OPINIA NIEZALE¯NEGO BIEG£EGO REWIDENT A
Dla Zarz¹du, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A.
43-382Bielsko-Bia³a,ul. Lajkonik. 34
Przeprowadziliœmybadanie skonsolidowanegosprawozdania finansowegoGrupy
Kapita³owej ROBINSON EUROPE S.A. na które sk³ada siê:

.
.

.
.

.
.

wprowadzeniedo skonsolidowanego
sprawozdaniafinansowego
skonsolidowanybilans sporz¹dzonyna dzieñ 31.10.2013r.,który po stronie aktywów
i pasywów zamykasiê sum¹
12.509.952,33z³
skonsolidowanyrachunek zyskówi stratza rok obrotowyod 1.11.2012r.do
31.10.2010r.,wykazuj¹cystratênettow kwocie
(-) 505.106,20z³
zestawieniezmian w skonsolidowanymkapitalew³asnym,
wykazuj¹cespadekkapita³uo kwotê
25.253,89z³
skonsolidowanyrachunekprzep³ywówpieniêmych,wykazuj¹cy wzrost stanuœrodków
pieniê¿nychw okresieod 1.11.2012r.do 31.10.2013r.okwotê
66.151,14z³
dodatkoweinformacjei objaœnienia.

Za sporz¹dzenieskonsolidowanegosprawozdaniafinansowegoodpowiadaZarz¹d jednostki
dominuj¹cej.
Naszymzadaniemby³o zbadaniei wyra¿enieopinii o rzetelnoœci,
prawid³owoœci
i jasnoœci
tego sprawozdaniafinansowego.
Badanie przeprowadzono stosowniedo:
1)
postanowieñrozdzia³u7 ustawyz dnia 29 wrzeœnia1994r.o rachunkowoœci
(Dz.U. z
2009r.Nr 152,poz.1223),
2)
krajowychstandardówrewizji finansowej,wydanychprzezKrajow¹ RadêBieg³ych
Rewidentóww Polsce,
Badanieskonsolidowanego
sprawozdaniafinansowegozaplanowaliœmy
i przeprowadziliœmy
w taki sposób,aby uzyskaæ
racjonaln¹pewnoœæ,
pozwalaj¹c¹ na wyra¿enieopinii o
sprawozdaniu.
W szczególnoœci
badanieobejmowa³osprawdzeniepoprawnoœcizastosowanych
przez
jednostkêzasadrachunkowoœci
i znacz¹cychszacunków,sprawdzenie-w przewa¿aj¹cej
mierzew sposóbwyrywkowy- podstaw,z których wynik¹j¹ liczby i infonnacjezawartew
skonsolidowanymsprawozdaniufmansowym,jak i ca³oœciow¹
ocenêtegosprawozdania.
Uwa¿amy,¿ebadaniedostarczy³owystarczaj¹cejpodstawydo wyra¿eniamiarodajnejopinii.
Nas'lJ'm zdaniemzbadaneskonsolidowanesprawozdanie finansowe, obejmuj¹ce dane
liczbowei objaœnienias³owne:
a) przedstawiarzetelniei jasno wszystkieinformacjeistotnedla ocenysytuacjimaj¹tkowej i
finansowejgrupy kapita³owejROBINSONEUROPES.A. na dzieñ 31.10.2013r.,jakte¿
wyniku finansowegoza rok obrotowyod 1.11.2012r.do 31.10.2013r.,
b) sporz¹dzonezosta³o,we wszystkichistotnychaspektach,zgodniez okreœlonymi
w
powo³anejwy¿ejustawie,w szczególnoœci
jej rozdziale6 ~~¹dami rachunkowoœci,
c) jest zgodnez wp³ywaj¹cymi na treœæ
sprawozdaniaprzepisamiprawaobowi¹zuj¹cymi
GrupêKapita³ow¹.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1.11.2012-31.10.2013.
Grupy Kapita³owej ROBINSONEUROPES. A. w Bielsku-Bia³ej

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.10.2013r.
Grupy Kapita³owej ROBINSONEUROPES. A. w Bielsku-Bia³ej
Sprawozdaniez dzia³alnoœci
Grupy Kapita³owejjest kompletnew rozumieniuart. 49 ust. 2
ustawyo rachunkowoœci
a zawartew nim informacjepochodz¹ceze sprawozdania
finansowegos¹ z nim zgodne.

~

~..

Halina Markiewicz
kluczowybieg³yrewidentm ewidencyjny2401

MEDIMAR

Kancelaria
Bieg³ego
Rewidenta
mgr Halina MarkiewIcz
podmiot uprawniony nr 172
43-300 BIELSKO-BIA£A,ul. Batorego 17/5
tel. 033 /8125-827, fax 033/8125-832

Podmiotuprawnionydo
badaniasprawozdañKIBR m 172
KancelariaBieg³egoRewidenta
MEDIMAR w Bielsku-Bia³ej
Bielsko-Bia³a,28 marca2014r.
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.10.2013r.
Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej

RAPORT
uzupe³niaj¹cy opiniê z badania skonsolidowanegosprawozdania
finansowego
za okres 1.Ol.2011r.do31.12.2011r.
Grupy Kapita³owejROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej.

Spis treœci:

A. Czêœæ
ogólna
1..

2.
3..
3...
3.

Daneidentyfikuj¹ce grupêkapita³ow¹
Infonnacja o sprawozdaniufmansowymza rok obrotowy
Infonnacja o sprawozdaniufinansowymza rok poprzedni
Daneidentyfikuj¹ce bieg³egorewidenta
Podstawaprawnaprzeprowadzanego
badania

B. Analizasytuacjifinansowej
1. Analiza skonsolidowanegobilansu
2. Analiza skonsolidowanegorachunkuzyskówi strat
3. Analiza podstawowychwskaŸnikówekonomicmych

c.

Czêœæ
szczegó³owa
1. Ocenaprawid³owoœci
konsolidacji
2. Informacjao pozosta³ychelementachsprawozdania[mansowego
3. Informacjekoñcowe

2
4
5
5
5
5
6
6
7
8

9

9
10
11

b
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.1 O.2013r.
Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej

A.

CZÊŒÆOGÓLNA RAPORTU

DANE IDENTYFIKUJ¥CE BADAN GRUPÊ KAPIT ALOW ¥
1.1.Jednostka dominuj¹ca:

a)

ROBINSON EUROPE Spó³kaAkcyjna w Bielsku-Bia³ej43-300,ul. Lajkonika 34 powsta³a
w wyniku przekszta³cenia
spó³kiz ograniczon¹odpowiedzialnoœci¹
(KRS 0000250844),które
nast¹pi³oaktemnotarialnymRep.A 3706/2013sporz¹dzonymw dniu 10.08.2010r.W dniu
06.09.201Or.przekszta³cona
spó³ka zosta³azarejestrowanaw RejestrzePrzedsiêbiorców
KrajowegoRejestruS¹dowegopod numerem364613.
Numer identyfikacji podatkowejSpó³kiNIP 5470046025oraz numerstatystyczny
Regon002429322.

b)

Organy Spó³ki:
.
Zarz¹d z³o¿onyz trzechcz³onków: Pawe³Busz,JanuszStarko,S³awomirPszczo³a
.
RadaNadzorcza z³o¿onaz piêciu osób:Piotr Busz,Anna Pszczo³a,BartoszStarko,
Marek Olearczyk,Marcin G¹siorek.
Struktura akcjonariatu na dzieñ 31.10.2013r.:
-JanuszStarko378 055 akcji co stanowi24,16% kapita³uzak³adowego,
-Pawe³Busz 375 000 akcji co stanowi23,97% kapita³uzak³adowego,
-S³awomirPszczo³a250000 akcji co stanowi 15,98% kapita³uzak³adowego,
-ABS InvestmentS. A. 202 596 akcji co stanowi 12,95%kapita³uzak³adowego,
-Pawe³Miœkiewicz116421 akcji co stanowi7,44% kapita³uzak³adowego,
-pozostaliakcjonariusze242 570 akcje,co stanowi 15,50%kapita³uzak³adowego.
Spó³kajest notowanana rynku New ConnectWarszawskiejGie³dy PapierówWartoœciowych.

d)

Przedmiotemdzia³alnoœciSpó³ki (wykonywanym)jest:
.
PKD 47.64 Z sprzeda¿sprzêtusportowego
.
PKD 46.90 Z sprzeda¿hurtowaniewyspecjalizowana
.
PKD 32.30 Z produkcjasprzêtusportowego

1.2. Jednostka zale¿naw których ROBINSON EUROPE S.A. posiada 100% akcji:
"OUTDORZY" S.A. w Bielsku-Bia³ej, prowadz¹cy dzia³alnoœæ
w zakresie:
.
PKD 47.91Z sprzeda¿detalicznaprowadzonaprzeddomy sprzeda¿ywysy³kowej
lub Internet,
.
PKD 32.30Z produkcjasprzêtusportowego,
.
PKD 32.99Z produkcjapozosta³ychwyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
.
PKD 46.42Z sprzeda¿hurtowaodzie¿yi obuwia,
Kapita³ zak³adowy wynosi 600.000,- z³.
Wartoœæudzia³ówROBINSONEUROPES.A. w

cenienabycia600.000,-z³

KancelariaBieg³ego Rewidenta "MEDIMAR" podmiot uprawniony do badania sprawozdañ
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.1 O.2013r.
Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej

2.

DANE IDENTYFIKUJ¥CE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE GRUPY KAPITA£OWEJ ROBINSON EUROPE S.A.
ZA OKRES 1.11.2012-31.10.2013r.

Skonsolidowanesprawozdaniefinansowe objête badaniem obejmuje:
. skonsolidowanybilans sporz¹dzonyna dzieñ 31.10.2013r.,który po stronie aktywów
i pasywów zamykasiê sum¹
12.509.952,33z³
. skonsolidowanyrachunek zyskówi stratza rok obrotowyod 1.11.2012r.do 31.10.2013r.,

wykazuj¹cystratênettow kwocie

(-)505.106,20
z³

. zestawieniezmianw skonsolidowanymkapitalew³asnymw roku obrotowym
zakoñczonym31.10.2013,wykazuj¹cespadekkapita³uo kwotê 25.253,89z³
skonsolidowanyrachunekprzep³ywówpieniê¿nych,wykazuj¹cy wzrost stanuœrodków
pieniê¿nychw okresieod 1.11.2012r.do 31.10.2013r.o
66.151,14z³
dodatkowainforn1acjaz³o¿onaz wprowadzeniado skonsolidowanego
sprawozdania

.

.

fInansowego oraz dodatkowych inforn1acji i objaœnieñ.
Badanie przeprowadzonona podstawieUmowy zawartej przez podmiot uprawniony KIBR nr 172
Kancelariêbieg³egorewidentaMEDIMAR Halina Markiewicz w Bielsku-Bia³ej,ul. Batorego17/5z

Zarz¹demSpó³ki ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 26.10.2013r.
Bieg³a rewident i podmiot uprawniony do badanias¹ niezale¯11iod badanejjednostki w rozumieniu
odpowiednichprzepisów ustawy o rachunkowoœci.
Badanajednostka udostêpni³a przy badaniu
niezbêdnedane,informacje i wyjaœnieniaoraz z³o¿y³aodpowiednie pisemneoœwiadczenie.

Skonsolidowane
sorawozdaniefinansowe za 2012r ., nie by³o sporz¹dzane-konsolidacja po raz
pierwszy ma miejsce na 30.04.2013r.

3.

Sprawozdaniafinansowepodmiotówobjêtychkonsolidacj¹:
-ROBINSONEUROPES.A. w Bielsku-Bia³ej,sporz¹dzonena dzieñ31.10.2013r.,
wykazuj¹cesumêbilansow¹ 12.375.333,10
z³ i stratênetto 464.600,38z³ zosta³ozbadane
przezpodmiotuprawnionyKIBR nr 172-Kancelariê"MEDIMAR" Halina Markiewicz w
Bielsku-Bia³ej-opinia bezzastrze¿eñ
dniu 31.03.2013r.
-OUTDORZY S.A. w Bielsku-Bia³ej,sporz¹dzonena dzieñ31.12.2013r.,wykazuj¹ce sumê
bilansow¹ 734.619,23z³ i stratênetto 50.505,82z³ zosta³ozbadaneprzezpodmiot uprawniony
KIBR nr 172-Kancelariê"MEDIMAR" Halina Markiewicz w Bielsku-Bia³ej-opinia bez
zastrze¿eñ
dniu 31.03.2013r.

KancelariaBieg³ego Rewidenta "MEDIMAR" podmiot uprawniony do badania sprawozdañ
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.10.2013r.
Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej

B.

ANALIZA SYTUACJIFINANSOWEJGRUPYKAPITALOWEJ

1.

Analiza skonsolidowanegobilansu na tle roku poprzedniego:

Wartoœæ
aktywów Grupy na 31.12.2013r.wzros³a o 168,6tys. z³, co stanowi 1,4 %, przy
czym aktywa trwa³e wzros³y o 8,1%, natomiast w aktywach obrotowych nast¹pi³ spadek
wartoœcio 2,6 %, dotycz¹cy zapasówjak i nale¿noœci..
Udzia³ maj¹tku trwa³ego w sumie aktywów na 31.10.2013r.wynOSI 40% a udzia³maj¹tku
obrotowego60% - strukturata nie zmieni³asiê w sposóbistotny od koñcapoprzedniegoroku
obrotowego.
Kapita³ w³asnyGrupy na 31.10.2013r.prawie nie wykazuje zmian wartoœciw stosunkudo
roku poprzedniego,podobniejak jego udzia³ w strukturzeŸróde³finansowania,wynosz¹cy
39% na koniec dwóch kolejnych okresów.Zobowi¹zania stanowi¹ 61% sumy bilansowej
Grupyi równie¿nie wykazuj¹ odchyleñw porównaniuz rokiem poprzednim.

KancelariaBieg³ego Rewidenta "MEDIMAR" podmiot uprawniony do badania sprawozdañ
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.10.2013r.
Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej

2.

Analiza skonsolidowanegorachunku zysków i strat roku poprzedniego

Skonsolidowaneprzychody ze sprzeda¿yw roku obrotowym od 1.11.2012 do 30.10.2013r. w
stosunku do roku poprzedniego w cenach bie¿¹cych obni¿y³y siê macz¹co -o 5 punktów
procentowych.Koszty operacyjnewykazuj¹ wzrost o 3% co poskutkowa³owyst¹pieniem straty ze
sprzeda¿y
w kwocie 58,9 tys. z³ ( w roku poprzednimzysk ze sprzeda¿ywyniós³ 828,5tys. z³).
Wysokiepozosta³ekoszty operacyjne264 tys. z³ ( w tym 61,4 tys. z³ odpisyna nale¿noœci
zagro¿one
nieœci¹galnoœci¹)
i koszty finansowe 381,3 tys. z³ (g³ownie odsetki od kredytów) by³y przyczyn¹
stratybrutto, wynosz¹cej 525,9tys. z³.
Znacz¹cakwota stratywskazujena istotnepogorszeniesytuacji fmansowejw roku badanymna tle
okresupoprzedniego.
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.1 O.2013r.
Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej

3.

Analiza wskaŸnikowa:

wskaŸniki rentownoœciosi¹gniêtew bie¿¹cymroku obrotowyms¹ gorszeod poziomuroku ubieg³ego.
WskaŸnikirotacji s¹ w dalszymci¹gu niezadowalaj¹ce.
Równie¿wskaŸnikip³ynnoœci
s¹ gorszeod umawanychza zadowalaj¹ce.
Zdolnoœæ
!!rUOy kaoita³owei do kontYnuowania dzia³alnoœci
w roku nasteonym DOroku
obrotowym w nie zmienionym istotnie zakresie:
Przeprowadzona analiza, pokazuj¹ca spadek przychodów i ujemn¹ rentownoœæ,
œwiadczyo pewnym pogorszeniu sytuacji ekonomicznej grupy. Na poprawê sytuacji finansowej w
najbli¿szej przysz³oœcima wp³yn¹æ- zdaniem Zarz¹du spó³ki dominuj¹cej- rozszerzenie palety

oferowanychtowarów przezdzia³ sportowy
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.1 0.2013r.
Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej

c.

Czêœæ
szczegó³owa
raportu:

1. Zasady rachunkowoœci:
Spó³kinale¿¹cedo Grupy kapita³owejstosuj¹ zasadyrachunkowoœci
nie odbiegaj¹ceistotnieod zasad
rachunkowoœci
jednostki dominuj¹cej.
Dla celów konsolidacji spó³ki sporz¹dzi³ysprawozdaniafmansowei infonnacje dotycz¹ce
wzajemnychtransakcji.
2. Zasady sporz¹dzania skonsolidowanegosprawozdania finansowegoGrupy Kapita³owej
SkonsolidowanesprawozdaniefinansoweGrupy Kapita³owejROBINSONEUROPES.A. zosta³o
sporz¹dzonezgodniez wymogan1izawartymiw rozdziale6 Ustawy z dnia 29.09.l 994r. o
rachunkowoœci,
jak równie¿Rozporz¹dzeniaMinistra Finansówz dnia 12 grudnia2001r. w sprawie
szczegó³owych
zasad sporz¹dzaniaprzezjednostki inne ni¿ banki i ubezpieczycielesprawozdania
finansowegojednostekpowi¹zanych(Dz. U. Nr 152,poz. 1729).
Podstawêsporz¹dzeniasprawozdaniastanowi³adokumentacjakonsolidacyjna,obejmuj¹cam.in.:
sprawozdaniafinansowejednostekobjêtychkonsolidacj¹,noty konsolidacyjne,wyliczenie wartoœci
firmy (ujemnej)na dzieñ objêciaudzia³ówi na koniecokresu,ustaleniewy³¹czeñ (korekt)
konsolidacyjnychoraz zbiorczezestawieniewyników konsolidacji.
3. Metoda konsolidacji
Konsolidacjasprawozdañpodmiotówzale¿nychzosta³aprzeprowadzona
metod¹ pe³n¹, obejmuj¹c¹
zsumowaniewszystkichpozycji sprawozdañi dokonaniestosownychwy³¹czeñ wartoœciudzia³ów,
orazwzajemnychtransakcjipomiêdzyspó³kamiGrupy.

4. Noty objaœniaj¹ce
Dane zawarte w notach objaœniaj¹cych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zosta³y

sporz¹dzonew sposóbkompletnyi prawid³owy.
6. Skonsolidowanyrachunek przep³ywów pieniê¿nychza rok obrotowy.
Rachunekprzep³ywówpieniê¿nychsporz¹dzonyzgodniez art. 48b ustawyo rachunkowoœci
w sposób
wiarygodny,powi¹zany z bilansemi rachunkiemzysków i strat wykazuje bilansowy wzrost œrodków
pieniê¿nycho kwotê 66.151,14z³

7. Zestawieniezmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym w roku obrotowym.
Jednostkadominuj¹ca kompletnie i wiarygodnieujê³apozycjekszta³tuj¹cespadekskonsolidowanego
kapita³uw³asnegoo kwotê 25.253,89z³, zgodniez bilansem.

8. SprawozdanieZarz¹du z dzia³alnoœciGrupy Kapita³owej.
Sprawozdanie z dzia³alnoœciza rok obrotowy spe³nia wymogi okreœlonew art. 49 ust. 2 ustawy z dnia
29 wrzeœnia1994r. o rachunkowoœci,a informacje i liczbowe dane w nim zawarte s¹ zgodne z danymi
zbadanegoskonsolidowanego sprawozdania fmansowego.
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.10.2013r.
Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej

9. Podsumowanie.
Podsumowaniewyników badaniazawartejest w opinii bieg³egorewidenta,stanowi¹cej odrêbny
dokument,wymaganyprzezustawêo rachunkowoœci.
Niniejszy raport zawiera 10 stron kolejno numerowanychi opatrzonych podpisem bieg³ego
rewidenta.
Integraln¹ czêœæ
raportu stanowi¹ za³¹cmiki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wprowadzeniedo skonsolidowanego
sprawozdaniafinansowegoza rok obrotowy.
Skonsolidowanybilans sporz¹dzonyna 31.10.2013r.
Skonsolidowanyrachunekzysków i stratokresod 01.11.2012r.do 31.10.2013r.
Zestawieniezmian w skonsolidowanymkapitalew³asnymza rok obrotowy.
Skonsolidowanyrachunekprzep³ywówpieniê¿nychza rok obrotowy.
Dodatkoweinfonnacje i objaœnienia
za rok obrotowy.
SprawozdanieZarz¹du z dzia³alnoœci
Grupy Kapita³owejw roku obrotowym.

MEDIMAR

Kancelaria Bieg³ego Rewidenta

H;.:j;;;;;'
~i~~'"
kluczowybieg³yrewidentnr ewidencyjny240l

mgr Halina Markiewicz
podmiot uprawnionynr 172
43-300 BIELSKO-BIA£A.ul. Batorego17/5
tel. 033/812S-8~7. faxO33/812S-832

Podmiotuprawnionydo
badaniasprawozdañKIBR nr 172
KancelariaBieg³egoRewidenta
MEDIMAR w Bielsku-Bia³ej
Bielsko-Bia³a,28 marca2014r.
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