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Dla Akcjonariuszy iAlbatros Group S.A.
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego iAlbatros Group S.A. (Spółka)
z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 180, na które składa się wprowadzenie do
sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, rachunek zysków
i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za sprawozdanie finansowe
Za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 z późniejszymi zmianami) (Ustawa
o rachunkowości), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd Spółki jest również
odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania
finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są
zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane
w Ustawie o rachunkowości.
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu 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 uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 10 lutego 2015 roku z późniejszymi zmianami. 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 istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod
uwagę działanie kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji
przez Spółkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych
okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
wewnętrznej Spółki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Spółki 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 objaśnieniem.
Opinia
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
− przekazuje rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień
31 grudnia 2016 roku oraz jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości,
− zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
i postanowieniami statutu Spółki.
Objaśnienie
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego,
zwracamy uwagę na fakt, że od dnia bilansowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego
zaszły istotne zdarzenia mogące mieć wpływ na zakres działalności Spółki w przyszłości. Zarząd
poinformował o tych zdarzeniach w nocie 56 informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego.
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W dniu 5 kwietnia 2017 roku dwaj członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli oświadczenia
o rezygnacji z pełnienia swoich funkcji bez podania przyczyny. W związku z tym Rada Nadzorcza
oraz Komitet Audytu nie wykonują swoich funkcji do czasu uzupełnienia ich składu.
Zarząd Spółki w dniu 19 kwietnia 2017 roku złożył rezygnację z pełnionych funkcji podając jako
przyczynę wypełnienie mandatu wskazanego przez Radę Nadzorczą Spółki przy powoływaniu na
stanowisko. Zarząd ustanowił pełnomocnika. Tego samego dnia Zarząd Spółki ogłosił zwołanie
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2017 roku, którego jednym
z planowanych punktów porządku obrad jest „Dyskusja na temat przyszłości Spółki pod firmą:
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna oraz planowanych kierunków rozwoju, w tym możliwości
oraz zasadności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP
Spółka Akcyjna”.
W nocie nr 2.3 wprowadzenia do sprawozdania finansowego Zarząd Spółki stwierdził, iż
„wynikiem transakcji sprzedaży iAlbatros Poland S.A. zakończonej w dniu 10 marca 2017 roku
przez Grupę Kapitałową iAlbatros Group S.A., w której Spółka jest jednostką dominującą, Grupa
uzyskała środki finansowe, dzięki którym Spółka nie widzi zagrożenia możliwości kontynuacji
działalności do 31 grudnia 2017 roku”. Organizacja oraz zakres działania Spółki uzależnione będą
od decyzji podjętych przez Akcjonariuszy.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat sprawozdania z działalności
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności.
Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz innymi
obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Ponadto Zarząd oraz
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
z działalności spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego,
zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie, czy informacje w nim zawarte
uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie
informacji bieżących i okresowych i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym
sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle
naszej wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego
stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia.
Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia
art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i
okresowych i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania
finansowego, nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności.
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W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem było
również zapoznanie się z oświadczeniem Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym
wyodrębnioną część sprawozdania z działalności. Naszym zdaniem w oświadczeniu tym Spółka
zawarła informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1639). Informacje te są zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Jan Letkiewicz

Biegły Rewident nr 9530
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, podmiot uprawniony do badania sprawozdań
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Poznań, 28 kwietnia 2017 roku.
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