnieniem wymogów wynikających z MSSF, a w zakresie

nieregulowanym W tych standardach - stosownie do wymogóW ustawy o rachunkowości, w tym

przede wszystkim zawiera informację, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu

kontynuowania działalności gospodarczej przezjednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości.

ll.6. Sprawozdanie z działalnościjednostki w roku obrotowym
Zarząd sporządził pisemne sprawozdanie z działalności Spółki, którego informacje finansowe są zgodne

z danymi opiniowanego sprawozdania finansowego' Sprawozdanie z działalności Jednostki we

wszystkich istotnych aspektach jest kompletne i zgodne z wymogami art. 49 ust. 2 ustawy o

rachunkowości oraz Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r' w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji Wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z

201'4 r., poz. L33), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego,

są z nim zgodne.
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ĺ

i

ilL INFORMACIE O ISTOTNYCH NARUSZENIACH PRAWA

W wyniku zastosowanych procedur badania nie stwierdziliśmy naruszenia przepisów prawa a także

Statutu Spółki.

IV. PODSUMOWAN'E BADANIA

1. ocenę sprawozdania finansowego zawiera opinia stanowiąca odrębny dokument.

2. Przeprowadzone badanie obejmowało sprawdzenie - w dużej mierze metodą wyrywkową -
dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu

finansowym, a także pozycje kształtujące wysokość rozrachunków z budżetami. W związku z tym mogą

wystąpić różnice pomiędzy wynikami ewentualnych kontroli podatkowych przeprowadzanych zwykle

metodą pełną a ustaleniami zawartymi w raporcie.

3. Niniejszy raport zawiera L1 stron kolejno numerowanych.

Andrzej Pulut
Kluczowy Biegły Rewident nr ewid' 10972
Przeprowad zający bada n ie w i m ieniu,

WBS Audyt Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Grzybowska 4lok. U9B

Podmiot uprawniony Nr ew. 3685

Warszawa, 26.04.2OL7 r.
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