GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

RAPoRT z BADAIIIA §KoNsoLIDowAI\tEGo sPRAwozDAI\tIA FINAN§owEGo
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Grupa Kapitalowa Immobile S.A
Raporl z badania skonsolidowanego sprawozdania linansowego
za rok zakończony dnia 3 l gndnia
(w tysiqcach zlotych)

I.
1.

20 l 4

roktl

CZĘŚC OGÓLNA
Informacje ogólne

Jednostką dominująca

w Grupie Kapitałowej (zwanej dalej ,,Grupą" lub

,,Grupą Kapitałową")
MAKRUM S.A.)

(dawniej ,,Grupa MAKR1JM S.A.") jest Grupa Kapitałowa Immobile S,A. (dawniej:
(, jednostka dominuj
ąca",,,Spółka").
Jednostka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia l8 grudnia
jednostki dominującej mieścisię w BydgoszcTy prTy ul. Fordońskiej 40.

l99l

roku, Siedziba

Jednostka dominująca jest emitentem papierów wańościowych, o których mowa w art. 4
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2002 r.
nr l606l2002/WE w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości
(Dz, Urz. WE L 243 z 11 września2002 roku, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t, 29, str. 609) i na podstawie art. 55.5 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku

o

rachunkowości (Dz. U, 2013.330 zpóźn. zm. - ,,ustawa o rachunkowości") sporządza
skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczośc i

F i nan

sowej, które zostały zatwi erdzon e przez

W dniu 7 sierpnia 200l roku jednostka

UE.

dominująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000003356l.

Jednostka dominująca posiada numer NIP: 554-030-90-05 nadany w dniu 23 kwietnia 2004 roku oraz
symbol REGON: 090549380 nadany w dniu 9 lutego 2004 roku.

Podstawowym przedmiotem działalnościjednostki dominującej jest:

.
.

wynajem i zarądzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz,

zarądzanie posiadanym pakietem udziałów w spółkach zależnych.

Zakres działalnościpodmiotów zależnych obejmuje następujące rodzaje działalności:

.
.
r
r
.
.

}vynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

działalnośóhotelarska,
działalnośćprodukcyjna,
działalnośćw zakesie konsultingu budowlanego,
działalnośćdeweloperska,
komercyjny chów i trening koni sportowych.

W dniu 3l grudnia 2014 roku kapitał podstawowy jednostki

dominującej wynosił 18216 tysięcy
złotych. Kapitał własny Grupy na ten dzień wynosił 143 884 tysięcy złoĘch.

$
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ns ow e go

Zgodnie ze skonsolidowanym §prawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2014 roku struktura
własności kapitafu podstawowego

j

ednostki dom inuj ącej była następująca:

Liczba

Liczba głosów

akcii
Rafał Jerzy

Wańość
nominalna akcii

Udział w kapitale
podstawowym

39 334 547

39 334 547

9 836 496

54%

18 l47 724

18 I47 724

4 553 933
9l0 787
2 9|4 5l7

25%

Rafał Jerzy ( we

wspófułasnościz Beatą Jerzy)
sławomir winiecki

3 855 555

3 855 555

Pozostali akcjonariusze

l|

Razem

72 862 932

ll

525 106

525 106

72862932

l82ls

5%

16%

l00%

733

Zgodnie z raportem bieżącym nr 20l20l4 z dnia 25 marca 2014 roku Pan Sławomir Winiecki
przekoczył w tym dniu 5% udział w kapitale podstawowym spółki.
Pozostałe transakcje powodujące zmiany w strukturze własnościkapitafu zakładowego Spółki
dotycryĘ akcjonariuszy których udziŃ w kapitale podstawowym nie przekaczał 5Yo, zostĄ opisane
w opublikowanych przez Spółkę raportach bieżących.

W okresie sprawozdawczym kapitał podstawowy jednostki dominującej nie zmienił się.
W skład Zatądu jednostki dominującej na dzień20 marca2015 roku wchodzili:

l RafałJerzy
o sławomir winiecki

-Prezes Zarządu,
- wiceprezes zarządu

W okresie sprawozdawczym oraz od dnia bilansowego do daty opinii nie było zmian w składzie
Zarządu Spółki.

ż.

§kład Grupy Kapitalowej

Na dzień 3l grudnia 2014 roku w skład G*py Kapitałowej Immobile S.A. wchodziły następujące
j

ednostki

z-ależmę

(bezpośrednio i pośrednio) :

nazwajednostki

.
metoda
konsolloacll-

rodzai opinii
o sorawozdaniu

llnansowym

podmiot uprawniony,

dzień bilansowy, na

który przeprowadził

który sporądzono

badanie sprawozdania

sprawozdanie

finansowego

finansowe

Emst & Young Audyt

3l

grudnia 2014

3l

grudnia 2014

Grupa Kapitałowa
Immobile S.A.

konsolidacja
pełna

bezzastrzeżeń

Makrum Development

konsolidacja
pełna

w trakcie

Emsi & Young Audyt

Sp. z o.o.

badania

Polska Sp. z o.o. sp. k.

Makrum pomerania

konsolidacja

brak obowiązku

nie dotyczy

3l grudnia2014

konsolidacja

w trakcie

Emst & Young Audyt

3l grudnia2014

pełna

badarria

Polska Sp. z o.o, sp. k.

konsotidacja

brak obowiązku

nie dotyczy

Sp. z o.o.

Makrum Project
Management Sp. z o.o.

Makrum Sp. z o.o.

peha

peha

Polska Sp. z o.o. sp. k.

badania

3l grudnia2014

badania
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Makrum Jumping

konsolidacja

Team Sp. z o.o.

brak obowiązku

nie dotyczy

3l

nie dotyczy

3l grudnia20l4

nie dotyczy

3l

nie doĘczy

3l grudnia20l4

nie dotyczy

3l grudnia20l4

nie dotyczy

3l

pełna

badania

konsolidacja

brak obowiązku

pełna

badania

konsolidacja

brak obowiązku

pełna

badania

CDI l Sp.zo.o.

konsolidacja

brak obowiązku

pełna

badania

CDl2Sp.zo.o.

konsolidacja

brak obowiązku

pehra

badania

CDI3Sp.zo,o.

konsolidacja

brak obowiązku

pełna

badania

konsolidacja

bezzastrzeżeń

Ernst & Young Audyt

bezzastrzeżeń

Polska Sp. z o.o, sp. k.
Ernst & Young Audyt
Polska Sp. z o.o. sp. k.
nie dotyczy

CDIZarz4dzanie
Nieruchomościami Sp.

zo.o.
CDI Konsultanci

Budowlani Sp. z o.o.

Focus hotels S.A.

pełna

konsolidacja

Crismo Sp. z o.o.
Staten Company

pełna

LTD.

Nobles Sp. z o.o,

HalifaxPSp.zo,o.
Attila Sp. z o.o.
Aronn Sp. z o.o.
Binkie Sp. z o.o.
Carnaval Sp, z o.o.
Cezaro Sp. z o.o.

HotellSp.zo.o.

konsolidacja
pełna

brak obowiązku

konsolidacja
pełna

brak obowiązku

konsoIidacja

brak obowiązku
badania
brak obowiązku

pełna

badania

konsolidacja

bezzastrzeżeń

pełna

konsolidacja
pełna

konsolidacja
pełna

konsolidacja

peha
konsolidacja

bezzutrzeżeń
bezzasfrzeżeń
bezzastrzeżeń
brak obowiązku

pełna

badania
brak obowiązku

Hotel

l§p.zo.o. lska

konsolidacja
pekra

badania

Hotel

l Sp.zo.o.2ska

konsolidacja

brak obowiązku

l Sp.zo.o.3ska

konsolidacja

brak obowiązku

pełrra

badania

Hotel

peha

grudnia

20l4

20l4

3l grudnia20l4
3l grudnia20l4
grudnia 2014

nie dotyczy

3l

grudnia

nie dotyczy

3l grudnia2014

badania

konsolidacja

grudnia

20l4

3l

badania

pełna

grudnia

20l4

Ernst & Young Audyt
Polska Sp. z o.o. sp. k.

3l

grudnia 2014

Audl

3l

grudnia 2014

3l

grudnia

Ernst & Young

Polska Sp. z o.o. sp. k.
Emst & Young Audy
Polska Sp. z o.o. sp. k.

Ernst & Young Audyt
Polska Sp. z o.o. sp. k.
Ernst & Young Audyt
Polska Sp. z o,o, sp. k.
nie dotyczy

20l4

l

grudnia 20 1 4

3l

grudnia 2014

3

3I grudnia2014

nie dotyczy

3l

nie dotyczy

3l grudnia20l4

nie dotyczy

3l

badania

grudnia 2014

grudnia

20l4

i wpĘw wywołany zmianami w stosunku do roku ubiegłego w zakresie jednostek
objętych konsolidacją został przedstawiony w nocie 2 dodatkowych not objaśniających (,,informacja
dodatkowa") do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony
Rodzaj zmian

dnia

3l

grudnia 2014 roku.
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Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok zakończony dnia 3 l grudnia 20I 4 rohl
(w Ęsiqcach

3.

zloĘch)

§konsolidowane§prawozdaniefinansowe

3.1 Opinia bieglego r€wid€nta

oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie,
Rondo ONZ l jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę
pod numerem l30.

Ernst
2014

& Young Audyt Polska spółka z ograniezoną odpowiedzialnością sp. k. w dniu 26 maja
roku została wybrana przez Radę Nadzorczą do badania skonsolidowanego sprawozdania

finansowego

G-py.

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz kluczowy biegły
rewident spełniają, w rozumieniu art. 56 ust, 3 i 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o bieg§ch
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o
nadzorzę publicznym (DzU z 2009 roku, nr 77, poz. 649, z późn. zm.), warunki do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie umowy zawarlej w dniu

2l

lipca 2014 roku

z

Zarządem jednostki dominującej

przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za

3l

rok

zakończony dnia

grudnia 2014 roku.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie
przeprowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego procedury były zaprojektowane tak, aby umożliwić wydanie opinii
o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość.Nasze procedury nie
obejmowały uzupełniających informacji, które nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe haktowane jako całość.
Na podstawie naszego badania, z dniem 20 marca 20l5 roku wydaliśmyopinię biegłego rewidenta bez
7Astrzeżeń o następującej treŚci:

,,Dla Rady Nadzorczej spólki Grupa Kapitalowa Immobile §.A.

l. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Immobile S.A. (dawniej: Grupa MAKRUM S.A.) (,,Grupa"), w której jednostką
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 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na
dzień 3l grudnia 20l4roku, skonsolidowany rachunek rysków i strat, skonsolidowane
sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z pnepĘwów pieniężnych
oraz skonsolidowane sprawozdanie ze zsnian w kapitale własnym za okres od dnia l stycmia
2014 roku do dnia 3l grudnia 2014 roku oraz dodatkowe noĘ objaśniające(,,zńączone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe").
2.

Zaruetelność i jasnośćzŃączonego skonsolidowanego sprawońaniafinansowego, jak również za
jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (poliĘką) rachunkowości
oraz za prawidłowośćdokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarąd Spółki. Ponadto Zarąd
Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienią aby załączone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnościGrupy spełniały
wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(DzU 2013.330 z późn. zm. -,,ustawa o rachunkowości"). Naszym zadaniem było zbadanie
5l|3
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Raport z badania skonsolidowanego spraw ozdania finansowego
za rok zakończony dnia 3l grudnia 20l4 roht
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zloĘch)

załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego arazwyrńenie, na podstawie badanią

wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagającymi
zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz cry rzetelnie i jasno przedstawia ono, we
wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak teZ wynik finansowy GruPy.

opinii

3.

o Ęm czy jest ono we

Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego przeprowadziliśmy stosownie
do postanowień:

.
.

rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

krajowych standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce,

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie - w dużej mięrze metodą

_

i

informacje zawalte w załączonYm
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności
przyjętych i stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i znacących szacunków dokonanYch
przez Zarząd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Uwźamy, że przeprowadzone przeznas badanie dostarcryło nam wystarczającYch
podstaw do wyrażenia opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowYm
traktowanym jako całośó.

wyrywkową

4.

dokumentacji,

z

której wynikają kwoty

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakońezony dnia 3l grudnia
2013 roku było przedmiotem badania przez kluczowego biegłego rewidenta działającego
w imieniu innego podmiotu uprawnionego, który w dniu 20 marca 2014 roku wydał oPinię bez
zastrzeżeń o tym sprawozdaniu finansowym.

5.

Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnYch
aspektach:

.
.

.
6.

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego
działalnościgospodarczej za okes od dnia l stycznia 2014 roku do dnia 3l grudnia 2014 roku,
jak tez sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 3l grudnia 2014 roku,

sporądzone zostało zgodnie

z

Międzynarodowymi standardami sprawozdawczości

F inansowej, które zostały zatwierdzon e przez

UE,

jest zgodne z wpływającymi na formę i treśćsprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj ącym i przygotowanie sprawozdń fi nansowych.

Zapomaliśmy się ze sprawozdaniem Zanądu Spółki na temat działalnościG^py w okresie od
dnia 1 Ęcznia 2014 roku do dnia 3l grudnia 2014 roku (,,sprawozdanie z dzińalnoŚci")
i uznatiśmy, że informacje pochodzące z załączonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego są z nim zgodne. Informacje z:rwartę w sprawozdaniu z działalnościuwzględniają
postanowienia art, 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieĘcych i okresowych przekazywanychprzez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków umawania za równowaźne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DzU 2014.133,
zpóźn. zm. - ,,rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okesowych")."

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego G*py przeprowadziliśmy w okresie
od 17 listopada2014 roku do 20 marca 2015 roku, w tym w siedzibie jednostki dominującej lub
podmiotów prowadzących usługowo księgi spółek z Grupy od 17 do 2l listopada 2014 roku,
od 2 do 13 lutego 20l5 roku oraz od ż do 6 marca 2015 roku.

$

Grupa Kapitałowa Immobile S.A
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania Jinansowego
zą rokzakończony dnia 3l grudnia 20l4 roht
(w Ęsiqcach ztolych\

3.2 Oświadczenia otrzymane i dostępnośó danych

Zarząd jednostki dominującej potwierdził swoją odpowiedzialnośó zz rzetelność i jasność
sprawozdania finansowego jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania
zasadami (polityką) rachunkowości oraz prawidłowośćdokumentacji konsolidacyjnej. Oświadcryłon,
iż udostępnił nam wszystkie sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, dokumentację konsolidacyjną oraz pozostałe wymagane dokumenty oraz
udzielił niezbędnych wyjaśnień. Otrzymaliśmy również pisemne oświadczenie z dnia 20 marca
20l5 roku Zarądu jednostki dominującej o:

.
r
.

kompletnym ujęciu informacj i w dokumentacj i konsolidacyjnej,

wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych

w

skonsolidowanym sprawozdaniu

finansowym, oraz
ujawnieniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń, które
nastąpiĘ po dacie bilansu do dnia ńożenia oświadczenia.

W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam informacje byĘ rzetelne i prawdziwe zgodnie
z przekonaniem i najlepsząwiedząZarządu jednostkidominującej iobjęły wszelkie zdarzenia mogące
mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Jednocześnieoświadczamy, żę w trakcie badania sprawozdania finansowego nie nastąpi§
ograniczenia zakresu badania,
3.3 Informacje

o

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy

za poprzedni rok

obrotowy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zarok zakończony dnia 3l grudnia 20l3 roku zostało
zbadane przezElżbietę Grześkowiak, kluczowego biegłego rewidenta nr 50l4, dzińającego w imieniu

Grant Thornton Frąckowiak Sp z o.o. sp. k., z siedzibą w Poznaniu, prry ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 88 E, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3654. Działający w imieniu
podmiotu uprawnionego kluczowy biegły rewident wydał o tym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za rok zakończony dnia

3

l

grudnia 20l 3 roku opinię bez zastrzeżeń.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony dnia 3l grudnia 20l3 roku zostało
zatwierdzone przaz Akcjonariusry na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 kwietnia

20l4 roku,

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rak obrotowy zakończony dnia 3l grudnia
2013 roku wraa z opinią biegłego rewidentą odpisem uchwaĘ o zatwierdzeniu skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z działalnościGrupy zostało złożonew dniu 7 maja
2014 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

7ll3

Grupa Kapitalowa lmmobile S.A
Raport z badania s konsolidowaneg o spraw ozdania tinans
gntdnia 20l4 roląl
za rokzakończony dnia

jl

(w Ęsiącach

4.

ow e go

złołch)

Sytuacja finansowa

4.1 Podstawow€

dane i wskaźniki finansowe

Poniżej przedstawiono wybrane wskazniki charakteryzujące sytuację finansową G^py w latach
20lż -ż0l4, wyliczone na podstawie danych finansowych zawaĘch w sprawozdaniach finansowych
zalatazakończone dnia 3l grudnia 20l3 roku i dnia 3l grudnia 20l4 roku.

3l grudnia 2012 roku wyliczono na podstawie danych
zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które było

Wskaźniki za rok zakończony dnia
finansowych zawaflych

w

przedmiotem badania innego biegłego rewidenta.

2014
4|7
l43 884
2842

263

suma bilansowa

kapital wlasny
wynik finansowy netto
rentownośćmajątku

2013
842
142368
(3 200)

238

2012
233 456

146554
l

1

48l

1,1%

-1,3%o

4,9Yo

2,0olo

-2,2o/o

16,80/o

3"l%

4,9Yo

l3,7Yo

0,9

0,7

1,0

0,05

0,05

0,09

wynik finansowy n€tto x l009/b
suma aktywów

rentownośćkapitalu wlasnego
wynik finansowy netto x l00%
kapitał własny na pocĄek okresu

rentownośćnetto sprzedaży
wynik finansowy netto x

l00_9ó

przychody ze sprzedaży

l

plynność- wskaźnik pĘnności

aktvwa obrotowe ogółem
zobowiązania krótkoterminowe

pĘnność- wskaźnik pĘnnościIII
środkipieniężne
zobowiązania kótkoterm inowe

srybkośćobrotu należności
należnościz§rtufu dostaw i usług x 365 dni
przychody ze sprzedaĘ

64

dni

64

dni

57 dni

Grupa Kapitałowa Immobile S.A
Raport z badania skonsol idowanego spraw ozdania linansowega
za rokzakończony dnia 3l grudnia 20l4 rohl
(w Ęsiqcach złoĘch)

2014

2013

2012

92 dni

53 dni

77 dni

54 dni

8 dni

22 dni

83,90ró

94,5olo

95,1o1o

45,4oń

40,4ol'o

37,2o/o

Średnioroczny

0,009,ó

0,90%

3,70oń

od grudnia do grudnia

-1,00%

0,709b

2,40o/o

okres splaty zobowiązań
zobowiązania z §rtułu dostaw i usłue x 365 dni
koszt własny sprzedaĘ

szybkośćobrotu zapasów
zapł§y x 365 dni
koszt własny spzedaZy

trwalośćstruktury finansowania
(kapitał własny + rezerwy i zobowiązania
długoterminowe) x l00%

_

suma pasywów

obciążenie majątku zobowiązaniami
(suma pasywów * kapitał własny) x l00%o
suma aktywów

wskaźnik inflacji:

4.2 Komentarz
Przedstawione wskaźniki wskazują na następujące trendy:

.

r
.
o
'
r
.
'

wskazniki rentowności majątku, kapitafu własnego i sprzedtĘ spadĄ

w

całym
analizowanym olaesie, począwsry od2013 roku prryjmując wartościujemne,
wskaŹnik płynności|w 2014 roku wzrósł w porównaniu do roku 2013 iwyniósł 0,9,
wskaŹnik płynnościIII w 2014 roku nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem 2013,
szybkoŚĆ obrotu należnościw 2al4 roku nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem 2013
i wyniosła 64 dni,

okres spłaty zobowięań
i wyniósł 92 dni,

w

2014 roku uległ wydfużeniu

w

porównaniu do roku 2013

szYbkoŚĆ obrotu zapasów w 2014 roku spadła w porównaniu do roku ż0l3 z8 dni do 54 dni,
wartoŚĆ wskaźnika trwałościstruktury finansowania spadała w całym analizowanym okresie,
wartoŚÓ wska:Źnika obcifienia majątku zobowiązaniami wzrastała w cĄm analizowanym

okresie.

Orupa Kapitałowa lmmobile S,A
Rap or t z

ada ni a s kons o l i dow ane go sp r aw ozdani a Ji na ns ow e g o
za rok zakończony dnia j l gntdnia 20l 4 roht
b

(w tysiqcach złoĘch)

4.3 Kontynuacja dzialalności

Podczas naszego badania nic nie zwróciło naszej uwagi, co powodowałoby nasze przekonanie, że
jednostka dominująca nie jest w stanie kontynuować działalnościprzez co najmniej 12 miesięcy licząc
od dnia 3l grudnia 2014 roku na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądźistotnego
ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

W nocie 6 informacji dodatkowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Zarądjednostki dominującej wskazał, że będące podstawą
sporządzenia skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego sprawozdania finansowe jednostek Grupy
zostały sporządzone przy założeniu kont-ynuowania działalnościprzez te jednostki przez okres nie
krótszy niż 12 miesięcy od dnia 3l grudnia 2014 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na
zagrożenie kon§lnuowania działalno ściprzez te jednostki.

Grupa Kapitalowa Immobile S.A

Rap o r t z badani a s kons o l idaw ane g o spr aw o: d ani a li na
za rok zakończony dnia j 1 grudnia 20l 4 roht
(w tysiqcach złotycll)
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1.
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ov e g o

CZĘŚcsZcZEGÓŁoWA
Kompletność i poprawnośćdokumentacji konsolidacyjnej

Podczas badania nie stwierdziliśmy mogących mieć istotny wpływ na zbadane skonsolidowane
sprawozdanie finansowe nieprawidłowościdokumentacji konsolidacyjnej, które nie zostĄby
usunięte, w tym w zakesie spełnienia warunków, jakim powinna odpowiadaó dokumentacja
konsolidacyjna (a w szczególności obejmujących wyłączenia dotyczące korekt konsolidacyjnych).

2.

Zasady i metody wyceny aktywów i zobowiązań oraz kapitalów wlasnych

ZasaĘ (politykę) rachunkowości Grupy oraz wykazywania danych przedstawiono w nocie 10
informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia
20l4 roku.

3.

CharakterysĘka skladników skonsolidowanego sprawozdania finansowego

i

kapitałów własnych G.py zostŃa przedstawiona
3l grudnia 20l4 roku.
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są zgodne z dokumentacją

Struktura akĘwów, zobowiązań

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia

Dane wykazane

w

konsolidacyjną.

3.1 Kapital wlasny, w tym udziaty niekontrolujące
Wykazany stan kapitałów własnych, w tym udziałów niekontrolujących jest zgodny z dokumentacją
konsolidacyjną i odpowiednimi dokumentami prawnymi.
2014 roku nie występowały.

UdziĄ

Dane dotycące kapitałów własnych przedstawiono
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

w

niekontrolujące na dzień

nocie

29

3l grudnia

informacji dodatkowej

3.2 Rok obrotowy

Sprawozdania finansowe, będące podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, wszystkich jednostek wchodących w skład Grupy Kapitałowej zostały sporządzone na
dzień 3l grudnia 2014 roku i obejmują dane finansowe za okes sprawozdawc4, od dnia l stycznia
20l4 roku do dnia 3 l grudnia 2014 roku.

.-$

Grupa Kapitałowa Immobile S.A
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rokzakończony dnia 3l gndnia 20]4 raht
(tł tysiqcach zlotych)

4.

Wylączenia konsolidacyjne

4.1

Wylączenia wzajemnych rozrachunków (należnościi zobowiązań) oraz obrotów

wewnętanych (prrychodów i kosztów) iednostek objęĘch konsolidacją
Dokonane wyłączenia wzajemnych rozrachunków (należnościi zobowiązań) oraz obrotów
wewnętrznych (przychodów i kosztów) jednostek objętych konsolidacją są zgodne z dokumentacją
konsolidacyjną.
4.2 Wyłączenia wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją, zawartYch
w wańości akĘwów oraz z §rtulu dywidend

Dokonane wyłączenia wyników niezrealizowanych przezjednostki objęte konsolidacją zawartYch
w wartościaktywów oraz z

łtufu dywidend

są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

5. Sprzedaż calościlub częściudzialów (akcji) wjednostce podporządkowanej
W roku obrotowym Grupa nie sprzedała żadnych udziałów (akcjD w

jednostkach

podporządkowanych.

6.

Pozycje kształtujące wynik dzialalności Grupy

Charakterystyka pozycji ksźałtującychwynik działalnościGrupy została przedstawiona w zbadanYm
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 3l grudnia 2014 roku.

7.

Slusznośćodstępstw od zasad konsolidacji i stosowania metody praw własnoŚci okreŚlonYch

Międzynarodorvych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, które zostaĘ
zatwierdzone przezUJ

w

W procesie sporządzania skonsolidowanego §prawozdania finansowego nie
od zasad konsolidacji i stosowania metody praw własności.

E.

miĄ

miejsca odstęPstwa

Informacja dodatkowa

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończonY dnia
3l grudnia 2ol4 roku sporządzona została, we wsrystkich istotnych aspektach zgodnie
Informacja dodatkowa

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
Europejską.

9.

Przez Unię

§prawozdanie z dzialalności Grupy

Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki na temat działalnościG-py w okesie od dnia
l stycznia 2014 roku do dnia 3l grudnia 2014 (,,sprawozdanie z działalności")i uznaliŚmy, Że
informacje pochodące zzńączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.
lnformacje zawańe w sprawozdaniu z działalnościuwzg\ędniają postanovJienia art. 49 ust.2 usta§Y
o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieĘcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania ?Ą równowaźne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (DzU 20|4.|33 zpóźn. zn.\.

-_$

Grupa Kapitałowa Immobile S.A
Raport z badania s kons olidowanego spraw ozdania finans
za rok zakończony dnia 3 l grudnia 20 l 4 roku
(w Ęsiqcach złotych)
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10. Zgodnośćz prawem
Uzyskaliśmy pisemne potwierdzenie od Zarządlljednostki dominującej, iz w roku sprawozdawczym
nie zostały naruszone przępisy prawa, a takżę postanowienia statutów oraz umów jednostek Grupy
mające wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

w imieniu
Ernst & Young Audyt Polska spółka

z ograniczonąodpowiedzialnością sp. k.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
nr ewid. 130
Kluczowy BiegĘ Rewident

Łukasz Pojciechowskl
biegły rewident rT 12273

Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku
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