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OPINIA NIEZALE�NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Redan S.A. 

Przeprowadzili�my badanie zał�czonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Redan S.A., dla której Redan S.A. z siedzib� w Łodzi, przy ulicy �niwnej 10/14 jest 

Spółk� Dominuj�c�, na które składa si� skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 

dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane 

sprawozdanie z przepływów 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 działalno�ci Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarz�d 

Spółki Dominuj�cej. 

Zarz�d Spółki Dominuj�cej oraz członkowie jej Rady Nadzorczej zobowi�zani do zapewnienia, 

aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalno�ci Grupy Kapitałowej 

spełniały 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 było zbadanie i wyra�enie opinii o zgodno�ci skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego z przyj�tymi przez Grup� Kapitałow� 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 Kapitałowej. 
  

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali�my i przeprowadzili�my stosownie 

do postanowie�: 

− rozdziału 7 ustawy o rachunkowo�ci, 

− krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow� Rad� Biegłych 

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 obejmowało sprawdzenie poprawno�ci zastosowanych przez Spółk�
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 cało�ciow� ocen� skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. Uwa�amy, �e badanie dostarczyło wystarczaj�cej podstawy  

do wyra�enia opinii.  

  



Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych 

aspektach: 

− przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji maj�tkowej i finansowej 

Grupy Kapitałowej na dzie� 31 grudnia 2013 roku, jak te� jej wyniku finansowego za rok 

obrotowy 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 

− zostało sporz�dzone zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci, 

Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz zwi�zanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporz�dze� Komisji Europejskiej, a w zakresie 

nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowo�ci 

i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

− jest zgodne z wpływaj�cymi na tre�� skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami 

prawa obowi�zuj�cymi Grup� Kapitałow�. 

Sprawozdanie z działalno�ci Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 jest kompletne  

w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowo�ci oraz rozporz�dzenia 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 członkowskim, a zawarte w nim 
informacje, pochodz�ce ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, s� z nim 

zgodne. 

............................................................ 

Malwina Choi�ska
Kluczowy biegły rewident

przeprowadzaj�cy przegl�d
nr ewid. 10038

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Sp. k. – podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozda� finansowych wpisanego na list� podmiotów uprawnionych 
prowadzon� przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73: 

..............................................................

Maria Rzepnikowska – Prezes Zarz�du Deloitte Polska Sp. z o.o. 

- komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Sp. k. 

Warszawa, 19 marzec 2014 roku�
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RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO GRUPY KAPITA#OWEJ REDAN S.A.  

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� Redan S.A. Siedzib� Spó�ki jest !ód", 
przy ulicy #niwnej 10/14. 
 

Spó�ka prowadzi dzia�alno$% w formie spó�ki akcyjnej, zawi�zanej aktem notarialnym w dniu  
31 lipca 1995 roku przed notariuszem Ew� &wiebod� w !odzi (Repertorium A Nr 5012/94). 
Spó�ka zosta�a zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez S�d Rejonowy w !odzi, 
XXI Wydzia� Gospodarczy-Rejestrowy w !odzi, na podstawie postanowienia z dnia 28 sierpnia 
2001 roku. Aktualnie Spó�ka jest wpisana do rejestru przedsi'biorców prowadzonego przez S�d 
Rejonowy dla  !odzi-&ródmie$cia w !odzi, XX Wydzia� Krajowego Rejestru S�dowego w !odzi 
pod numerem KRS 0000039036 . 

 

Spó�ka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 7251017332 oraz REGON o numerze 

471127885. 

 

Spó�ka dzia�a na podstawie przepisów Kodeksu spó�ek handlowych. 
Wed�ug statutu Spó�ki przedmiotem jej dzia�alno$ci jest: 

- wyko�czanie wyrobów w�ókienniczych, 
- produkcja dzianin metra+owych, 
- produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, 
- produkcja odzie+y skórzanej, 
- produkcja odzie+y roboczej, 
- produkcja pozosta�ej odzie+y wierzchniej, 
- produkcja bielizny, 

- produkcja pozosta�ej odzie+y i dodatków do odzie+y, 
- produkcja wyrobów futrzarskich, 
- produkcja wyrobów po�czoszniczych, 
- produkcja pozosta�ej odzie+y dzianej, 

- wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych, 
- produkcja toreb baga+owych, toreb r'cznych i podobnych wyrobów, 
- kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich, 
- produkcja obuwia, 

- produkcja pozosta�ych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, s�omy  
i materia�ów u+ywanych do wyplatania, 

- produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, 
- produkcja pozosta�ych wyrobów z gumy, 
- produkcja pozosta�ych wyrobów z tworzyw sztucznych, 
- produkcja sprz'tu instalacyjnego, 
- produkcja sprz'tu sportowego, 
- produkcja urz�dze�, instrumentów oraz wyrobów medycznych, w��czaj�c dentystyczne, 
- produkcja pozosta�ych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
- naprawa i konserwacja pozosta�ego sprz'tu i wyposa+enia, 
- roboty budowlane zwi�zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 
- roboty zwi�zane z budowa dróg i autostrad, 
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- roboty zwi�zane z budowa dróg szynowych i kolei podziemnej, 
- roboty zwi�zane z budowa ruroci�gów przesy�owych i sieci rozdzielczych, 
- roboty zwi�zane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
- roboty zwi�zane z budowa pozosta�ych obiektów in+ynierii l�dowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 
- przygotowanie terenu pod budow', 
- wykonywanie wykopów i wierce� geologiczno-in+ynierskich, 
- wykonywanie instalacji elektrycznych, 

- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 

- wykonywanie pozosta�ych instalacji budowlanych, 
- tynkowanie, 

- zak�adanie stolarki budowlanej, 

- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie $cian, 
- malowanie i szklenie, 

- wykonywanie pozosta�ych robót budowlanych wyko�czeniowych, 
- wykonywanie konstrukcji i pokry% dachowych, 
- pozosta�e specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

- sprzeda+ hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 
- sprzeda+ hurtowa i detaliczna pozosta�ych pojazdów samochodowych, z wy��czeniem 

motocykli, 

- dzia�alno$% agentów zajmuj�cych si' sprzeda+� mebli, artyku�ów, 
- gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 
- dzia�alno$% agentów zajmuj�cych si' sprzeda+� wyrobów tekstylnych, odzie+y, wyrobów 

futrzarskich, obuwia i artyku�ów skórzanych, 
- dzia�alno$% agentów zajmuj�cych si' sprzeda+� +ywno$ci, napojów i wyrobów 

tytoniowych, 

- dzia�alno$% agentów specjalizuj�cych si' w sprzeda+y pozosta�ych okre$lonych towarów, 
- dzia�alno$% agentów zajmuj�cych si' sprzeda+� towarów ró+nego rodzaju, 
- sprzeda+ hurtowa niewyspecjalizowana +ywno$ci, napojów i wyrobów tytoniowych, 
- sprzeda+ hurtowa wyrobów tekstylnych, 

- sprzeda+ hurtowa odzie+y i obuwia, 
- sprzeda+ hurtowa elektrycznych artyku�ów u+ytku domowego, 
- sprzeda+ hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz $rodków 

czyszcz�cych, 
- sprzeda+ hurtowa perfum i kosmetyków, 
- sprzeda+ hurtowa mebli, dywanów i sprz'tu o$wietleniowego, 
- sprzeda+ hurtowa zegarków, zegarów i bi+uterii, 
- sprzeda+ hurtowa pozosta�ych artyku�ów u+ytku domowego, 
- sprzeda+ hurtowa drewna, materia�ów budowlanych i wyposa+enia sanitarnego, 
- sprzeda+ hurtowa pozosta�ych pó�produktów, 
- pozosta�a sprzeda+ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 
- sprzeda+ detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
- sprzeda+ detaliczna sprz'tu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
- sprzeda+ detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
- sprzeda+ detaliczna odzie+y prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
- sprzeda+ detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

- sprzeda+ detaliczna zegarków, zegarów i bi+uterii prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach, 

- sprzeda+ detaliczna prowadzona przez domy sprzeda+y wysy�kowej lub internet, 
- transport drogowy towarów, 
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- dzia�alno$% us�ugowa zwi�zana z przeprowadzkami, 
- transport morski i wodny przybrze+ny pasa+erski, 
- transport morski i wodny przybrze+ny towarów, 
- magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 

- magazynowanie i przechowywanie pozosta�ych towarów, 
- wydawanie ksi�+ek, 
- wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych), 
- wydawanie gazet, 

- wydawanie czasopism i pozosta�ych periodyków, 
- pozosta�a dzia�alno$% wydawnicza, 
- dzia�alno$% wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 
- dzia�alno$% wydawnicza w zakresie pozosta�ego oprogramowania, 
- dzia�alno$% w zakresie nagra� d"wi'kowych i muzycznych, 
- nadawanie programów radiofonicznych, 
- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodost'pnych i abonamentowych, 
- dzia�alno$% zwi�zana z oprogramowaniem, 
- dzia�alno$% zwi�zana z doradztwem w zakresie informatyki, 
- dzia�alno$% zwi�zana z zarzadzaniem urz�dzeniami informatycznymi, 

- pozosta�a dzia�alno$% us�ugowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
- przetwarzanie danych; zarzadzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

dzia�alno$%, 
- dzia�alno$% portali internetowych, 
- pozosta�e po$rednictwo pienienie, 

- dzia�alno$% holdingów finansowych, 
- dzia�alno$% trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 
- pozosta�e formy udzielania kredytów, 
- pozosta�a finansowa dzia�alno$% us�ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

z wy��czeniem ubezpiecze� i funduszów emerytalnych, 

- pozosta�a dzia�alno$% wspomagaj�ca us�ugi finansowe, z wy��czeniem ubezpiecze�  
i funduszów emerytalnych, 

- kupno i sprzeda+ nieruchomo$ci na w�asny rachunek, 
- wynajem i zarzadzanie nieruchomo$ciami w�asnymi lub dzier+awionymi, 
- po$rednictwo w obrocie nieruchomo$ciami, 
- zarzadzanie nieruchomo$ciami wykonywane na zlecenie, 
- dzia�alno$% prawnicza, 
- dzia�alno$% rachunkowo-ksi'gowa; doradztwo podatkowe, 
- stosunki mi'dzyludzkie (public relations) i komunikacja, 
- po$rednictwo w sprzeda+y czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 

- po$rednictwo w sprzeda+y miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 
- po$rednictwo w sprzeda+y czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet), 

- po$rednictwo w sprzeda+y czasu i miejsca na cele reklamowe w pozosta�ych mediach, 
- pozosta�a dzia�alno$% 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, 
- wypo+yczanie i dzier+awa sprz'tu rekreacyjnego i sportowego, 
- wypo+yczanie kaset wideo, p�yt cd, dud itp., 
- wypo+yczanie i dzier+awa pozosta�ych artyku�ów u+ytku osobistego i domowego, 
- 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 $rodków transportu lotniczego, 
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- wynajem i dzier+awa pozosta�ych maszyn, urz�dze� oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

- dzia�alno$% zwi�zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 
- dzia�alno$% agencji pracy tymczasowej, 
- pozosta�a dzia�alno$% zwi�zana z udost'pnianiem pracowników, 
- dzia�alno$% ochroniarska w zakresie obs�ugi systemów bezpiecze�stwa, 
- dzia�alno$% pomocnicza zwi�zana z utrzymaniem porz�dku w budynkach, 
- naprawa pozosta�ych artyku�ów u+ytku osobistego i domowego. 

 

W badanym okresie Spó�ka prowadzi�a g�ównie dzia�alno$% w zakresie sprzeda+y hurtowej odzie+y 
i obuwia. 

 

Kapita� zak�adowy Spó�ki wed�ug stanu na dzie� 31 grudnia 2013 roku wynosi� 26.938 tys. z�  
i dzieli� si' na 26.938.000 akcji o warto$ci nominalnej 1 z� ka+da.  
 

Wed�ug stanu na 9 maja 2013 roku (data ostatniego Zgromadzenia Akcjonariuszy), w$ród 
akcjonariuszy Spó�ki znajdowali si':  

- Rados�aw Wi$niewski � 51,90% akcji, 

- Pozostali �48,10% akcji. 

 

Wed�ug stanu na dzie� wydania opinii, zgodnie z najlepsz� wiedz� Zarz�du, w$ród akcjonariuszy 
Spó�ki znajdowali si':  

- Rados�aw Wi$niewski � 51,90% akcji, 

- Pozostali � 48, 10% akcji. 

 

W roku obrotowym nie wyst�pi�y zmiany w kapitale zak�adowym Spó�ki. 
 

Po dniu bilansowym nie nast�pi�y +adne zmiany w kapitale zak�adowym Spó�ki.  
 

Kapita� w�asny Grupy Kapita�owej wed�ug stanu na dzie� 31 grudnia 2013 roku wynosi  

52.038 tys. z�. 
 

Rokiem obrotowym Grupy Kapita�owej jest rok kalendarzowy. 
 

W sk�ad Zarz�du Spó�ki na dzie� wydania opinii wchodzili: 
- Rados�aw Wisniewski � Prezes Zarz�du, 
- Bogusz Kruszy�ski � Wiceprezes Zarz�du. 
 

W badanym okresie oraz do dnia wydania opinii nie wyst�pi�y zmiany w sk�adzie Zarz�du Spó�ki. 
 

Na dzie� 31 grudnia 2013 roku w sk�ad Grupy Kapita�owej Redan S.A. wchodz�: 

- Podmiot Dominuj�cy � Redan S.A. oraz 

- spó�ki zale+ne: 
- Adesso S.A.  � podmiot zale+ny w 100-, 
- Adesso Sp. z o.o.   � podmiot zale+ny w 100-, 
- Top Secret Sp. z o.o.  � podmiot zale+ny w 100-, 
- Troll Market Sp. z o.o.  � podmiot zale+ny w 100-, 
- Top Sp. z o.o.   � podmiot zale+ny w 100-, 
- Lunar Sp. z o.o.   � podmiot zale+ny w 100-, 
- Kadmus Sp. z o.o.  � podmiot zale+ny w 100-, 
- Krux Sp. z o.o.   � podmiot zale+ny w 100-, 
- Elviro Sp. z o.o.   � podmiot zale+ny w 100-, 
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- Postiro Sp. z o.o.   � podmiot zale+ny w 100-, 
- Just jeans Sp. z o.o.   � podmiot zale+ny w 100-, 
- R-Moda Sp. z o.o.   � podmiot zale+ny w 100-, 
- R-Shop Sp. z o.o.   � podmiot zale+ny w 100-, 
- R-Trendy Sp. z o.o.   � podmiot zale+ny w 100-, 
- R-Style Sp. z o.o.   � podmiot zale+ny w 100-, 
- Beta-Reda Ukraina   � podmiot zale+ny w 100-, 
- Redan Moscow o.o.o   � podmiot zale+ny w 100-. 

 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzie� 31 grudnia 2013 roku obj'te zosta�y 
nast'puj�ce spó�ki: 
 

a) Spó�ka Dominuj�ca � Redan S.A. 

 

Przeprowadzili$my badanie sprawozdania finansowego Spó�ki Dominuj�cej Redan S.A. za okres 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. W wyniku przeprowadzonego badania wydali$my w dniu 
19 marca 2014 roku opini' bez zastrze+e�. 

 

b) Spó�ki obj'te konsolidacj� metod� pe�n�: 
 

Nazwa i siedziba 

Spó�ki 

Udzia� 
w 

kapitale 

(w %) 

Podmiot przeprowadzaj!cy 
badanie sprawozdania 

finansowego i rodzaj wydanej 

opinii 

Dzie% 
bilansowy 

konsolidowanej 

jednostki 

Data opinii 

Adesso S.A. 100% 

Deloitte Polska Spó�ka z 
ograniczon� odpowiedzialno$ci� 
Sp. k., opinia bez zastrze+e� 

31 grudnia 2013 
18 marca 

2014 

Adesso Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 

31 grudnia 2013 
Nie dotyczy. 

Top Secret Sp. z o.o. 

100% Spó�ka b'dzie podlega�a 
obowi�zkowi badania za rok 
obrotowy od 1 grudnia 2012 roku 

do 31 pa"dziernika 2014 roku. 

31 pa"dziernika 
2014 

Nie dotyczy. 

Troll Market Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 

31 grudnia 2013 
Nie dotyczy. 

Top Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 2013 Nie dotyczy. 

Lunar Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 2013 Nie dotyczy. 

Kadmus Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 2013 Nie dotyczy. 

Krux Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 2013 Nie dotyczy. 

Elviro Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 2013 Nie dotyczy. 

Postiro Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 2013 Nie dotyczy. 

Just jeans Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 2013 Nie dotyczy. 

R-Moda Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 2013 Nie dotyczy. 

R-Shop Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 2013 Nie dotyczy. 

R-Trendy Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 2013 Nie dotyczy. 

R-Style Sp. z o.o. 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 2013 Nie dotyczy. 
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Beta-Reda Ukraina 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 2013 Nie dotyczy. 

Redan Moscow o.o.o 
100% Spó�ka nie podlega obowi�zkowi 

rocznego badania. 
31 grudnia 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. 
 

 

2. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 

 

Dzia�alno$% Grupy Kapita�owej w 2012 roku zamkn'�a si' strat� netto w wysoko$ci  
29.262 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 ECA Seredy�ski i Wspólnicy Sp. k. Bieg�y rewident w dniu 19 marca 2013 roku 

wyda� o tym sprawozdaniu opini' bez zastrze+e� ze zwróceniem uwagi na punkt 16 informacji 

dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego opisuj�cej trudno$ci zwi�zane  
z utrzymaniem dalszego finansowania dzia�alno$ci operacyjnej Grupy Kapita�owej Redan S.A. 
 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzaj�ce skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 
rok obrotowy 2012 odby�o si' w dniu 15 kwietnia 2013 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
postanowi�o o pokryciu straty za rok 2012 z zysków lat przysz�ych. 
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zosta�o z�o+one w Krajowym 
Rejestrze S�dowym w dniu 21 maja 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 23 czerwca 2013 roku, zawartej pomi'dzy REDAN S.A., a firm� 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 Malwiny Choi�skiej (nr ewidencyjny 10038) w siedzibie Spó�ki Dominuj�cej 
w dniach od 18 do 22 listopada 2013 roku, od 24 lutego do  7 marca 2014 roku oraz poza siedzib� 
Spó�ki do dnia wydania niniejszej opinii. 
 

Wyboru podmiotu uprawnionego dokona�a Rada Nadzorcza uchwa�� z dnia 29 maja 2013 roku na 
podstawie upowa+nienia zawartego w par§ 12 ust 2 pkt 4 statutu Spó�ki. 
 

Deloitte Polska Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno$ci� Sp. k. oraz kluczowy bieg�y rewident 
Malwina Choi�ska potwierdzaj�, i+ s� uprawnieni do badania sprawozda� finansowych oraz 
spe�niaj� warunki okre$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 Redan S.A. 

 

 

4. Dost$pno"& danych i o"wiadczenia kierownictwa Spó�ki 
 

Nie wyst�pi�y ograniczenia zakresu naszego badania. 
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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 19 marca 2014 roku. 
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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�) 2013 2012 

   

Przychody z dzia�alno$ci operacyjnej 476.952 444.366 

Koszty dzia�alno$ci operacyjnej 472.042 472.567 

Przychody finansowe 2.301 3.389 

Koszty finansowe 7.868 4.763 

Udzia�y w zyskach netto (metoda praw w�asno$ci) 0 -1.233 

Zysk (strata) ze zbycia jednostek podporz�dkowanych 4.199 2.402 

Podatek dochodowy 185 1.423 

Zysk (strata) netto 3.357 -26.983 

Ca�kowity dochód ogó�em 3.188 -29.263 

 

Wska"niki rentowno$ci 2013 2012 

   

- rentowno$% sprzeda+y 1% -6% 

- rentowno$% sprzeda+y netto 1% -6% 

- rentowno$% netto kapita�u w�asnego 7% -36% 

   

Wska"niki efektywno$ci   

   

- wska"nik rotacji maj�tku 2,30  2,18  

- wska"nik rotacji nale+no$ci w dniach 15 15 

- wska"nik rotacji zobowi�za� w dniach 64 57 

- wska"nik rotacji zapasów w dniach 92 88 

   

P�ynno$%/Kapita� obrotowy netto   

   

- stopa zad�u+enia 74% 77% 

- stopie� pokrycia maj�tku kapita�em w�asnym 26% 23% 

- kapita� obrotowy netto (w tys. z�) 39 671  32 802  

- wska"nik p�ynno$ci 1,32  1,25  

- wska"nik podwy+szonej p�ynno$ci 0,38  0,32  

 

Analiza powy+szych wielko$ci i wska"ników wskazuje na wyst�pienie w roku 2013 nast'puj�cych 
tendencji:  

- wzrost wska"nika rentowno$ci sprzeda+y, rentowno$ci sprzeda+y netto i rentowno$ci netto 
kapita�u w�asnego, 

- wzrost wska"nika rotacji maj�tku, zobowi�za� i zapasów oraz utrzymanie si' wska"nika 
rotacji nale+no$ci na tym samym poziomie, 

- spadek stopy zad�u+enia przy równoczesnym wzro$cie pokrycia maj�tku kapita�em w�asnym, 

- wzrost kapita�u obrotowego netto, 
- wzrost p�ynno$ci i podwy+szonej p�ynno$ci. 
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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: 

- skonsolidowany sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie�  
31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum! 203.292 tys. z�, 

- skonsolidowane sprawozdanie z ca�kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku  

do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�ce zysk netto w kwocie 3.357 tys. z� oraz ca�kowity dochód 

ogó�em w kwocie 3.188 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! 4.763 tys. z�, 

- skonsolidowane sprawozdanie z przep�ywów pieni!"nych za okres  

od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�cy zwi!kszenie stanu #rodków 

pieni!"nych o kwot! 6.944 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 opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego spó�ki zale"nej - Adesso 

S.A. , podlegaj�cej 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 ró"nic kursowych z przeliczenia sprawozda� finansowych jednostek 

podporz�dkowanych, wyra"onych w walutach obcych. 
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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 � Redan 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.  

 

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�. 

 

 

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. 

 

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. 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie  

z ca�kowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale w�asnym oraz 

skonsolidowane sprawozdanie z 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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IV. UWAGI KO%COWE 
 

 

 

O#wiadczenia Zarz�du 

Deloitte Polska Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno#ci� Sp. k. oraz kluczowy bieg�y rewident 

otrzymali od Zarz�du Spó�ki Dominuj�cej pisemne o#wiadczenie, w którym Zarz�d stwierdzi�, i"  

[z wyj�tkiem kwestii opisanych powy"ej] Grupa Kapita�owa przestrzega�a przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
............................................................ 

Malwina Choi�ska 

Kluczowy bieg�y rewident 

przeprowadzaj!cy przegl!d 

nr ewid. 10038 

 

 

 

W imieniu Deloitte Polska Spó�ka z ograniczon! odpowiedzialno"ci! Sp. k. � podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozda# finansowych wpisanego na list$ podmiotów uprawnionych 

prowadzon! przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73: 

 

 

 

 
.............................................................. 

Maria Rzepnikowska � Prezes Zarz!du Deloitte Polska Sp. z o.o.  

- komplementariusza Deloitte Polska Spó�ka z ograniczon! odpowiedzialno"ci! Sp. k.  

 

 

Warszawa, 19 marzec 2014 roku 


