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GRUPA KAPTAI,OW\ IPO DORADZWO KAPITAI,OWE

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGT.EGO REWIDENTA

Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

oBUMUJACEGO
oKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.

Dla Rady Nadzorczej oraz Akcjonariuszy Sp6lki IPO Doradztwo Kapitalowe S.A. z

siedzibq przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

Przeprowadzili6my badanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitalowej, w kt6rej jednostkq dominujqcq jest IPO Doradzilvo Kapitalowe S.A. z

siedzibq przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, na kt6re sklada sig wprowadzenie do

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans spoaqdzony na

dzieh 3LI2.2016 r., skonsolidowany rachunek zysk6w i strat, zestawienie zmian w
skonsolidowanym kapitale (funduszu) w{asnym, skonsolidowany rachunek paeplyw6w
pienig2nych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.72.2016 r. oraz dodatkowe

informacje i obja6nienia.

Zarzild lPO Doradztwo Kapitalowe S.A. jest odpowiedzialny za sporzqdzenie i rzetelnE

prezentacjq tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz spoaqdzenie

sprawozdania z dzialalno6ci grupy kapitalowej zgodnie z ustawE z dnia

29 wze6nia 1994 r. o rachunkowo5ci (Dz. U. z 2016 r' poz. 1047) (,'ustawa

o rachunkowo6ci"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi

obowiEzujEcymi przepisami prawa. Zarzqd IPO Doradztwo Kapitalowe S.A. jest rowniez

odpowiedzialny za kontrolq wewnqtrznE, K6rq uznaje za niezbqdnq, aby spozqdzane

skonsolidowane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowo5ci powstalych

wskutek celowych dzialari lub blqd6w.

Zgodnie z ustawE o rachunkowoSci, Zarzqd IPO Doradztwo Kapitalowe S.A' oraz

czlonkowie Rady Nadzorczej IPo Doradztwo Kapitalowe S.A. sq zobowiqzani do

zapewnienia, aby skOnsolidowane sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z

dzialalno6ci grupy kapitalowej spelnialy wymagania przewidziane w ustawie o

rachunkowo5ci.

Naszym zadaniem bylo wyra2enie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie

finansowe rzetelnie i jasno, przedstawia sytuacjq majqtkowq i flnansowq, jak tez wynik

finansowy grupy kapitalowej, zgodnie z majEcymi zastosowanie przepisami ustawy

o rachunkowo6ci i przyjQtymi zasadami (politykq) rachunkowosci grupy kapitalowej.
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GRUPA KAPT'ALOWA IPO DORADZWO KAPITAI-OWE

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego pzeprowadzili6my stosownie do
postanowieri:

1/ rozdzialu 7 ustawy o rachunkowo6ci,

2l krajowych standard6w rewizji flnansowej, wydanych paez Krajowq Radg Bieglych
Rewident6w w Polsce.

Regulacje te nakladajq na nas obowiqzek postqpowania zgodnego z zasadami etyki oraz
zaplanowania iprzeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskai racjonalnq
pewno6i, ze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych
nieprawidlowoSci.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowod6w
badania dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym. Wyb6r procedur badania zale2y od naszego osqdu, w tym oceny ryzyka
wystqpienia istotnych nieprawidlowo6ci skonsolidowanego sprawozdania finansowego
na skutek celowych dzialah lub blgd6w. PrzeprowadzajQc ocenQ tego ryzyka biezemy
pod uwagq kontrolg wewnqtrznq zwiqzanq ze spozqdzeniem oraz rzetelnq prezentacjq

skonsolidowanego sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do
okoliczno6ci procedur badania, nie za6 w celu wyrazenia opinii na temat skuteczno6ci

dzialania kontroli wewngtrznej. Badanie obejmuje r6wniez oceng odpowiednio5ci
stosowanej polityki rachunkowo6ci, zasadno6ci szacunk6w dokonanych pnez Zarzqd
IPO Doradztwo Kapitalowe S.A. oraz ocenq og6lnej prezentacji skonsolidowanego
sprawozdania fi nansowego.

Wyrazamy paekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowiq wystarczajqcq

i odpowiedniq podstawq do wyrazenia przez nas opinii.

Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje
sprawozdania z dzialalno6ci. Jednak2e naszym obowiqzkiem bylo, w ztt'tiqzku z

przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania flnansowego, zapoznanie

sig z tre6ciq sprawozdania z dzialalno6ci grupy kapitalowej i wskazanie czy informacje w

nim zawafte uwzglgdniajq postanowienia aft. 55 ust 2a w powiqzaniu z aft. 49 ustawy

o rachunkowo6ci i czy sq one zgodne z informacjami zawartymi w zalEczonym

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiqzkiem bylo tak2e zlozenie

o6wiadczenia, czy w Swietle naszej wiedzy o grupie kapitalowej ijej otoczeniu uzyskanej
podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdzili6my

w sprawozdaniu z dzialalnosci grupy kapitalowej istotne znieksztalcenia.
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GRUPA KAPTAI-OWA IPO DORADZWO KAPITAI-OWE

Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

a) paekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majqtkowej ifinansowej grupy
kapitalowej na dzieri 3LL2.20LO r., jak tez jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zgodnie z majEcymi zastosowanie
przepisami ustawy o rachunkowo5ci i przyjqtymi zasadami (polityke)
rachun kowo6ci jednostki domi nujqcej,

b) zostalo sporzqdzone zgodnie z pzepisami rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia
25 wrze6nia 2009 r. w sprawie szczeg6lowych zasad sporzEdzania przez jednostki
inne ni2 banki, zaklady ubezpieczeri izaklady reasekuracji skonsolidowanych
sprawozdari finansowych grup kapitalowych (Dz. U. 22015 r. poz. L957),

c) jest zgodne z wplywajqcymi na tre6i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przepisami prawa obowiqzujEcymi g rupq kapitalowq.

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowoSci, stwierdzamy, 2e informacje zawafte
w sprawozdaniu z dzialalno6ci grupy kapitalowej uwzglqdniajE postanowienia art. 55 ust
2a w powiqzaniu z art. 49 ustawy o rachunkowo6ci, i sE zgodne z informacjami
zawartymi w zalqczonym skonsolidowanym sprawozdaniu flnansowym. Ponadto, w
Swietle wiedzy o grupie kapitalowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie sWvierdzili6my wystqpienia w

sprawozdaniu z dzialalno6ci grupy kapitalowej istotnych znieksztalcefi.

Bogdan Zegar

Kluczowy biegly rewident, numer ewidencyjny 547

Przeprowadzajqcy badanie w imieniu:

Eureka Auditing Sp. z o.o.

.l.riiEKAAUD|T|NG
ar ltlarcinkowskieqo 22r:t.?27 p oznai (t)

Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdai finansowych, numer ewidencyjny 137

Prezes Zarzadu

Poznafr. dnia 20 marca20L7 t.
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GRUPA KAPTAtr-OWA IPO DORADZWO KAPITAI-OWE

RAPORT Z BADANIA
SKONSOTIDOWAN EGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

zA oKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.

GRUPY KAPIIAT.OWEJ IPO DOMDZTWO KAPITAT.OWE S.A.

w Warszawie

I. INFORMACIE OG6LNE

1. Dane identyfikujqce podmiot uprawniony oraz kluczowego bieglego
rewidenta przeprowadzajqcego w jego imieniu badanie.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostalo pzeprowadzone przez

firmq Eureka Auditing Sp. z o.o. z siedzibq w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 22, wpisanq

na listq podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdaf flnansowych przez Krajowq

Izbq Bieglych Rewident6w pod numerem 137. Podstawq pzeprowadzenia badania jest

umowa zawafta dnia 24 lutego 2017 roku.

Z ramienia firmy Eureka Auditing Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania

finansowego pzeprowadzil kluczowy biegly rewident Bogdan Zegar, uprawnlony do

badania sprawozdari finansowych, wpisany na listq bieglych rewident6w pod numerem

5475.

Wyboru bieglego rewidenta dokonano uchwalq nr 2 Rady Nadzorczej.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego o6wiadcza, 2e spelnia

wymogi dotyczqce bezstronno6ci i niezaleznoSci od jednostki badanej.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego objqlo badania sprawozdari

finansowych, przylatych jako jednostkowe dla:

- IPO Doradztwo Kapitalowe S.A. za rok obrotowy zakoriczony 3L'12'20t6 r'
zbadane przez Eurekq Auditing Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 22, 6t-827 Poznah,

przez bieglego rewidenta: Bogdana Zegara nr ewidencyjny 5475' Wydana zostala

opinia bez zastrze2e6;

- IPO 3D S.A. w zwiqzku z faktem, ze rok obrotowy kohczy6 siq bgdzie dnia

31.12.2017 r. dane za okres od 04.08.2016 r' do 3L'I2'2016 r. podlegaty

odpowiedniemu przeksztalceniu;

IPO Inwestycje Sp. z o.o. za rok obrotowy zakoi'tczony 31.12.2016 r.
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GRUPA KAPTAtr-OWA IPO DORADZWO KAPITAI-OWE

2. Dane idengfikujqce badanq Sp6lkq Dominujqc4.

Sp6lka prowadzi dzialalno56 w oparciu o Kodeks Sp6lek Handlowych oraz umowg /
statut Sp6lki ustalony w tekscie jednolitym z dnia 14 listopada 2016 r.

IPO Doradztwo Kapitalowe S.A. z siedzibq przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

Spolka zostala wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego w dniu 13 maja 2005 roku

Dod numerern KRS 0000351323,

Przedmiotem dzialalno6ci Sp6lki jest pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia

dzialalno5ci gospodarczej oraz zarz1dzania.

Kapitat zakladowy Spolki na dziefi bilansowy wynosi 550,337,00 zl idzieli siq na

5.503.370,00 akcji po 10 groszy ka2da. Kapital podstawowy jest w pelni oplacony.

Kapital wlasny Sp6lki na dzieri bilansowy wynosi 1,918.166,tI z+.

Na dzieri bilansowy wlasno66 akcji w kapitale akcyjnym, jak i glosach posiadajq

akcjonariusze z emisji akcji o warto6ci 0,10 zl kazda:

Akcje: Liczba akcji Warto66 nominalna
Zwykle na okaziciela serii A 1.000.000 100.000,00

Zwykle na okaziciela serii B 100.000 10.000,00

Zwykle na okaziciela serii C 100.000 10.000,00

Imienne nieuprzywilejowane serii D 30.000 3.000,00

Zwyk{e na okaziciela serii E 100.000 10.000,00

Zwykle na okaziciela serii G 3.990.000 399.000,00

Zwvkle na okaziciela serii H 183.370 18.337,00

RAZEM 5.503.370 550.337,00

Na dzieri spozqdzenia sprawozdania Zazqd Sp6lki stanowili:

- Pan Jaroslaw Ostrowski - Prezes Zarzqdu,

- Pan Edmund Kozak - Wiceprezes ZarzAdu,

- Pan Lukasz Piasecki - Wiceprezes Zarz4du,

- Pan Piotr Bialowqs - Wiceprezes Zanqdu.
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GRUPA KAPTAI,OWA IPO DORADZWO KAPITAI-OWE

Na dzieri sporzqdzenia sprawozdania Radq NadzorczE stanowili:
- Pan Sebastian tukasz Huczek - Pzewodniczqcy Rady Nadzorczej,

- Pan Tomasz Szczerbatko - Czlonek Rady Nadzorczej,

- Pani Malgoaata Lidia Piasecka - Czlonek Rady Nadzorczej,

- Pan Boguslaw Dqbrowski - Czlonek Rady Nadzorczej,

- Pan laroslaw Mizera - Czlonek Rady Nadzorczej.

Skonsof i dowa ne sprawozda n ie fi na nsowe sporzadztl Pa n Da ri usz Bulyszko.

Sp6lka posiada:

- numer idenffikacji podatkowej NIP: 521-333-94-23
- numer statystyczny REGON: 140116447

Zatrudnienie w roku 2016 wynosilo 6 etat6w.

Na dzieh 31 grudnia 2016 roku w sklad Grupy Kapitalowej IPO wchodzE:
- sp6lka dominujEca - IPO Doradztwo Kapitalowe S.A.,
- sp6lka zale2na - IPO 3D S.A.,
- sp6lka zalezna - IPO Inwestycje Sp. z o.o.

Przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego Sp6lki Dominujqcej IPO Doradztwo
Kapitalowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. W wyniku
przeprowadzonego badania vvydana zostala w dniu 17 marca 20L7 roku opinia ze bez

zas:f,zeae1.

Sp6lki zalezne IPO 3D S.A. oraz IPO Inwestycje Sp. z o.o. nie podlegaly badaniu.

Sp6lki objqto konsolidacjq metodq pelnq.

Sp6lka DominujEca spoaqdzajqca sprawozdanie skonsolidowane nie stosowa+a

istotnych uproszczeh i odstgpstw od przyjQtych zasad konsolidacji w stosunku do

kontrolowanych jednostek.

3. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni

rok obrotowy.

7e wzglqdu na powstanie okoliczno6ci skutkujqcych utwoaeniem w 2016 roku Grupy

Kapitalowej IPO, po raz pierwszy sporzqdzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupy.
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GRUPA KAPTALOWA IPO DORADZWO KAPITAI,OWE

4. Dostqpno66 danych i o6wiadczenia kierownictwa Sp6lki.

W trakcie naszych prac nie nastApilo ograniczenie zakresu badania.

Zarzqd Sp6lki Dominujqcej potwierdzil swojq odpowiedzialno56 za rzetelno56,
prawidlowo6i i jasno6i sprawozdania flnansowego oraz oSwiadczyl, iz udostqpnil nam
wszystkie dane finansowe, ksiqgi rachunkowe i inne wymagane dokumenty oraz udzielil
niezbqdnych wyjaSnieri.

Otrzymali6my r6wnie2 pisemne o5wiadczenie z dnia 20 marca 20L7 r. dotyczqce:
- kompletnego ujqcia danych w ksiggach rachunkowych,
- wykazania wszelkich zobowiqzari warunkowych w sprawozdaniu finansowym,
- ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeh, kt6re

nastqpily po dacie bilansu do dnia zlozenia oswiadczenia.

W o6wiadczeniu poWvierdzono,2e przekazane nam informacje byly rzetelne i prawdziwe

zgodnie z przekonaniem i najlepszq wiedzqZarzqdu Sp6lki Dominujqcej i objqly wszelkie
zdarzenia mogqce miet wplyw na sprawozdanie finansowe.
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GRUPA KAPTAI-OWA IPO DORADZWO KAPITAI-OWE

II, SYTUACJA MAJATKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAT.OWEJ

Ponizej zaprezentowane sq podstawowe wielko6ci ze skonsolidowanego sprawozdania
(bilans), rachunku zysk6w i strat oraz wska2nik6w finansowych opisujqrych wynik
finansowy Grupy Kapitalowej, jej sytuacjq finansowq i majEtkowq w por6wnaniu do
analogicznych wielko6ci za ubiegly rok obrotowy.

l. Skonsolidowany bilans na dziefi 3L.L2.2OL6 (w tys. zl)

Podstawowe dane 2016 2015

AKTYI'VA 5.957 2.361

Aktywa trwale 611 734

Warto6i firmy jednostek
podporzadkowanvch 7

Rzeczowe aktywa trwa+e 231 61

Inwestycje dlugoterminowe 300

Dlugoterminowe rozliczenia

miedzyokresowe
373 373

Aktywa obrotowe 5,346 1,627

Nale2noSci kr6tkoterminowe 435 633

Inwestycje kr6tkotermi nowe 4.758 989

Kr6tkoterminowe rozliczenia

miedzyokresowe
L)Z 5

PASYWA 5,957 2.361

Kapital wlasny 1.609 2,188

Kapital podstawowy 550 537

Kapital zapasowy 1.437 1.305

Kapital rezerwowy 200 200

Zysldstrata z lat ubieglych -1

Zyslvstrata roku bie2acego (-) 577 1)r

zobowiqzania i rezerwy na
zobowiazania

4,348 r73

Rezerwy 77 26

Zobowiqzania dlugoterminowe 3.755

Zobowiqzania krotkoterminowe 160 147

Rozliczenia miQdzyokresowe J50
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GRUPA KAPTAI-OWA IPO DORADZWO KAPITALOWE

2. Skonsolidowane sprawozdanie z calkowitych dochod6w (w tys. zl)

Wyszczeg6lnienie 2016 2015

Przychody ze sprzedazy i zr6wnowazone z
nimi

7.762 1.808

D Koszty dzialalno6ci operacyjnej 2,zLL 7.612

c zysk (strata) ze sprzeda2y (-) 44s 196

D Pozostale przychody operacyjne 25 58

E Pozostale koszty operacyjne 40 29

F Zysk (strata) z dzia{alno6ci operacyjnej (-) 464 225

Przychody finansowe 48 59

|-l Koszty finansowe rol 24

I Zysk (strata) brutto (-) s77 260

J Podatek dochodowy 109

Zyslvstrata netto (-) s77 .Lf,.L

Przyrost warto6ci aktyw6w i pasyw6w w 2016 roku wynika ze skonsolidowania
podmiot6w Grupy Kapitalowej.

Wykazane przychody ze sprzeda|y oraz koszty dzialalno6ci wynikajq z ustalonych

wato6ci konsolidaryjnych.

W ostatecznym rozliczeniu ustalono znaczna stratq.

Doboru wskaZnik6w dokonano wedlug zasady adekwatno5ci do zaprezentowanych w

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym skladnik6w majqtkowych Grupy oraz

2r6del ich sfi nansowania.

Eureka Auditing Sp. z o.o. Strona 9



GRUPA KAPTALOWA IPO DORADZWO KAPITAI,OWE

Wskainik Formula
obliczeniowa

2015 2015

Rentowno56 majqtku
(o/o)

-,,^1, /^*,^*^\zy5r\ [5Lr dLo,,

netto/a ktywa razem
(uSrednione)

- 1? A -7q

Rentowno56 kapitalu
wlasnego (o/o)

zysk (strata)
netto/kapital wlasny

(uSredniony)
- 30,4 8,1

Rentowno56 spzeda2y
(o/o)

Zysk (strata) netto ze

sprzeda2y/przychody
netto ze sprzeda2y

- 25,5 10,8

3. Wskainiki rentowno5ci

Wskainiki rentowno6ci prezentujE wysoki ujemny poziom.

4. Wskainiki plynno6ci

Wskainik Formula obliczeniowa 20L6 2015

Plynno56

przyspieszona

(inwestycje

krotkoterminowe)/

zobowiqzania

kr6tkoterminowe

4,7 6,7

Powyzszy wskainik prezentuje wynik dodatni i stanowi potwierdzenie zabezpieczenia

platno6ci biezqcych.

5. Wskainiki zadlu2enia ( finansowania)

Wskainik Formula obliczeniowa 20L6 2015

Wsp6lczynnik
zadlu2enia

Kapital obcy/kapitaly og6lem 0,7 0,07

Stopieri pokrycia

aktyw6w tnralych
kapitalem w{asnym

Kapital wtasny/aktywa
trwate

2,6 3r0

TrwaloS6 struktury
finansowania

Kapital wlasny/pasyrva
og6lem

0,3 no

wskazniki finansowania prezentujq wielko5ci dodatnie i potwierdzajq poprawny pozlom

finansowania wlasnego.

Eureka Auditing Sp. z o.o. Strona 10



GRUPA KAPTAI,OWA IPO DORADZWO KAPITAI,OWE

Zarzqd Sp6lki Dominujqcej poinformowal, 2e sprawozdanie Sp6lki Dominujqcej oraz
sprawozdania sp6lek zale2nych zostaty spoaqdzone puy zalo2eniu kontynuacji
dzialafno6ci, oraz 2e nie u/ystqpujE zagro2enia kontynuowania dzialalnocci przez sp6lkq
DominujqcE oraz Sp6lki zalezne.

W trakcie naszych prac nie natrafili6my na istotne okoliczno5ci, kt6re moglyby
powodowad o zgloszeniu zagrozenia kontynuowania dzialalno6ci przez okres co najmniej
12 miesiecv.

IIT. INFORMACJE SZCZEG6I.OWE

1. Informacje dotyczqce badanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego,

al zakres i termin badania

Celem naszego badania bylo wyrazenie opinii wraz z raportem o skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za omawiany rok obrotowy, 2e we wszystkich istotnych
aspektach rzetelnie i jasno paedstawia sytuacjq majqtkowE i flnansowq, jak tez wynik
finansowy Grupy Kapitalowej, stosownie do wymog6w ustawy o rachunkowo5ci,

W trakcie naszych prac poslu2yli6my siq metodologiq wla6ciwq dla rewizji finansowej
przy badaniu poszczeg6lnych pozycji sprawozdania finansowego i dokumentacji
konsolidacyjnej poprzez wykonanie test6w i pr6b, na podstawie kt6rych mozemy
wnioskowai o poprawno6ci badanych pozycji.

Badanie przeprowadzili6my w miesiqcu marcu 2017 roku.

bl Badaniem objqto okres obrachunkowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku i dotyczylo gl6wnie:

- badania prawidlowo6ci i zetelno6ci pzedloZonego do badania przezZarzqd Sp6lki

Dominujqcej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ze sprawdzeniem

kompletno6ci zawatych danych fi nansowych,

- badania dokumentacji konsolidacyjnej, jako kompletnej i prawidlowej

umozliwiajqcej sprawdzenie powiqzari danych sprawozdania skonsolidowanego ze

sprawozdaniami jednostkowymi, na podstawie kt6rych je sporzqdzono,

- oceny zastosowanych metod i procedur konsolidacyjnych poprzez przyjqte korekty

i wylqczenia.
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostalo pzeprowadzone zgodnie
z przepisami prawa obowiqzuiEcymi w tym obszaae, krajowymi standardami rewizji
flnansowej, wydanymi paez Krajowq Radg Bieglych Rewident6w w polsce,

2. Kompletno66 oraz poprawnofd dokumentacji konsolidacyjnej.

Wykonali6my czynno6ci obejmujqce badanie:
- sprawozdania finansowe jednostek objgtych skonsolidowanym sprawozdaniem

finansowym,
- wszelkie korekty i wylqczenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbgdne do

sporzqdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego,- obliczeniakapital6w.

w efekcie uznali6my, 2e sporzqdzona dokumentacja konsolidacyjna jest we wszystkich
istotnych aspektach kompletna, poprawna i odpowiada warunkom jakie powinna
spelniai dokumentacja konsolidacyjna, a w szczeg6lno6ci dotyczy to wylqczeri z tytulu
korekt konsolidacyjnych.

Pozycje ksztaltujqce wynik finansowy Grupy Kapitalowej.

W wyniku naszych ustaleri dotyczqcych wykazanego wyniku finansowego Grupy
Kapitalowej pzedstawili6my przy prezentacji sprawozdania z calkowitych dochod6w
Grupy Kapitalowej. Dane finansowe w tym zakresie sq zgodne z dokumentacjq
konsolidacyjnq.

Okres obrotowy.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone na ten sam dzieh
bilansowy i za ten sam rok obrotowy co sprawozdanie finansowe Sp6lki Dominujqcej
IPO Doradztwo Kapitalowe S.A. Jednostki Zale2ne objqte konsolidacjq sporzqdzily
sprawozdania finansowe na ten sam dzieri bilansowy co Sp6tka DominujEca.

Rok obrotowy:
- rok obrotowy Sp6lki Dominujqcej IPO Doradztwo Kapitalowe S.A. obejmuje okres

od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
- rok obrotowy sp6lki zaleznej IPO 3D S.A obejmuje okres od 04.08.2016 do

3I.L2.20L7 r. w zwiqzku z pov,ty2szym, dla cel6w konsolidacji, przygotowane
zostaly dane za okres od 04.08.2016 do 31.12.2016 r.

- rok obrotowy sp6lki zale2nej lPO Inwestycje Sp. z o.o. obejmuje okres od

01.01.2016 do 31.12.2016 r., w zwiqzku z czym sporzqdzono dane finansowe na

datq 31,12,2016 dla cel6w konsolidacji Grupy Kapitalowej.
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Metoda konsolidacji.

Konsolidacja sprawozdaf Grupy Kapitalowej Ipo, w odniesieniu do Sp6lek zale2nych,
przeprowadzona zostala metodE pelnq poprzez sumowanie odpowiednich pozycji
sprawozdaf fi nansowych.

Po dokonaniu sumowai dokonano korekt i v'rytqczeh konsolidaryjnych, kt6re dotyczyry:- wysoko6ci posiadanych przez sp6tkq Dominuiqca udziatu kapitalowego w
Jednostce Zale2nej,

- wzajemnych nale2norici i zobowiqzaf konsolidowanych Sp6lek,- paychod6w i koszt6w dotyczqcych wzajemnych operacji konsolidowanych Sp6lek.

3. Skonsolidowanesprawozdaniefinansowe.

Aktywa i pasyvva, w tym sposoby ich wyceny oraz zmiany w roku obrotou4rm, we
wszystkich istotnych aspektach zostaly paedstawione w spos6b rzetelny i jasny w
zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

4. Skonsolidowany rachunek zysk6w i strat (wariant por6wnawczy).

Skonsolidowany rachunek zysk6w i strat zostal sporzqdzony prawidlowo.

Wszelkie informacje i komentarze dotyczqce koszt6w, pzychod6w oraz strat i zysk6w
poniesionych przez Grupg Kapitalowq zostaly wykazane we wszystkich istotnych
aspektach w spos6b rzetelny ijasny w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Dane finansowe w nim zawafte sq zgodne z informacjami przedstawionymi w
pozostalych elementach skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego.

5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ze zmian w kapitale wlasnym.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym zostalo sporzqdzone
prawidlowo, zgodnie z ustawq o rachunkowo6ci. Dane finansowe w nim zawarte sq
zgodne z informacjami pzedstawionymi w pozostalych elementach skonsolidowanego
sprawozdania fi nansowego.
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6. Rachunekzprzeplyw6wpieniq2nych.

skonsolidowane sprawozdanie z przeplyw6w pieniq2nych zostalo sporzqdzone
prawidlowo, zgodnie z ustawq o rachunkowosci Dane finansowe w nim zawarue sq
zgodne z informacjami przedstawionymi w pozostalych elementach skonsolidowanego
sprawozdania fi nansowego

7. Kompletno56 i poprawno36 sporzqdzenia wprowadzenia do
skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego, dodatkowych informacji
i obja6niefi.

Informacje dodatkowe, obejmujqce wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i obja6nienia, przedstawiajE wszelkie istotne informacje okre6lone
przez ustawg o rachunkowo5ci w spos6b kompletny i prawidlowy.

8. Sprawozdanie z dzialalno6ci Grupy Kapitalowej.

Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje
sprawozdania z dzialalno6ci. Jednak2e naszym obowiqzkiem bylo, w zwi4zku z
pzeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zapoznanie
siq z tre6ciq sprawozdania z dzialalno5ci grupy kapitalowej i wskazanie czy informacje w
nim zawafte uwzglgdniajq postanowienia aft. 55 ust 2a w powiqzaniu z art. 49 ustawy
o rachunkowo6ci i czy sq one zgodne z informacjami zawaftymi w zalqczonym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiqzkiem bylo tak2e zlo2enie
o5wiadczenia, czy w Swietle naszej wiedzy o grupie kapitalowej ijej otoczeniu uzyskanej
podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdzili6my
w sprawozdaniu z dzialalno6ci grupy kapitalowej istotne znieksztalcenia.

9. Kontynuowaniedzialalno6cigospodarczej,

Zarzqd jednostki Dominujqcej w dodatkowych informacjach i obja6nieniach do
zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego poinformowal, ze zostalo ono
sporzqdzone przy zalo2eniu kontynuowania dzialalno6ci pzez Grupq KapitalowE, nie
wystqpujq okolicznoSci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania dzialalno6ci.

Podczas naszego badania nie ustalili6my sytuacji, kt6ra powodowalaby, 2e Grupa
Kapitalowa nie jest w stanie kontynuowai dzialalno5ci przez co najmniej 12 miesiqcy.
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10. Pnestrzeganieprzepis6wprawa.

w pzekazanym bieglemu rewidentowi pisemnym o6wiadczeniu Zarzqd Jednostki
Dominuiqcej potwierdzil, 2e zgodnie z jego najlepszq wiedzq Grupa Kapitalowa
przestrzegala wszelkich przepis6w prawa, kt6rych naruszenie mogloby w spos6b istotny
wplynqi na zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

IV. UWAGI KOftCOWE

Niniejsza opinia i rapoft zawiera 15 stron kolejno ponumerowanych, oznaczonych
podpisami bieglego rewidenta.

Opiniq i raport spozqdzonow 4 egzemplarzach
- 3 egzemplarze - zleceniodawca
- 1 egzemplarz - zleceniobiorca Eureka Auditing Sp. z o.o.

Bogdan Zegar

Kluczowy biegly rewident, nr ewidencyjny 547

Przeprowadzajqcy badanie w imieniu:
Eureka Auditing Sp. z o.o.
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdari finansowych, numer ewidencyjny L37
Prezes Zarzqdu

Poznari, dnia 20 marca20L7 r.

*UREKA AUDITING
Sp6lka z o.o.

al. Mar('inkowskiego 22
a't-827Pnznari (1)
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