
OPINIA NIEZALE¯NEGO BIEG£EGO REWIDENT A

Dla Zarz¹du, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia
ROBINSON EUROPE S.A.

43-382 Bielsko-Bia³a, ul. Lajkonik. 34

Przeprowadziliœmy badanie skonsolidowanego sprawozdania
Kapita³owej ROBINSON EUROPE S.A. na które sk³ada siê:

wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
skonsolidowany bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.10.2013r., który po stronie aktywów
i pasywów zamyka siê sum¹ 12.509.952,33 z³
skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.11.20 12r. do
31.10.2010r.,wykazuj¹cy stratê netto w kwocie (-) 505.106,20 z³
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym,
wykazuj¹ce spadek kapita³u o kwotê 25.253,89 z³
skonsolidowany rachunek przep³ywów pieniêmych, wykazuj¹cy wzrost stanu œrodków
pieniê¿nych w okresie od 1.11.2012r. do 31.10.2013r.o kwotê 66.151,14 z³
dodatkowe informacje i objaœnienia.
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Za sporz¹dzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiada Zarz¹d jednostki
dominuj¹cej.
Naszym zadaniem by³o zbadanie i wyra¿enie opinii o rzetelnoœci, prawid³owoœci i jasnoœci
tego sprawozdania finansowego.

Badanie przeprowadzono stosownie do:
1) postanowieñ rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994r. o rachunkowoœci (Dz.U. z

2009r. Nr 152, poz. 1223),
2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow¹ Radê Bieg³ych

Rewidentów w Polsce,
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliœmy i przeprowadziliœmy
w taki sposób, aby uzyskaæ racjonaln¹ pewnoœæ, pozwalaj¹c¹ na wyra¿enie opinii o
sprawozdaniu.
W szczególnoœci badanie obejmowa³o sprawdzenie poprawnoœci zastosowanych przez
jednostkê zasad rachunkowoœci i znacz¹cych szacunków, sprawdzenie- w przewa¿aj¹cej
mierze w sposób wyrywkowy- podstaw, z których wynik¹j¹ liczby i infonnacje zawarte w
skonsolidowanym sprawozdaniu fmansowym, jak i ca³oœciow¹ ocenê tego sprawozdania.
Uwa¿amy, ¿e badanie dostarczy³o wystarczaj¹cej podstawy do wyra¿enia miarodajnej opinii.

Nas'lJ'm zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmuj¹ce dane
liczbowe i objaœnienia s³owne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj¹tkowej i

finansowej grupy kapita³owej ROBINSON EUROPE S.A. na dzieñ 31.10.2013r.,jak te¿
wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.11.20 12r .do 31.10.20 13r.,

b) sporz¹dzone zosta³o, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreœlonymi w
powo³anej wy¿ej ustawie, w szczególnoœci jej rozdziale 6 ~~¹dami rachunkowoœci,

c) jest zgodne z wp³ywaj¹cymi na treœæ sprawozdania przepisami prawa obowi¹zuj¹cymi
Grupê Kapita³ow¹.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1.11.2012-31.10.2013.
Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej

finansowego Grupy



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

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2
ustawy o rachunkowoœci a zawarte w nim informacje pochodz¹ce ze sprawozdania
finansowego s¹ z nim zgodne.

~ ~..
Halina Markiewicz
kluczowy bieg³y rewident m ewidencyjny 2401

Podmiot uprawniony do
badania sprawozdañ KIBR m 172
Kancelaria Bieg³ego Rewidenta
MEDIMAR w Bielsku-Bia³ej

Bielsko-Bia³a, 28 marca 2014r.

Bieg³ego Rewidenta "MEDIMAR" podmiot uprawniony do badania sprawozdañ
finansowych nr 172 w Bielsku-Bia³ej, ul.Batorego 17/5

Kancelaria

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

.2



Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.10.2013r.
Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej

RAPORT

uzupe³niaj¹cy opiniê z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

za okres 1.Ol.2011r.do 31.12.2011r.

Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej.

Spis treœci:

A. Czêœæ ogólna

Dane identyfikuj¹ce grupê kapita³ow¹
Infonnacja o sprawozdaniu fmansowym za rok obrotowy
Infonnacja o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni
Dane identyfikuj¹ce bieg³ego rewidenta
Podstawa prawna przeprowadzanego badania

1..

2.

3..

3...

3.

B. Analiza sytuacji finansowej

Analiza skonsolidowanego bilansu
Analiza skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Analiza podstawowych wskaŸników ekonomicmych

1.
2.
3.

Czêœæ szczegó³owa

1. Ocena prawid³owoœci konsolidacji
2. Informacja o pozosta³ych elementach sprawozdania [mansowego
3. Informacje koñcowe

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

A. CZÊŒÆ OGÓLNA RAPORTU

DANE IDENTYFIKUJ¥CE BADAN GRUPÊ KAPIT ALOW ¥

1.1. Jednostka dominuj¹ca:

a) ROBINSON EUROPE Spó³ka Akcyjna w Bielsku-Bia³ej 43-300, ul. Lajkonika 34 powsta³a
w wyniku przekszta³cenia spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ (KRS 0000250844), które
nast¹pi³o aktem notarialnym Rep. A 3706/2013 sporz¹dzonym w dniu 10.08.2010r. W dniu
06.09.20 1 Or. przekszta³cona spó³ka zosta³a zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców
Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem 364613.
Numer identyfikacji podatkowej Spó³ki NIP 5470046025 oraz numer statystyczny
Regon 002429322.

b) Organy Spó³ki:. Zarz¹d z³o¿ony z trzech cz³onków: Pawe³ Busz, Janusz Starko, S³awomir Pszczo³a
. Rada Nadzorcza z³o¿ona z piêciu osób: Piotr Busz, Anna Pszczo³a, Bartosz Starko,

Marek Olearczyk, Marcin G¹siorek.

Struktura akcjonariatu na dzieñ 31.10.2013r.:
-Janusz Starko 378 055 akcji co stanowi 24,16 % kapita³u zak³adowego,
-Pawe³ Busz 375 000 akcji co stanowi 23,97 % kapita³u zak³adowego,
-S³awomir Pszczo³a 250000 akcji co stanowi 15,98 % kapita³u zak³adowego,
-ABS Investment S. A. 202 596 akcji co stanowi 12,95% kapita³u zak³adowego,
-Pawe³ Miœkiewicz 116421 akcji co stanowi 7,44 % kapita³u zak³adowego,
-pozostali akcjonariusze 242 570 akcje, co stanowi 15,50% kapita³u zak³adowego.

Spó³ka jest notowana na rynku New Connect Warszawskiej Gie³dy Papierów Wartoœciowych.

Przedmiotem dzia³alnoœci Spó³ki (wykonywanym) jest:
. PKD 47.64 Z sprzeda¿ sprzêtu sportowego
. PKD 46.90 Z sprzeda¿ hurtowa niewyspecjalizowana
. PKD 32.30 Z produkcja sprzêtu sportowego

d)

1.2. Jednostka zale¿na w których ROBINSON EUROPE S.A. posiada 100% akcji:
"OUTDORZY" S.A. w Bielsku-Bia³ej, prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie:
. PKD 47.91 Z sprzeda¿ detaliczna prowadzona przed domy sprzeda¿y wysy³kowej

lub Internet,
. PKD 32.30 Z produkcja sprzêtu sportowego,
. PKD 32.99 Z produkcja pozosta³ych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
. PKD 46.42 Z sprzeda¿ hurtowa odzie¿y i obuwia,

Kapita³ zak³adowy wynosi 600.000,- z³.
udzia³ów ROBINSON EUROPE S.A. w cenie nabycia 600.000,- z³Wartoœæ
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania
Grupy Kapita³owej ROBINSON EU

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe objête badaniem obejmuje:
. skonsolidowany bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.10.20 13r., który po stronie aktywów

i pasywów zamyka siê sum¹ 12.509.952,33 z³
. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.11.2012r. do 31.10.2013r.,

wykazuj¹cy stratê netto w kwocie (-)505.106,20 z³
. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym w roku obrotowym

zakoñczonym 31.10.2013, wykazuj¹ce spadek kapita³u o kwotê 25.253,89 z³
. skonsolidowany rachunek przep³ywów pieniê¿nych, wykazuj¹cy wzrost stanu œrodków

pieniê¿nych w okresie od 1.11.2012r. do 31.10.2013r. o 66.151,14 z³
. dodatkowa inforn1acja z³o¿ona z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania

fInansowego oraz dodatkowych inforn1acji i objaœnieñ.

Badanie przeprowadzono na podstawie Umowy zawartej przez podmiot uprawniony KIBR nr 172
Kancelariê bieg³ego rewidenta MEDIMAR Halina Markiewicz w Bielsku-Bia³ej, ul. Batorego 17/5 z
Zarz¹dem Spó³ki ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 26.10.2013r.

Bieg³a rewident i podmiot uprawniony do badania s¹ niezale¯11i od badanej jednostki w rozumieniu
odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowoœci. Badana jednostka udostêpni³a przy badaniu
niezbêdne dane, informacje i wyjaœnienia oraz z³o¿y³a odpowiednie pisemne oœwiadczenie.

Skonsolidowane sorawozdanie
pierwszy ma miejsce na 30.04.2013r.

3. Sprawozdania finansowe podmiotów objêtych konsolidacj¹:

-ROBINSON EUROPE S.A. w Bielsku-Bia³ej, sporz¹dzone na dzieñ 31.10.2013r.,
wykazuj¹ce sumê bilansow¹ 12.375.333,10 z³ i stratê netto 464.600,38 z³ zosta³o zbadane
przez podmiot uprawniony KIBR nr 172- Kancelariê "MEDIMAR" Halina Markiewicz w
Bielsku-Bia³ej- opinia bez zastrze¿eñ dniu 31.03.20 13r.

-OUTDORZY S.A. w Bielsku-Bia³ej, sporz¹dzone na dzieñ 31.12.20 13r., wykazuj¹ce sumê
bilansow¹ 734.619,23 z³ i stratê netto 50.505,82 z³ zosta³o zbadane przez podmiot uprawniony
KIBR nr 172- Kancelariê "MEDIMAR" Halina Markiewicz w Bielsku-Bia³ej- opinia bez
zastrze¿eñ dniu 31.03.2013r.

Bieg³ego 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 SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITALOWEJ

1. Analiza skonsolidowanego bilansu na tle roku poprzedniego:

Wartoœæ aktywów Grupy na 31.12.2013r. wzros³a o 168,6 tys. z³, co stanowi 1,4 %, przy
czym aktywa trwa³e wzros³y o 8,1 %, natomiast w aktywach obrotowych nast¹pi³ spadek
wartoœci o 2,6 %, dotycz¹cy zapasów jak i nale¿noœci..

Udzia³ maj¹tku trwa³ego w sumie aktywów na 31.10.2013r.
obrotowego 60% - struktura ta nie zmieni³a siê w sposób istotny od koñca poprzedniego roku

obrotowego.

Kapita³ w³asny Grupy na 31.10.2013r. prawie nie wykazuje zmian wartoœci w stosunku do
roku poprzedniego, podobnie jak jego udzia³ w strukturze Ÿróde³ finansowania, wynosz¹cy
39% na koniec dwóch kolejnych okresów. Zobowi¹zania stanowi¹ 61% sumy bilansowej
Grupy i równie¿ nie wykazuj¹ odchyleñ w porównaniu z rokiem poprzednim.

KancelariaBieg³ego Rewidenta "MEDIMAR" podmiot uprawniony do badania sprawozdañ
finansowych nr 172 w Bielsku-Bia³ej, ul.Batorego 17/5
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.10.2013r.
Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej

Analiza2. skonsolidowanego

Skonsolidowane przychody ze sprzeda¿y w 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 operacyjne wykazuj¹ wzrost o 3% co poskutkowa³o wyst¹pieniem straty ze
sprzeda¿y w kwocie 58,9 tys. z³ ( w roku poprzednim zysk ze sprzeda¿y wyniós³ 828,5 tys. z³).

Wysokie pozosta³e koszty operacyjne 264 tys. z³ ( w tym 61,4 tys. z³ odpisy na nale¿noœci zagro¿one
nieœci¹galnoœci¹) i koszty finansowe 381,3 tys. z³ (g³ownie odsetki od kredytów) by³y przyczyn¹
straty brutto, wynosz¹cej 525,9 tys. z³.
Znacz¹ca kwota straty wskazuje na istotne pogorszenie sytuacji fmansowej w roku badanym na tle
okresu poprzedniego.

Kancelaria Bieg³ego Rewidenta "MEDIMAR" podmiot uprawniony do badania sprawozdañ 7
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Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 31.1 O.2013r.
Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S. A. w Bielsku-Bia³ej

Analiza wskaŸnikowa:3.

iki rentownoœci osi¹gniête w bie¿¹cym roku obrotowym s¹ gorsze od poziomu roku ubieg³ego.skaŸnw
WskaŸniki rotacji s¹ w dalszym ci¹gu niezadowalaj¹ce.
Równie¿ wskaŸniki p³ynnoœci s¹ gorsze od umawanych za zadowalaj¹ce.

Zdolnoœæ !!rUOy kaoita³owei do kontYnuowania dzia³alnoœci w roku nasteonym DO roku
obrotowym w nie zmienionym istotnie zakresie:
Przeprowadzona analiza, pokazuj¹ca spadek przychodów i ujemn¹ rentownoœæ,
œwiadczy o pewnym pogorszeniu sytuacji ekonomicznej grupy. Na poprawê sytuacji finansowej w
najbli¿szej przysz³oœci ma wp³yn¹æ- zdaniem Zarz¹du spó³ki dominuj¹cej- rozszerzenie palety
oferowanych towarów przez dzia³ sportowy

Bieg³ego Rewidenta "MEDIMAR" podmiot uprawniony do badania sprawozdañ
finansowych nr 172 w Bielsku-Bia³ej, ul.Batorego 17/5

Kancelaria 8

~



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

Czêœæ szczegó³owa raportu:c.
1. Zasady rachunkowoœci:
Spó³ki nale¿¹ce do Grupy kapita³owej stosuj¹ zasady rachunkowoœci nie odbiegaj¹ce istotnie od zasad
rachunkowoœci jednostki dominuj¹cej.
Dla celów konsolidacji spó³ki sporz¹dzi³y sprawozdania fmansowe i infonnacje dotycz¹ce
wzajemnych transakcji.

2. Zasady sporz¹dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita³owej ROBINSON EUROPE S.A. zosta³o
sporz¹dzone zgodnie z wymogan1i zawartymi w rozdziale 6 Ustawy z dnia 29.09. l 994r. o
rachunkowoœci, jak równie¿ Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegó³owych zasad sporz¹dzania przez jednostki inne ni¿ banki i ubezpieczyciele sprawozdania
finansowego jednostek powi¹zanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1729).

Podstawê sporz¹dzenia sprawozdania stanowi³a dokumentacja konsolidacyjna, obejmuj¹ca m.in.:
sprawozdania finansowe jednostek objêtych konsolidacj¹, noty konsolidacyjne, wyliczenie wartoœci
firmy (ujemnej) na dzieñ objêcia udzia³ów i na koniec okresu, ustalenie wy³¹czeñ (korekt)
konsolidacyjnych oraz zbiorcze zestawienie wyników konsolidacji.

3. Metoda konsolidacji

Konsolidacja sprawozdañ podmiotów zale¿nych zosta³a przeprowadzona metod¹ pe³n¹, obejmuj¹c¹
zsumowanie wszystkich pozycji sprawozdañ i dokonanie stosownych wy³¹czeñ wartoœci udzia³ów,
oraz wzajemnych transakcji pomiêdzy spó³kami Grupy.

4. Noty objaœniaj¹ce

Dane zawarte w notach objaœniaj¹cych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zosta³y
sporz¹dzone w sposób kompletny i prawid³owy.

6. Skonsolidowany rachunek przep³ywów pieniê¿nych za rok obrotowy.

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych sporz¹dzony zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowoœci w sposób
wiarygodny, powi¹zany z bilansem i rachunkiem zysków i strat wykazuje bilansowy wzrost œrodków
pieniê¿nych o kwotê 66.151,14 z³

7. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym w roku obrotowym.

Jednostka dominuj¹ca kompletnie i wiarygodnie ujê³a pozycje kszta³tuj¹ce spadek skonsolidowanego
kapita³u w³asnego o kwotê 25.253,89 z³, zgodnie z bilansem.

8. Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci za rok obrotowy spe³nia wymogi okreœlone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia
29 wrzeœnia 1994r. o rachunkowoœci, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte s¹ zgodne z danymi

zbadanego skonsolidowanego sprawozdania fmansowego.

Bieg³ego 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

9. Podsumowanie.

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii bieg³ego rewidenta, stanowi¹cej odrêbny
dokument, wymagany przez ustawê o rachunkowoœci.
Niniejszy raport zawiera 10 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem bieg³ego
rewidenta.
Integraln¹ czêœæ raportu stanowi¹ za³¹cmiki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
Skonsolidowany bilans sporz¹dzony na 31.10.20 13r.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat okres od 01.11.2012r. do 31.10.2013r.
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym za rok obrotowy.
Skonsolidowany rachunek przep³ywów pieniê¿nych za rok obrotowy.
Dodatkowe infonnacje i objaœnienia za rok obrotowy.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej w roku obrotowym.

H;.:j;;;;;' ~i~~'"
kluczowy bieg³y rewident nr ewidencyjny 240 l

Podmiot uprawniony do
badania sprawozdañ KIBR nr 172
Kancelaria Bieg³ego Rewidenta
MEDIMAR w Bielsku-Bia³ej

Bielsko-Bia³a, 28 marca 2014r.
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