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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej Grupa Kapitalowa Immobile §.A.

l. Przęrowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Immobile S.A. (dawniej: Grupa MAKRIJM S.A.) (,,Grupa"), w której jednostĘ
dominującą jest spółka Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.)
(,,Spółka") z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 40, za rok zakończony dnia
3l grudnia 2014 roku, obejmującego skonsolidowane sprawozdańe z sytuacji finansowej
sporządzgnę na dzień 31 grudnia 2014roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat,
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie
z przepĘwów pienięzrych oraz skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za
okres od dnia 1 stycania 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz dodatkowe noĘ
obj aśniające

2.

(,,załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe").

Za rzetęlnośći jasnośćzńączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również
za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości oraz za prawidłowośćdolcrmentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarząd Spółki.
Ponadto Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnościGrupy
spełniĄ wymagania przewidziane w Ustawie z dńa 29 września1994 roku o rachunkowości
(DzU 2013.330 z późlt. zln. - ,,ustawa o rachunkowości"). Nas4rm zadaniem było zbadanie
załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wytńenie, na podstawie
badania, opinii o tym czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagającymi
zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelńe i jasno przedstawia ono, we
wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i frnansową jak też wynik finansowy
Grupy.

Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania fnansowego przeprowadziliśmy
stosownie do postanowień:

.
.

rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

Krajowych §tandardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę BiegĘch
Rewidentów w Polsce,

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie - w duzej mierze metodą
wyrywkową - dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawartę w załączonym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności

prł,jętych i stosowanych pruez G-pę zasad rachunkowościi ntaczących szacunków
dokonanych pruez Zarząd, Spółki, jak i ogólnej prezentacji zalączolego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam
wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonlrm skonsolidowan)rm sprawozdaniu
finansowym traktowanym jako całość.
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4.

5.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2013 roku było przedmiotem badania przez |<7lczowego biegłego rewidenta
działĄącego w imieniu irrrrego podmiotu uprawnionego, który w dniu 20 marca 2014 roku
wydał opinię bęz zastrzężeń o tym sprawozdaniu finansowym.
Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspeklach:

.

.
.

przedstawia rzetelnię i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego
działalnościgospodarczej za okres od dnia l stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia
2014 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzięń 31 grudnia
2014 roku,

Sporządzone zostało zgodnie z Mtędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej, łlóre zo stał y zatw ier dzone przez IJE,
jest zgodne z wpływającymi na formę i treśćsprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj ącymi przy gotow anie sprawozdań finansowych.

6.

Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki na temat działalnościGrupy w okresie
od dnia l stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (,,sprawozdańe z działalności")
i uznaliśmy, że informacje pochodzące z zńączonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego są z nim zgodne, Informacje zawarię w sprawozdanil z działalnościuwzględniają
postanowienia art.49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowychprzekarywanychprzez
emitentów papierów wańościowych oraz warunków uznawania za równowazne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DzU 2OI4.1,33,
zpóźn. zm. - ,,rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych").

w imieniu
Ernst & Young Audyt Polska spółka
z ograniczonąodpowiedzialnością sp. k.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
nr ewid. 130
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