GRUPA KAPITA!OWA SELENA FM
WROC!AW, STRZEGOMSKA 2-4
SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2013
WRAZ
Z OPINI" BIEG!EGO REWIDENTA
I
RAPORTEM Z BADANIA

Grupa Kapita•owa Selena FM S.A.

SPIS TRE&CI

OPINIA NIEZALE'NEGO BIEG!EGO REWIDENTA............................................... 3
RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITA!OWEJ SELENA FM ZA ROK
OBROTOWY 2013 .............................................................................................................. 5
I.

INFORMACJE OGÓLNE ........................................................................................ 5

1.
2.

4.

Dane identyfikuj•ce badan• Spó•k# Dominuj•c• ........................................................ 5
Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok
obrotowy .................................................................................................................... 10
Dane identyfikuj•ce podmiot uprawniony oraz kluczowego bieg•ego rewidenta
przeprowadzaj•cego w jego imieniu badanie ............................................................ 10
Dost#pno$% danych i o$wiadczenia kierownictwa Spó•ki .......................................... 11

II.

SYTUACJA MAJ"TKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITA!OWEJ ....... 12

3.

III. INFORMACJE SZCZEGÓ!OWE ........................................................................ 13
1.
2.
3.

Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ........ 13
Dokumentacja konsolidacyjna ................................................................................... 13
Kompletno$% i poprawno$% sporz•dzenia dodatkowych informacji i obja$nie&
oraz sprawozdania z dzia•alno$ci Grupy Kapita•owej ............................................... 14

IV. UWAGI KO(COWE .............................................................................................. 16

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY
KAPITA!OWEJ SELENA FM ZA ROK OBROTOWY 2013
1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat, oraz skonsolidowane sprawozdanie z
ca•kowitych dochodów
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale w•asnym
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przep•ywów pieni#'nych
5. Informacje dodatkowe obejmuj•ce informacje o przyj#tej polityce rachunkowo$ci oraz
inne informacje obja$niaj•ce

SPRAWOZDANIE Z DZIA!ALNO&CI GRUPY KAPITA!OWEJ SELENA FM ZA
ROK OBROTOWY 2013

Deloitte Polska Spó•ka z ograniczon$ odpowiedzialno%ci$ Sp. k.

2

Deloitte!Polska!Spó"ka!z!ograniczon !
odpowiedzialno#ci !Sp.k.!
Aleja!Jana!Paw"a!II!19,!00-854,
Warszawa, Polska
Biuro!we!Wroc"awiu
Grunwaldzki Center, Plac
Grunwaldzki!23,!Wroc"aw,!50-365,
Polska
Tel.: +48 (0) 71 335 45 00
Fax: +48 (0) 71 335 45 05
www.deloitte.com/pl

OPINIA NIEZALE'NEGO BIEG!EGO REWIDENTA

Do Akcjonariuszy oraz Cz•onków Rady Nadzorczej SELENA FM S.A.
Przeprowadzili$my badanie za••czonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapita•owej Selena FM, dla której Selena FM S.A. z siedzib• we Wroc•awiu, przy ulicy
Strzegomskiej 2-4 jest Spó•k• Dominuj•c•, na które sk•ada si# skonsolidowane sprawozdanie
z sytuacji finansowej sporz•dzone na dzie& 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowany rachunek
zysków i strat, oraz skonsolidowane sprawozdanie z ca•kowitych dochodów, sprawozdanie ze
zmian w skonsolidowanym kapitale w•asnym, skonsolidowane sprawozdanie z przep•ywów
pieni#'nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz informacje
dodatkowe, obejmuj•ce informacje o przyj#tej polityce rachunkowo$ci i inne informacje
obja$niaj•ce.
Za sporz•dzenie zgodnego z obowi•zuj•cymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z dzia•alno$ci Grupy Kapita•owej odpowiedzialny jest Zarz•d
Spó•ki Dominuj•cej.
Zarz•d Spó•ki Dominuj•cej oraz cz•onkowie jej Rady Nadzorczej zobowi•zani do zapewnienia,
aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia•alno$ci Grupy Kapita•owej
spe•nia•y wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrze$nia 1994 roku o rachunkowo$ci (Dz.
U. z 2013 r. poz. 330 z pó)n. zm.), zwanej dalej „ustaw• o rachunkowo$ci”.
Naszym zadaniem by•o zbadanie i wyra'enie opinii o zgodno$ci skonsolidowanego sprawozdania
finansowego z przyj#tymi przez Grup# Kapita•ow• zasadami (polityk•* rachunkowo$ci oraz czy
rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj# maj•tkow•
i finansow•, jak te' wynik finansowy Grupy Kapita•owej.
Badanie sprawozdania
do postanowie&:
-

finansowego

zaplanowali$my

i

przeprowadzili$my

stosownie

rozdzia•u 7 ustawy o rachunkowo$ci,
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow• Rad# Bieg•ych
Rewidentów w Polsce.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowali$my i przeprowadzili$my
w taki sposób, aby uzyska% racjonaln• pewno$% pozwalaj•c• na wyra'enie opinii o sprawozdaniu.
W szczególno$ci badanie obejmowa•o sprawdzenie poprawno$ci zastosowanych przez Spó•k#
Dominuj•c• oraz jednostki zale'ne zasad (polityki* rachunkowo$ci i sprawdzenie –
w przewa'aj•cej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikaj• liczby i informacje
zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i ca•o$ciow• ocen# skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Uwa'amy, 'e badanie dostarczy•o wystarczaj•cej podstawy do
wyra'enia opinii.
S d!Rejonowy!m.!st.!Warszawy, KRS 0000446833, NIP: 527-020-07-86, REGON: 010076870

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITA#OWEJ SELENA FM
ZA ROK OBROTOWY 2013

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1.

Dane identyfikuj!ce badan! Spó•k$ Dominuj!c!

Spó•ka Dominuj•ca Grupy Kapita•owej dzia•a pod firm• SELENA FM S.A. Siedzib• Spó•ki jest
Wroc•aw, przy ulicy Strzegomskiej 2-4.
Spó•ka Dominuj•ca prowadzi dzia•alno!" w formie spó•ki akcyjnej, zawi•zanej aktem notarialnym
w dniu 26 wrze!nia 2007 roku przed notariuszem Sebastianem Szafra#skim we Wroc•awiu
(Repertorium A Nr 8280/2007). Spó•ka zosta•a zarejestrowana w rejestrze handlowym
prowadzonym przez S•d Rejonowy VI Wydzia• Gospodarczy-Rejestrowy we Wroc•awiu, pod
numerem 0000292032, na podstawie postanowienia z dnia 31 pa$dziernika 2007 roku.
Spó•ka Dominuj•ca posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 884-003-00-13 nadany przez
Urz•d Skarbowy w %widnicy w dniu 20 stycznia 1994 roku.
Urz•d Statystyczny nada• Spó•ce Dominuj•cej w dniu 13 lutego 2007 roku REGON
o numerze:890226440.
Spó•ka Dominuj•ca dzia•a na podstawie przepisów Kodeksu spó•ek handlowych.
Wed•ug statutu Spó•ki Dominuj•cej przedmiotem jej dzia•alno!ci jest:
- Roboty budowlane zwi•zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- Wykonywanie pozosta•ych robót budowlanych wyko#czeniowych,
- Dzia•alno!" us•ugowa zwi•zana z przygotowywaniem do druku,
- Produkcja barwników i pigmentów,
- Produkcja pozosta•ych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
- Produkcja pozosta•ych podstawowych chemikaliów organicznych,
- Produkcja farb, lakierów i podobnych pow•ok, farb drukarskich i mas uszczelniaj•cych,
- Produkcja myd•a i detergentów, !rodków myj•cych i czyszcz•cych,
- Produkcja klejów,
- Produkcja pozosta•ych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- Produkcja opakowa# z tworzyw sztucznych,
- Produkcja pozosta•ych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
- Dzia•alno!" agentów zajmuj•cych si& sprzeda'• paliw, rud, metali i chemikaliów
przemys•owych,
- Dzia•alno!" agentów zajmuj•cych si& sprzeda'• drewna i materia•ów budowlanych,
- Sprzeda' hurtowa wyrobów chemicznych,
- Sprzeda' hurtowa pozosta•ych pó•produktów,
- Pozosta•a dzia•alno!" wydawnicza,
- Dzia•alno!" zwi•zana z doradztwem w zakresie informatyki,
- Dzia•alno!" zwi•zana z zarzadzaniem urz•dzeniami informatycznymi,
- Przetwarzanie danych; zarzadzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
dzia•alno!",
- Dzia•alno!" portali internetowych,
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-

Pozosta•a dzia•alno!" us•ugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
Dzia•alno!" holdingów finansowych,
Wynajem i zarzadzanie nieruchomo!ciami w•asnymi lub dzier'awionymi,
Dzia•alno!" rachunkowo-ksi&gowa; doradztwo podatkowe,
Dzia•alno!" firm centralnych (head offices) i holdingów, z wy••czeniem holdingów
finansowych,
Stosunki mi&dzyludzkie (public relations) i komunikacja,
Pozosta•e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia•alno!ci gospodarczej i zarzadzania,
Pozosta•e badania i analizy techniczne,
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta•ych nauk przyrodniczych
i technicznych,
Badanie rynku i opinii publicznej,
Pozosta•a dzia•alno!" profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
Wynajem i dzier'awa samochodów osobowych i furgonetek,
Wynajem i dzier'awa pozosta•ych pojazdów samochodowych, z wy••czeniem motocykli,
Wynajem i dzier'awa maszyn i urz•dze# budowlanych,
Wynajem i dzier'awa maszyn i urz•dze# biurowych, w••czaj•c komputery,
Wynajem i dzier'awa pozosta•ych maszyn, urz•dze# oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
Dzier'awa w•asno!ci intelektualnej i podobnych produktów, z wy••czeniem prac
chronionych prawem autorskim,
Dzia•alno!" zwi•zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
Pozosta•a dzia•alno!" wspomagaj•ca prowadzenie dzia•alno!ci gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
Sprzeda' hurtowa drewna, materia•ów budowlanych i wyposa'enia sanitarnego.

W badanym okresie Spó•ka Dominuj•ca prowadzi•a dzia•alno!" w zakresie sprzeda'y hurtowej
wyrobów chemicznych oraz !wiadczenie na rzecz jednostek zale'nych us•ug doradczych
w zakresie zarz•dzania strategicznego, zarz•dzania finansami, IT, strategii sprzeda'y oraz
prowadzenia ksi•g rachunkowych.
Kapita• zak•adowy Spó•ki Dominuj•cej wed•ug stanu na dzie# 31 grudnia 2013 roku wynosi• 1.142
tys. z• i dzieli• si& na 22.834.000 akcji o warto!ci nominalnej 0,05 z• ka'da.
Wed•ug stanu na dzie# 31 grudnia 2013 roku w!ród akcjonariuszy Spó•ki Dominuj•cej znajdowali
si&:
Akcjonariusz

AD Niva Sp. z o.o.
Syrius Investments S.a.r.l.
Inni akcjonariusze
Razem

Liczba
Udzia• w kapitale
akcyjnym
obj$tych
akcji
9 538 000
41,77%
8 050 000
35,25%
5.246.000
22,98%
22.834.000
100,00%

Liczba
g•osów
13 538 000
8 050 000
5.246.000
26.834.000

Udzia• w g•osach
na WZA
50,45%
30,00%
19,55%
100,00%

Zgodnie z raportami bie'•cymi wyemitowanymi przez Spó•k& w badanym okresie oraz do dnia
wydania niniejszej opinii wyst•pi•y nast&puj•ce zmiany w strukturze w•asno!ci kapita•u
zak•adowego Spó•ki w odniesieniu do akcjonariuszy, którzy posiadaj•, co najmniej 5* akcji:
- Krzysztof Domarecki zby• 4.000.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz
5.538.000 szt. akcji zwyk•ych na okaziciela serii B na rzecz AD Niva Sp. z o.o., w której
Krzysztof Domarecki posiada 100* udzia•ów.
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W roku obrotowym nie wystąpiły inne, niż wyżej wymienione, zmiany w kapitale zakładowym
Spółki.
Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zmiany w kapitale zakładowym Spółki.
Kapitał własny Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 388.512
tys. zł.
Rokiem obrotowym Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy.
W skład Zarządu Spółki na dzień wydania opinii wchodzili:
- Jarosław Michniuk
– Prezes Zarządu,
- Kazimierz Przełomski – Wiceprezes Zarządu,
W badanym okresie oraz do dnia wydania opinii wystąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu
Spółki:
- w dniu 10 marca 2014 roku Beata Pawłowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka
Zarządu Wiceprezesa Zarządu i jej mandat wygasł w tym samym dniu.
Powyższe zmiany zostały zgłoszone i na dzień wydania niniejszej opinii niezarejestrowane we
właściwym rejestrze sądowym.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej SELENA FM wchodzą:
- Podmiot Dominujący – Selena FM S.A. oraz
- spółki zależne:
- Selena S.A.
- Orion Polyurethanes sp. z o.o. SKA
- Carina Sealants sp. z o.o. SKA
- Libra Sp. z o.o.
- PMI "IZOLACJA - MATIZOL" S.A.
- Tytan EOS Sp. z o.o.
- Selena Labs sp. z o.o.
- Virgo Project sp. z o.o.
- Orion Polyurethanes sp. z o.o.
- Carina Sealants sp. z o.o.
- Selena Iberia slu
- Selena Italia srl
- Selena Deutschland GmbH
- Selena Bohemia s.r.o.
- Selena Romania SRL
- EURO MGA Product SRL
- Selena Hungária Kft.
- Selena Bulgaria Ltd.
- Selena Slovakia s.r.o.
- FinSelena Oy (spółka w procesie niewypłacalności 'konkurssi')
- Selena Vostok Moskwa
- Selena Sever Moskwa
- Selena CA L.L.P.
- TOO Selena Insulations
- Selena Ukraine Ltd.
- Selena Shanghai Trading Co., Ltd.
- Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
- Foshan Chinuri-Selena Chemical Co.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
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-

Selena Malzemeleri Yapi Sanayi Tic. Ltd.
POLYFOAM Yalitim Sanayi ve Tic Ltd.
Selena Sulamericana Ltda
Selena USA, Inc.
Selena USA Real Estate Corp.

spó•ki stowarzyszone:
- Hamil - Selena Co. Ltd

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzie# 31 grudnia 2013 roku obj&te zosta•y
nast&puj•ce spó•ki:
1.

Spó•ka Dominuj•ca – Selena FM S.A.

Przeprowadzili!my badanie sprawozdania finansowego Spó•ki Dominuj•cej Selena FM S.A.za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. W wyniku przeprowadzonego badania wydali!my
w dniu 21 marca 2014 roku opini& bez zastrze'e#.
2.

Spó•ki obj&te konsolidacj• metod• pe•n•:

Nazwa i siedziba Spó•ki

Udzia• w
kapitale
(w %)

Selena S.A., Wroc•aw

100,00%

Orion Polyurethanes sp. z
o.o. SKA, Dzier'oniów
Carina Sealants sp. z o.o.
SKA, Siechnice
Libra Sp. z o.o.,
Dzier'oniów
PMI "IZOLACJA MATIZOL" S.A., Gorlice
Tytan EOS Sp. z o.o.,
Wroc•aw

99,95%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Selena Labs sp. z o.o.,
Siechnice

99,50%

Virgo Project sp. z o.o.,
Wroc•aw

100,00%

Orion Polyurethanes sp. z
o.o., Dzier'oniów

100,00%

Carina Sealants sp. z o.o.,
Siechnice

100,00%

Selena Iberia slu, Madryt

100,00%

Selena Italia srl, Limena

100,00%

Selena Deutschland GmbH,
Hagen

100,00%

Podmiot przeprowadzaj!cy
badanie sprawozdania
finansowego i rodzaj
wydanej opinii
Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k
- w trakcie badania
Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k
- w trakcie badania
Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k
- w trakcie badania
Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k
- w trakcie badania
Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k
- w trakcie badania
Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k
- w trakcie badania
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Deloitte Hiszpania - w trakcie
badania
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
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Dzie%
bilansowy
konsolido
wanej
jednostki

Data opinii

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy
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Selena Bohemia s.r.o.,
Roudnice

100,00%

Selena Romania SRL, Ilfov

100,00%

EURO MGA Product SRL,
Ilfov

100,00%

Selena Hungária Kft., Pécs

100,00%

Selena Bulgaria Ltd., Sofia

100,00%

Selena Slovakia s.r.o., Nitra

100,00%

FinSelena Oy (spó•ka w
procesie niewyp•acalno!ci
'konkurssi'), Lammi
Selena Vostok Moskwa,
Moskwa

100,00%
100,00%

Selena Sever Moskwa,
Moskwa

100,00%

Selena CA L.L.P., A•maty

100,00%

TOO Selena Insulations,
Astana

100,00%

Selena Ukraine Ltd., Kijów

100,00%

Selena Shanghai Trading
Co., Ltd., Shanghai

100,00%

Selena Nantong Building
Materials Co., Ltd., Nantong

100,00%

Foshan Chinuri-Selena
Chemical Co., Foshan

77,70%

Selena Malzemeleri Yapi
Sanayi Tic. Ltd., Istambu•

100,00%

POLYFOAM Yalitim
Sanayi ve Tic Ltd., Istambu•

100,00%

Selena Sulamericana Ltda,
Ponta Grossa

100,00%

Selena USA, Inc., Holland

100,00%

Selena USA Real Estate
Corp., Holland

100,00%

BETA Brno, a.s. - w trakcie
badanie
Deloitte Rumunia – w trakcie
badania
Deloitte Rumunia – w trakcie
badania
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Stojanka Stefanowa
Damianowa – w trakcie
badania
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
OOO AK Audit Prof. Garant,
opinia bez zastrze'e#
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
TOO „EST Audit”, opinia bez
zastrze'e#
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Nantong Auditing CPA Co.
Ltd., opinia bez zastrze'e#
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta
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31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

28.02.2014

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

10.02.2014

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

28.02.2014

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy

31.12.2013

nie dotyczy
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3.

Spó•ki obj&te konsolidacj• metod• praw w•asno!ci:

Nazwa i siedziba Spó•ki

Udzia• w
kapitale
(w %)

Podmiot przeprowadzaj!cy
badanie sprawozdania
finansowego i rodzaj
wydanej opinii

Dzie%
bilansowy
konsolido
wanej
jednostki

Data opinii

Hamil - Selena Co.
Ltd,Kimhae

30,00%

Sprawozdanie finansowe nie
podlega•o badaniu przez
bieg•ego rewidenta

31.12.2013

nie dotyczy

Spó•ka Dominuj•ca sporz•dzaj•ca sprawozdanie skonsolidowane nie stosowa•a istotnych
uproszcze# i odst&pstw od przyj&tych zasad konsolidacji w stosunku do kontrolowanych jednostek.
W badanym roku obrotowym spó•ka w••czy•a do konsolidacji nast&puj•ce jednostki:
– TOO Selena Insulations.
Opis zmian w strukturze Grupy Kapita•owej zosta• zaprezentowany w nocie 1.5 skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

2.

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy

Dzia•alno!" Grupy Kapita•owej w 2012 roku zamkn&•a si& zyskiem netto w wysoko!ci
4.338 tys. z•. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita•owej za rok obrotowy 2012
podlega•o badaniu przez bieg•ego rewidenta. Badanie zosta•o przeprowadzone przez podmiot
uprawniony Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Bieg•y rewident w dniu
21 marca 2013 roku
wyda• o tym sprawozdaniu opini& bez zastrze'e#.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzaj•ce skonsolidowane sprawozdanie finansowe za
rok obrotowy 2012 odby•o si& w dniu 18 czerwca 2013 roku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zosta•o zgodnie z przepisami
prawa z•o'one w Krajowym Rejestrze S•dowym w dniu 21 czerwca 2013 roku.

3.

Dane identyfikuj!ce podmiot uprawniony oraz kluczowego bieg•ego rewidenta
przeprowadzaj!cego w jego imieniu badanie

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zosta•o przeprowadzone na podstawie
umowy z dnia 1 lipca 2013 roku, zawartej pomi&dzy Selena FM S.A. a. Deloitte Polska Spó•ka
z ograniczon• odpowiedzialno!ci• Sp. k. z siedzib• w Warszawie, al. Jana Paw•a II 19, wpisan• na
prowadzon• przez Krajow• Rad& Bieg•ych Rewidentów list& podmiotów uprawnionych do badania
sprawozda# finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zosta•o przeprowadzone pod nadzorem kluczowego
bieg•ego rewidenta Marcina Diakonowicza (nr ewidencyjny 10524) w siedzibie Spó•ki
Dominuj•cej w dniach od 18 listopada do 22 listopada 2013 roku, od 17 lutego do 28 lutego 2014
roku oraz poza siedzib• Spó•ki do dnia wydania niniejszej opinii.
Wyboru podmiotu uprawnionego dokona•a Rada Nadzorcza uchwa•• z dnia 4 czerwca 2013 roku
na podstawie upowa'nienia zawartego w par. 15 ust.2 lit. f Statutu Spó•ki Dominuj•cej.

Deloitte Polska Spó•ka z ograniczon! odpowiedzialno"ci! Sp. k.

10

Grupa Kapita•owa Selena FM S.A.

Deloitte Polska Spó•ka z ograniczon• odpowiedzialno!ci• Sp. k. oraz kluczowy bieg•y rewident
Marcin Diakonowicz potwierdzaj•, i' s• uprawnieni do badania sprawozda# finansowych oraz
spe•niaj• warunki okre!lone w art. 56 ustawy o bieg•ych rewidentach i ich samorz•dzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozda# finansowych oraz nadzorze publicznym
(Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z pó$n. zm.) do wyra'enia bezstronnej i niezale'nej opinii
o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita•owej Selena FM.

4.

Dost$pno"& danych i o"wiadczenia kierownictwa Spó•ki

Nie wyst•pi•y ograniczenia zakresu naszego badania.
Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu bieg•emu rewidentowi w trakcie badania udost&pniono
wszystkie '•dane dokumenty i dane, jak równie' udzielono wyczerpuj•cych informacji
i wyja!nie#, co mi&dzy innymi zosta•o potwierdzone pisemnym o!wiadczeniem Zarz•du Spó•ki
Dominuj•cej z dnia 21 marca 2014 roku.

Deloitte Polska Spó•ka z ograniczon! odpowiedzialno"ci! Sp. k.
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II.

SYTUACJA MAJ'TKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITA#OWEJ

Poni'ej zaprezentowane s• podstawowe wielko!ci ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat
oraz wska$niki finansowe opisuj•ce wynik finansowy Grupy Kapita•owej, jej sytuacj& finansow•
i maj•tkow• w porównaniu do analogicznych wielko!ci za rok ubieg•y.
Podstawowe wielko!ci z rachunku zysków i strat (w tys. z•)
Przychody ze sprzeda'y
Koszty dzia•alno!ci operacyjnej
Pozosta•e przychody operacyjne
Pozosta•e koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udzia• w wynikach jednostki stowarzyszonej
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Ca•kowity dochód ogó•em
Wska$niki rentowno!ci
- rentowno!" sprzeda'y
- rentowno!" sprzeda'y netto
- rentowno!" netto kapita•u w•asnego

2013

2012*

1.113.912
(1.033.807)
7.741
(37.666)
522
(25.716)
404
(5.047)
20.343
21.618

1.060.883
(1.016.655)
13.829
(30.671)
3.542
(24.385)
0
(2.205)
4.338
(3.263)

2013

2012*

4,50%
1,83%
5,53%

2,58%
0,41%
1,17%

1,52
61
39
39

1,53
62
34
43

47%
53%
186.267
1,76
1,29

46%
54%
159.739
1,75
1,21

Wska$niki efektywno!ci
-

wska$nik rotacji maj•tku
wska$nik rotacji nale'no!ci w dniach
wska$nik rotacji zobowi•za# w dniach
wska$nik rotacji zapasów w dniach

P•ynno!"/Kapita• obrotowy netto
-

stopa zad•u'enia
stopie# pokrycia maj•tku kapita•em w•asnym
kapita• obrotowy netto (w tys. z•)
wska$nik p•ynno!ci
wska$nik podwy'szonej p•ynno!ci

* - Dane finansowe nie by•y badane przez Deloitte Polska Spó•ka z ograniczon• odpowiedzialno•ci• Sp. k.

Analiza powy•szych wielko•ci i wska•ników wskazuje na wyst•pienie w roku 2013 nast!puj•cych
tendencji:
- wzrost wska•nika rentowno•ci sprzeda•y i rentowno•ci netto kapita"u w"asnego,
- spadek wska•nika rotacji maj•tku,
- skrócenie wska•ników rotacji nale•no•ci, zobowi•za# i zapasów,
- wzrost stopy zad"u•enia,
- wzrost kapita"u obrotowego netto.

Deloitte Polska Spó•ka z ograniczon! odpowiedzialno"ci! Sp. k.
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III.

INFORMACJE SZCZEGÓ#OWE

1.

Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta"o sporz•dzone na dzie# 31 grudnia
2013 roku i obejmuje:
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz•dzone na dzie#
31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum! 731.275 tys. z",
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku wykazuj•cy zysk netto w kwocie 20.343 tys.z",
- skonsolidowane sprawozdanie z ca"kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku wykazuj•cy ca"kowity dochód ogó"em w kwocie 21.618 tys. z",
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale w"asnym za okres
od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj•ce zwi!kszenie kapita"u w"asnego
o kwot! 12.651 tys. z",
- skonsolidowane
sprawozdanie
z
przep"ywów
pieni!•nych
za
okres
od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj•ce zwi!kszenie stanu •rodków
pieni!•nych o kwot! 28.758 tys. z",
- informacje dodatkowe, obejmuj•ce informacje o przyj!tej polityce rachunkowo•ci i inne
informacje obja•niaj•ce.
Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kszta"tuj•cych wynik finansowy zosta"a przedstawiona
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Badanie obj!"o okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i polega"o g"ównie na:
– badaniu prawid"owo•ci i rzetelno•ci przygotowanego przez Zarz•d Spó"ki Dominuj•cej
skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
– badaniu dokumentacji konsolidacyjnej,
– ocenie prawid"owo•ci zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur
konsolidacyjnych,
– przegl•dzie sporz•dzonych przez innych bieg"ych rewidentów opinii i raportów z badania
sprawozda# finansowych spó"ek zale•nych i stowarzyszonych, podlegaj•cych konsolidacji.

2. Dokumentacja konsolidacyjna
Spó"ka Dominuj•ca przedstawi"a dokumentacj! konsolidacyjn• obejmuj•c•:
1) sprawozdania finansowe jednostek obj!tych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
2) sprawozdania finansowe jednostek podporz•dkowanych dostosowane do zasad (polityki)
rachunkowo•ci obowi•zuj•cych przy konsolidacji,
3) sprawozdania finansowe jednostek podporz•dkowanych przeliczane na walut! polsk•,
4) wszelkie korekty i wy"•czenia dokonywane w celu konsolidacji, niezb!dne do sporz•dzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
5) obliczenia warto•ci godziwej aktywów netto jednostek podporz•dkowanych,
6) obliczenia warto•ci firmy oraz ujemnej warto•ci firmy i ich odpisów, w tym z tytu"u trwa"ej
utraty warto•ci,
7) obliczenia kapita"ów mniejszo•ci,
8) obliczenia ró•nic kursowych z przeliczenia sprawozda# finansowych jednostek
podporz•dkowanych, wyra•onych w walutach obcych.

Deloitte Polska Spó•ka z ograniczon! odpowiedzialno"ci! Sp. k.
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Podstawy sporz•dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita"owej za rok obrotowy 2013 sporz•dzono
zgodnie z MSSF.
Okre•lenie jednostek Grupy Kapita"owej
Przy okre•laniu zakresu i metod konsolidacji, jak równie• stosunku zale•no•ci, stosowano kryteria
okre•lone w MSSF.
Okres obrotowy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta!o sporz"dzone na ten sam dzie# bilansowy i za ten
sam rok obrotowy co sprawozdanie finansowe Spó!ki Dominuj"cej – Selena FM S.A. Jednostki
zale$ne i stowarzyszona obj%te konsolidacj" sporz"dzi!y sprawozdania finansowe na ten sam dzie#
bilansowy co Spó!ka Dominuj"ca. Rok obrotowy wszystkich spó!ek zale$nych i stowarzyszonej
obj%tych konsolidacj" zosta! zako#czony 31 grudnia 2013 roku.
Metoda konsolidacji
Konsolidacja sprawozda# Grupy Kapita!owej, w odniesieniu do jednostek zale$nych, zosta!a
przeprowadzona metod" pe!n" przez sumowanie w pe!nej wysoko•ci wszystkich odpowiednich
pozycji sprawozda# finansowych Spó!ki Dominuj"cej i jednostek zale$nych obj%tych konsolidacj".
Po dokonaniu sumowa# dokonano korekt i wy!"cze# konsolidacyjnych, które dotyczy!y:
- warto•ci nabycia udzia!ów posiadanych przez Spó!k% Dominuj"c" w jednostkach zale$nych
oraz cz%•ci aktywów netto jednostek zale$nych odpowiadaj"cej udzia!owi Spó!ki Dominuj"cej
we w!asno•ci tych jednostek,
- wzajemnych nale$no•ci i zobowi"za# jednostek obj%tych konsolidacj",
- istotnych przychodów i kosztów dotycz"cych operacji pomi%dzy jednostkami obj%tymi
konsolidacj".
W odniesieniu do jednostek stowarzyszonych zastosowano metod% praw w!asno•ci. Warto•&
udzia!u Spó!ki Dominuj"cej w jednostce stowarzyszonej skorygowano o przypadaj"ce na rzecz
Spó!ki Dominuj"cej zwi%kszenia lub zmniejszenia kapita!u w!asnego jednostki stowarzyszonej,
które nast"pi!y w ci"gu okresu obj%tego konsolidacj" oraz pomniejszono o nale$ne od tych
jednostek dywidendy.

3. Kompletno•• i poprawno•• sporz•dzenia dodatkowych informacji i obja•nie• oraz
sprawozdania z dzia•alno•ci Grupy Kapita•owej
Spó!ka Dominuj"ca potwierdzi!a zasadno•& zastosowania zasady kontynuacji dzia!alno•ci przy
sporz"dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady wyceny aktywów i pasywów,
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporz"dzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zosta!y prawid!owo i kompletnie opisane w dodatkowych informacjach
i obja•nieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Spó!ka Dominuj"ca sporz"dzi!a dodatkowe informacje i obja•nienia w postaci not tabelarycznych
do poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
i sprawozdania z ca!kowitych dochodów oraz opisów s!ownych zgodnie z zasadami zawartymi
w MSSF.
Informacje obja•niaj"ce do pozycji: rzeczowe aktywa trwa!e, warto•ci niematerialne
i prawne, inwestycje, zobowi"zania i rezerwy prawid!owo przedstawiaj" zwi%kszenia
i zmniejszenia oraz tytu!y tych zmian w ci"gu roku obrotowego.
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Dla poszczególnych aktywów wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej przedstawiono mo$liwo•& dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na
rzecz wierzycieli.
Spó!ka Dominuj"ca dokona!a prawid!owej prezentacji poszczególnych sk!adników aktywów
i pasywów oraz przychodów i kosztów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie
z ca!kowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale w!asnym oraz
skonsolidowany rachunek przep!ywów pieni%$nych wraz z dodatkowymi informacjami
i obja•nieniami, stanowi"cymi ich integraln" cz%•&, zawieraj" wszystkie pozycje, których
ujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest wymagane przepisami MSSF.
Zarz"d sporz"dzi! i za!"czy! do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie
z dzia!alno•ci Grupy Kapita!owej w roku obrotowym 2013. Sprawozdanie z dzia!alno•ci zawiera
informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowo•ci oraz rozporz"dzenie Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie$"cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów warto•ciowych oraz warunków uznawania
za równowa$ne informacji wymaganych przepisami prawa pa#stwa nieb%d"cego pa#stwem
cz!onkowskim. Dokonali•my sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim
informacji, których bezpo•rednim 'ród!em jest zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
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