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Europeiski Fundusż Hipoteczny s.A. w upadłości likwidacyjnei PKi
STANOWSKO NlEZALEŻNEGO BlEGŁEGO REW|DENTA

dla Walnego zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Europeiski Fundusz Hipoteczny s,A. W upadlości likwidacyinei

z przeglądu iednostkowego splawozdania finansowego obeimującego okres
od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Europe]skiego Funduszu Hjpotecznego s,A, w upadłości likwidacyjnej z siedzibą
w Warszawie, przy ul, Wieńnicźej 107, na któle składa się: skrócone jednosikowe sprawożdanie
z sytuacji finansowej spożądżone na dzień 30 azeNlca 2015 roku, sklócony jednostkowy

rachunek zyskóW i stfat, skrócone jednosikowe sprawozdanie z całkowitych dochodóW, skrócone
jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale Własnyrn, skrócone jednostkowe splawózdanie z
pżepłtvów pienjężnych za okres od 1 stycżnia 2015 roku do 30 czeMca 2015 roku oraz dane
objaśniające,

Kierownik jednostki Europejskiego Funduszu Hipotecznego s,A. W upadłości likwidacyjnej jest
odpowiedzialny za spożądzeńie i źetelną prezentację powyższego skróconego śńdrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego, spoźądzonego zgodnie z Wymogami ustawy z dnia
29 Wżeśnia 1994r, o rachunkowości (Dż. U. z 2013 r, nr 330 z późniejszymi zmianami) ('ustawa
o rachunkowości) jak róWnaeź Wymogami odnoszącymi się do emitenióW papierów Wańościowych
dopuśzczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku
ofcjalnych notowań giełdowych i innyńi obowiąźującymi pżepisami, W oparciu o przeprowadzony
przegląd, naszym zadaniem było pżedstawienie Wniosku na temat Ęo skróconego śródrocznego
jednostkowego sprawozdania f inansowego,

Pżegląd przeplowadziliśmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 Wześnia 1994 r,

o rachunkowości (Dz. U z2013f.,poz.330,żpóźn, zm-), kąowych standardóW rewizji finansowej
wydanych pźez KąoWą Radę Biegłych Rewidentów oGz W sprawach nieurąUlowanych
W krajowych standaldach .ewizji finansowej, pży Ustalaniu szczegółowej metodyki planowania
i pżeprowadzania pżeglądu sprawozdania finansowego i W rażie Wąipliwości -
Międzynarodowego standardu Usług Pżeglądu 2410 ,,Pżegląd śródrocznych informacji
finansowych pżeprowadzany pżez niezależnego biegłego rewidenta jednostki",

zgodnie ze standardami §tanowiącymi podsiawę pżeglądu, nasze procedury obejmują
Wykorzystanie informacji uzyskanych pżede W§zystkim od kierownictwa jak róWnież osób
odpowiedżialnych za finanse i księgowość Europej§kiego Funduszu Hipotecżnego s,A,
w upadłości likwidacyjnej, Wqląd W księgi rachunkowe oraz za§tosowanie procedul analitycżnych
iinnych procedur pęeglądu, zakres imetoda pĘeglądu istotnie różnisię od zakresu badania inie
pozwala na uzyskanie pewności, źe Wszystkie istotne zagadnienia mogłyby zostać
zidentyfakowane, jak ma to miejsce w pżypadku pełnego żakresu badania, Dlatego na podstawie
pźeplowadżonych procedur nie możemy Wyrczić rapoń] o żałącżonym skróconym śródrocznym
jednostkowym splawożdaniu f inansowym,
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Kierownik jednostki żamieścił We Wprowadzenju do sprawozdania finansowego oraz
sprawozdaniu z działalności spółki informację o braku moźliwości kontynuacji działalności pżez
społkę, Pomimo to sprawozdanie finansowe Europejskiego Funduszu Hipotecznego s,A,
W upadłości likwidacyjnej zo§tało spożądżone pźy żałożeniu kontynuacji działalności, bez
uwżględnienia zasad określonych W ań, 29 ustawy o lachunkowości,

zwracamy uwagę na poniźsże informacje dotyczące sytuac]i spółki,

Dnia 30 lipca 2015 roku sąd Rejonowy dla miasta Warszawy W Warszawie X Wydział
Gospodarcży dla spraw upadłościowych i naprawczych Wydał postanowienie W sprawie ogłoszenia
upadłości obejmującej likwidację majątku Eńitenta, Na mocy Wskazanego postanowienia
Wyznaczono sędżiego komisarza W osobie ssR Anny Żuławy oraż syndyka Masy Upadłościowej
W osobie Pana Tycjana saltarskiego,

Na dzień 30 czerwca 2015 roku kapital Własny społki wykazuje wańość ujemną W kwocie
(65 755) TPLN.

spółce zostały Wypowiedziane umowy krcdytowe W dniu 18 września 2014 ró'/n) plzez Bank
zachodni, którego zabezpieczeniem były nieruchomości, nie będące obecnie w posiadaniu spółki,
cała Wańość kredytu na 30 czeMca 2015 roku W kwocie 18 936 TPLN jest Wymagalna.

spółka na dzień 30 cżerwca 2015 roku posiada niewykupione obligacje W kwocie 26 651 TPLN
oraz odsetki od obligacji W kwocie 7 975 TPLN, których termin sptaty pżypadał do końca 2013
roku,

Księgi rachunkowe spółki nie są zamknięte od 2009 roku do 2013 roku, w związku ż tym moźna
w każdym momencie Wprowadzić zmiany W tych latach,

społka znalazła się po raż cżwańy na Liście Aleńów Giełdy PapieróW Wańościowych
W Warszawie, z 26 czelwca 2015 roku jako emitent, którego średnj kurs akcji jest niższy niź
50 groszy, Akcje badanej spółki zostały pżeniesione do noiowań W systemie ku§u jednoljtego,

Wyłączono możliwość zleceń krótkiej spżedaży, Konsekwencją żnalezienia się po raz szósty
ż źędu na liście aleńóW jest zawie§zenie obrotów papie€mi Wańościowymi, a po tym okresie
wykluczenie ż giełdy, 5 stycznia 2015 roku spółka podjęta uchwałę w sprawie sc€lenia
(połączenia) akcji, Do dnia Wydania niniejszego stanowiska nie nastąpiła rejestracja w KRs,

B oląc pod uwagę Wszystkie zagrożenia działalnościjak i dżiałania Kielownika jednostki mające na
celu likwidację majątku Spółki, ocena braku żałożenia dotycżącego żdolności jednostki do
kontynuowania działalności jest prawidłowa. załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe
spółki zostało spożądzone prźy żabżeniu kontynuowania działalności gospodalcżej pżez
spółkę inie zawiera korekt dołcżących odmiennych zasad Wyceny ikwalifikacji akt}ĄvóW

ipasywóW, które są konieczne zgodnie z ustawą o lachunkowości, stosownie do art, 91 ustawy
ź dnia 29 lipca 2005 r, o oferc'e publicznej i Warunkach wplowadzania inskumentóW finansowych
do zorganizowanego sysiemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dż, U, Nń84, poz, 1539) po

uplywie 6 miesięcy od dnia up€Womocnienia się postanowienia o ogloszeniu upadłości spółki,
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obejmującej likwidację jej majątku, lub postanowienia o oddaleniu Wniosku o ogłoszenie takiej

upadłości ze względu na io, że majątek spółki nie Wystarcza na zaśpokojenie kosztów
po§tępowania, z mocy ustawy dochodżi do znjesienia dematerialiżacji akcji, Tym samym dochodżi
do utraty przeż spółkę statusu spółki publicznej i Wycofania akcjiz obroiu na rynku regulowanym,

Uwzględniając istotność kwestii omówionych powżą olaz wpływ, jaki mogłyby Wywrzeć na

uwzględnienie ich W załączonym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu
finansowym na wynik finansowy spółki za okres od 1 stycznia 2015 ., do 30 czeMca 2015 r, o€z
sytuację majątkową i finansową na dzień 30 czeMca 2015 r,, nie byliśmy w stanie uzyskać
wystarcżających dowodów ż pźeglądu uńożliwiających nam Wydanie raportu z pzeglądu
załączonego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.

kluczowy biegły rewident pżeprowadzający pżegląd
w imieniu PKF consultsp, z o.o,
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
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