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Raport niezale nego bieg ego rewidenta  
z przegl du ródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za okres  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku 
 

 

Dla Akcjonariuszy i Komplementariusza Everest Finanse Spó ka z o.o. S.K.A. 

 

Przeprowadzili my przegl d za czonego ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapita owej Everest Finanse Spó ka z o.o. S.K.A. (Grupa), w której 
jednostk  dominuj  jest Everest Finanse Spó ka z o.o. S.K.A. (Spó ka) z siedzib  
w Poznaniu, ul. Stary Rynek 88 (kod pocztowy: 61-772 Pozna ), obejmuj cego: 

ródroczny skonsolidowany bilans sporz dzony na dzie  30 czerwca 2013 roku, 
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum : 145 109 534,52 z otych, 

ródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 
roku do 30 czerwca 2013 roku wykazuj cy zysk netto w kwocie 8 839 526,04 

otych, 

ródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w asnym za okres  
od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku, wykazuj ce zwi kszenie stanu 
kapita u w asnego o kwot  8 672 195,51 z otych,  

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przep ywów pieni nych za okres  
od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku, wykazuj ce zmniejszenie stanu 
rodków pieni nych o kwot  406 565,31 z otych, 

 dodatkowe noty obja niaj ce. 

Za sporz dzenie tego ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
odpowiada Kierownik jednostki dominuj cej. Naszym zadaniem by o dokonanie przegl du 
tego sprawozdania. 

Przegl d przeprowadzili my stosownie do postanowie  ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. 
o rachunkowo ci (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330) oraz krajowych standardów 
rewizji finansowej, wydanych przez Krajow  Rad  Bieg ych Rewidentów. Standardy 
nak adaj  na nas obowi zek zaplanowania i przeprowadzenia przegl du w taki sposób, aby 
uzyska  umiarkowan  pewno , e skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera 
istotnych nieprawid owo ci. 
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Przegl du dokonali my g ównie drog  analizy danych ródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, wgl du w dokumentacj  konsolidacyjn  oraz wykorzystania 
informacji uzyskanych od Kierownika jednostki dominuj cej oraz osób odpowiedzialnych 
za finanse i rachunkowo  Grupy. 

Zakres i metoda przegl du skonsolidowanego sprawozdania finansowego istotnie ró ni si  
od bada  le cych u podstaw opinii wyra anej o rzetelno ci, prawid owo ci i jasno ci 
rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie mo emy wyda  takiej opinii 
o za czonym ródrocznym sprawozdaniu finansowym. 

Na podstawie przeprowadzonego przegl du nie zidentyfikowali my niczego, co nie 
pozwoli oby na stwierdzenie, e ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest 
zgodne z wymagaj cymi zastosowania zasadami rachunkowo ci oraz e rzetelnie i jasno 
przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj  maj tkow  i finansow  Grupy 
na dzie  30 czerwca 2013 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2013 roku 
do 30 czerwca 2013 roku, zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Rachunkowo ci, 
Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej oraz zwi zanymi z nimi 
interpretacjami og oszonymi w formie rozporz dze  wykonawczych Komisji Europejskiej 
i maj cymi zastosowanie do sprawozdawczo ci ródrocznej. 

Nie zg aszaj c zastrze  do prawid owo ci i rzetelno ci przegl danego sprawozdania 
finansowego, zwracamy uwag  na nast puj ce kwestie: 

 Kierownik jednostki dominuj cej w ust pie 4 dodatkowych informacji i obja nie  
wskaza  na ryzyko i ewentualne konsekwencje zwi zane z zamieszczeniem danych 
Spó ki na stronie Urz du Komisji Nadzoru Finansowego, w zak adce Ostrze enia 
publiczne pod komunikatem: „Papiery warto ciowe wymienionych spó ek nie zosta y 
obj te zatwierdzonym przez KNF prospektem emisyjnym”, w konsekwencji 
zamieszczenia w prasie artyku u dotycz cego planowanej emisji obligacji. Zdaniem 
Kierownika jednostki dominuj cej oferowanie obligacji nast pi o wy cznie w trybie 
oferty prywatnej, natomiast zamieszczone artyku y pe ni y funkcje og osze  
reklamowych Spó ki i nie stanowi y oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach 
publicznych. 

 Kierownik jednostki dominuj cej w ust pie 4 dodatkowych informacji i obja nie  
poinformowa , e dnia 21 czerwca 2013 roku Urz d Kontroli Konkurencji 
i Konsumentów wyda  postanowienie o wszcz ciu post powania przeciwko Spó ce 
w sprawie stosowania praktyk naruszaj cych zbiorowe interesy konsumentów. 
Do dnia wydania raportu z przegl du ródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego post powanie nie zosta o zako czone. Kierownik 
jednostki dominuj cej uwa a, e post powanie nie powinno zako czy  si  
dla Spó ki negatywnymi konsekwencjami, gdy  stanowisko zajmowane przez 
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Spó  w zakresie kluczowych kwestii podniesionych przez Urz d Kontroli 
Konkurencji i Konsumentów jest zgodne z pogl dem wyra anym przez Urz d 
Komisji Nadzoru Finansowego i by o ono potwierdzane poprzez pozytywn  
weryfikacj  podczas kontroli Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latach 
ubieg ych. 

 Zgodnie z przyj  polityk  rachunkowo ci, w sporz dzonym przez Kierownika 
jednostki dominuj cej ródrocznym skonsolidowanym bilansie Spó ki, aktywa 
finansowe z tytu u udzielonych po yczek pozosta ym jednostkom oraz rozliczenia 
mi dzyokresowe pasywne wykazano w kwocie powi kszonej o nale ne op aty 
z tytu u odsetek, obs ugi w domu oraz zawartych ugód, dla których termin p atno ci 
przypada  po dniu bilansowym. czna kwota tych op at wynios a 49 663 066,67 

otych na 30 czerwca 2013 roku oraz 49 951 848,83 z otych na 31 grudnia 2012 
roku. W przypadku uj cia kwoty rozlicze  mi dzyokresowych pasywnych 
z powy szych tytu ów jako pomniejszenia kwoty aktywów finansowych, suma 
bilansowa Spó ki by aby ni sza o 49 663 066,67 z otych na dzie  30 czerwca 2013 
roku oraz o 49 951 848,83 z otych na dzie  31 grudnia 2012 roku. 

 

 

Justyna Górniak 
 
 

 

 Maciej Czapiewski 

Kluczowy Bieg y Rewident  
przeprowadzaj cy przegl d  
w imieniu HLB M2 Audyt Spó ka 
z ograniczon  odpowiedzialno ci  Sp. 
k. wpisany na list  bieg ych rewidentów 
pod numerem 12238 
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Warszawa, dnia 26 wrze nia 2013 roku 


