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OPINIA NIEZALEZNEGO
BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Fly.pl. Spotka Akcyjna

Przeprowadzilismy badanie zatqczonego sprawozdania finansowego jednostki Fly.pl Spotka Akcyjna
z siedziba. w Warszawie ul. Nowogrodzka 42 , na ktore sktada sie:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

• bilans sporzqdzony na dzieh 31.12.2014 r. ktory po stronie aktywow 4 588 946,69 zl;
i pasywow zamyka si$ suma.:

• rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 526,10zt;
31.12.2014r. wykazujqcy zysk netto w wysokosci:

• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wtasnym za rok obrotowy 526,10zt;
od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujace wzrost kapitatu
wlasnego o kwote:

• rachunek przeptywow pienieznych za rok obrotowy od 01.01.2014r. 242 877,64 zt;
do 31.12.2014r. wykazuja/;y wzrost stanu srodkow pienieznych o
kwote:

• dodatkowe informacje i objasnienia.

Za sporzajdzenie zgodnego z obowia.zuja.cymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z dziatalnosci odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz cztonkowie rady nadzorczej jednostki sa. zobowiqzani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziatalnosci spetniaty wymagania przewidziane w
ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tekst jednolity: Dz.U z 2013r., poz. 330), zwanej
dalej ,,ustawa. o rachunkowosci".

» •.'
Naszym zadaniem byto zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosc1*z wymagaja.cymi zastosowania
zasadami (polityka.) rachunkowosci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie ijasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacje maja.tkowa. i finansowa., jak tez wynik
finansowy jednostki oraz o prawidtowosci ksia.g rachunkowych stanowiqcych podstawe jego
sporzqdzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowieri:

1) rozdziatu 7 ustawy o rachunkowosci,

2) krajowych standardow rewizji finansowej, wydanych przez Krajowa. Rade Biegtych Rewidentow w
Polsce,

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki sposob, aby uzyskac
racjonalna, pewnosc, pozwalaja.c^ na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczegolnosci badanie
obejmowato sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez jednostke zasad (polityki)
rachunkowosci i znacza.cych szacunkow, sprawdzenie - w przewazaja.cej mierze w sposob
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wyrywkowy - dowodow i zapisow ksiegowych, z ktorych wynikaja. liczby i informacje zawarte w spra-
wozdaniu finansowym, jak i catosciowa_ ocen^ sprawozdania finansowego.

Uwazamy, ze badanie dostarczyto wystarczajqcej podstawy do wyrazenia opinii.

Dziatalnosc Spolki Fly.pl S.A. polegaia w 2014 roku na zarzqdzaniu dziatelnoscia^ spolki zaleznej tj.
Fly.pl. Sp. z o.o. z siedzib^ w Warszawie, ktora to spolka nie podlegaia badaniu sprawozdania
finansowego.
Badana Spotka Akcyjna , jako gtowny sktadnik aktywow w roku 2014 wykazata wartosc udziatow w
spolce zaleznej w kwocie 3 984 tys. z\ Badanie sprawozdania finansowego za lata 2012 i 2013
przeprowadzone przez podmiot audytorski ALP Group Sp. z o.o. w Warszawie zakohczylo sie
stwierdzeniem biegfych ze nie byli oni w stanie potwierdzic wyceny wartosci inwestycji
dlugoterminowych, wykazanej jako wartosc udziatow w spotce zaleznej. Prognozy przepfywow
pienieznych, stanowiqcych zdaniem Zarza.du podstawe wyceny, zdaniem bieglych nie byty oparte na
realnych danych finansowych.
Podobnie, w wyniku niniejszego badania przedtozone prognozy na lata 2015-2016, nie 53 oparte na
realnych danych finansowych.
Wdniu 20.11.2014 r. na rece Zarza.du Fly.pl S.A., Spolka Office Centre Sp. z o.o. z siedziba. w Plocku
ul. Podlewskiego 18c, w ktorej 100% udziatow posiada Spotka ATLANTIS S.A., ztozyte ofert^ na
zakup 491 udziatow stanowi^cych 100% kapitalu zakladowego. Proponowana cena zakupu to 4 800
tys. z\ Nalezy wspomniec, ze pieciu sposrod szesciu czlonkow Rady Nadzorczej Spotki Fly.pl. S.A.
jest jednoczesnie cztonkami Rady Nadzorczej SpoJki ATLANTIS S.A.
Do dnia zakonczenia badania biegfy nie uzyskat informacji o dalszym przebiegu transakcji.

Naszym zdaniem - z wyjqtkiem powyzszego zastrzezenia, zbadane sprawozdanie finansowe, we
wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej
jednostki na dzieti 31.12.2014 r., jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014r.
do31.12.2014r.,

b) zostato sporza_dzone zgodnie z wymagaj^cymi zastosowania zasadami (politykaj rachunkowosci
oraz na podstawie prawidtowo prowadzonych ksi^g rachunkowych,

c) jest zgodne z wptywaj^cymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami umowy/statutu jednostki.

«* '
0pfc

Sprawozdanie z dziatalnosci jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowosci, a zawarte w nim informacje, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania finansowego,
s$z nim zgodne.
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Krzysztof Andrzej Jaskulski
Kluczowy biegty rewident
Nrewidencyjny 1400
przeprowadzaj^cy badanie w imieniu Auxilium Audyt Sp. z o.o Sp. k.
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdari finansowych - nr w rejestrze 3436
z siedzib^ w Krakowie, ul. Moniuszki 50.


