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OPINIA I{rEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej Grupa Kapitalowa Immobile S.A.

l. Prząrowadziliśmy badanie załączonego §prawozdania finansowego za rok zakończony dnia
3l grudnia 2014 roku spółki Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (dawniej: MAKRI}M S.A.)
(,,Spółka") z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 40, obejmującego sprawozdanie
z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, rachunek zysków i strat,
§prawozdanie z całkowĘch dochodów, sprawozdanie z przepĘwów pieniężnych oraz
sprawozdanię ze zrńan w kapitale własnym za okres od dnia 1 styczrria 2014 roku do dnia
31 grudnia 2014 rola1 zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające
(,,załączone sprawozdani e
2.

fi

nansowe').

rzetelnośći jasnośćzałączonego sprawozdania finansowego, jak również za jego
sporządzenie zgodnie z wymagającymi zasto§owania zasadami (polityką) rachunkowości oraz
za prawidłowośćksiąg rachunkowych odpowiada Zarząd, Spółki. Ponadto Zarząd Spółki oraz
członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby załączone sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z działalnościSpółki spełniały wymagania pruewidziane
wUstawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU 2013.330 zpóźn. zm. ,,ustawa o rachunkowości"). Nasz}rm zadaniem było zbadanie załączanego sprawozdania
finansowego otazwyrażenie, na podstawie badania, opinii o tyn\ czyjest ono we wszystkich
istotnych aspektach zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości
oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację
majątkową i finansową jak też wynik finansowy Spółki oraz cty księgi rachunkowe stanowiące
podstawę jego sporządzenia są prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób

Za

prawidłowy.
3,

Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

c rozdziaŁu 7 ustawy o rachunkowości,
. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej,

wydanych przez Krajową Radę BiegĘch

Rewidentów w Polsce,

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, cTy sprawozdanie to nie zawiera istotnych

nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie * w dużej mierze metodą
wyrywkową - dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w z.ałączonym
sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych
i stosowanych pnez Zarząd Spółki zasad rachunkowości otaz anaczących szacunków
dokonanych przez Zanąd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania
finansowego. Uważamy, że przeprowadzone ptzez nas badanie dostarczyło nam
wystarczających podstaw do wyraźenia opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym
traktowanym

j

ako całość.
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Sprawozdanie finansowę za poprzędni rok obrotowy zakoiczony dnia 31 grudnia 2013 roku
było przedmiotem badaniaprzez kluczowego biegłego rewidenta dzińającego w imieniu innego
podmiotu uprawnionego, który w dniu 20 marca 2014 roku wydał opinię bez zastrzężeń o tym
sprawozdaniu finansow)zm.

5,

Naszym zdaniem załączone sprawozdanię finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

o

przędstawia rzetelnię i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego
działalnościgospodarczej za okres od dnia 1stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia

2014 roku, jakteż sytuacji majątkowej

.
.
6,

i

finansowej badanej Spółki

na dzięń 31 grudnia

2014 roku,

Sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej, które zostały zatwięrdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachu,nkowych,

jeSt zgodne z wpływającr,.mi na formę i treśćsprawozdania finansowego przepisami prawa
regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki.

Zapozna|iśmy się ze sprawozdaniem Zarządl na temat działalnościSpółki w okresie od dnia
1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (,,sprawozdanię z działalności")i uznaliśmy,

ze informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z ńm

zgodne.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalnościuwzględniają postanowienia art. 49 ur,t. 2
ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartoŚciowych oraz warunków uznawania za równowazne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem człoŃowskim (DzU ż0I4,I33 z poźn. zm.
,,rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych").

w unenlu
Ernst & Young Audyt Polska spółka
z o graniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Rondo ONZ 1, 00-Iż4 Warszawa
nr ewid. 130

Kluczowy Biegły Rewident

Ł,fuafl Wojciechowskr
biegłi rewident w lż273

'Warszawa,

dnia 20 marca 2015 roku
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