
 
 

 

Stanowisko zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji wraz z opinią rady nadzorczej GetBack S.A. odnoszące się do 
odmowy wyrażenia opinii przez niezależnego biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 

Kapitałowej GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017 (tj. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 
2017 r.) 

 
Niezależny biegły rewident Deloitte Audyt Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2018 r. wydał opinię do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017, w której to odstąpił do wyrażenia opinii. Stanowisko 
niezależnego biegłego rewidenta zostało uzasadnione następującymi okolicznościami: (i) brakiem wystarczających i 
odpowiednich dowodów badania dotyczących zasadności przyjętego przez GetBack S.A. w restrukturyzacji (tj. jednostkę 
dominującą w ramach Grupy Kapitałowej GetBack) założenia odnośnie do kontynuacji działalności; (ii) prowadzonymi przez 
Komisję Nadzoru Finansowego i przez organ ścigania postępowaniami dotyczącymi działalności GetBack S.A. w 
restrukturyzacji i brakiem możliwości oceny wpływu tych postępowań na działalność Grupy Kapitałowj GetBack; (iii) 
niemożnością uzyskania przez niezależnego biegłego rewidenta wystarczających i odpowiednich dowodów badania 
dotyczących znaczących założeń przyjętych przez Grupę Kapitałową GetBack S.A. w wycenie niektórych portfeli 
wierzytelności (tj. portfeli wierzytelności w kwocie 125 mln PLN, które to portfele były przedmiotem umów sprzedaży, które 
z uwagi na wysokie w ocenie Grupy Kapitałowej GetBack ryzyko możliwego braku płatności przez nabywcę, zostały 
anulowane po dacie bilansowej); (iv)  niemożnością uzyskania przez niezależnego biegłego rewidenta informacji na temat 
współpracy GetBack S.A. w restrukturyzacji z niektórymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych, w tym informacji na 
temat zobowiązań GetBack S.A. w restrukturyzacji z tytułu tych umów i wpływu tej współpracy i umów na działalność Grupy 
Kapitałowej GetBack; (v) skrócenie okresu przedawnienia wynikające z nowelizacji ustawy Kodeks cywilny w połączeniu z 
niemożnością dokonania oceny wpływu tej nowelizacji na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej GetBack; (vi) uzyskanie przez 
niezależnego biegłego rewidenta informacji na temat transakcji przepakowywania portfeli wierzytelności i niemożność 
ustalenia wpływu tych transakcji na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GetBack S.A.;  (vii) niemożność uzyskania 
stanowiska od dwóch byłych członków zarządu GetBack S.A.w restrukturyzacji  (jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej 
GetBack S.A.) w przedmiocie niedopuszczenia się oszustw, nieprawidłowości lub uchybień w działalności biznesowej 
GetBack S.A. w restrukturyzacji; (viii) nieuzyskanie przez niezależnego biegłego rewidenta informacji na temat luki płynności 
w jednostce dominującej Grupy Kapitałowej GetBack S.A. 
 

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji wskazuje to, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu GetBack S.A. w 
restrukturyzacji spółka GetBack S.A. w restrukturyzacji będzie kontynuowała działalność. W ocenie Zarządu GetBack S.A. 
potwierdzeniem powyższego jest prowadzone aktualnie postępowanie restrukturyzacyjne, które nakierowane jest na 
poprawę sytuacji spółki oraz zabezpieczenie interesów spółki, jej wierzycieli i interesariuszy. Zarząd GetBack S.A. w 
restrukturyzacji oświadcza przy tym, że GetBack S.A. w restrukturyzacji i jej organy korporacyjne współpracowała z 
niezależnym biegłym rewidentem w zakresie pozyskania wyżej powołanych informacji, których brak był jednym z powodów 
wydania przez niezależnego biegłego rewidenta opinii o braku możliwości wydania opinii. Zarząd GetBack S.A. w 
restrukturyzacji nie mógł przedstawić podczas badania sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy 2017 wszystkich 
dokumentów wymaganych przez niezależnego biegłego rewidenta, gdyż część z tych dokumentów nie znajduje się w 
dyspozycji spółki. Zarządowi GetBack S.A. w restrukturyzacji, pomimo podejmowanych działań, do dnia zakończenia 
przeprowadzania badań za rok obrotowy 2017 nie udało się uzyskać dostępu do tych dokumentów. W ocenie Zarządu 
GetBack S.A. zostały przez niego podjęte wszelkie możliwe działania mające na celu uzyskanie pozytywnej opinii z badania 
sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy 2017. 
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