Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
dia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
AmRest Holdings Spolka Europejska
Niniejszy raport zawiera 9 kolejno ponumerowanych stron i slklada sic
z nastcpujqcych czcAci:
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AmRest Holdings Spolka Europejska
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
I. Ogolna charakterystyka Spolki
a.

Siedziba AmRest Holdings Spolka Europejska („Spolka") jest Wroclaw,
p1. Grunwaldzki 25-27.

b.

AmRest Holdings Spolka Europejska zostala zaloiona w Holandii w paidzierniku
2000 r. jako spolka akcyjna. W dniu 19 wrzdnia 2008 r. Izba Handlowa
w Amsterdamie zarejestrowala zmiane formy prawnej Spolki na SpoIke Europejska
(Societas Europeae) oraz jej nazwe na AmRest Holdings Spolka Europejska.
W dniu 22 grudnia 2008 r. Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej VI Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonal wpisu Sp011d do Rejestru
Przedsiebiorcow pod numerern KRS 0000320252. Sad dokonal takie rejestracji zmian
Statutu SpOlki zwiazanych z przeniesieniem siedziby SpOlki do Polski.

c.

Dla celow rozliczeri z tytulu podatkow Spoke nadano dnia 16 stycznia 2009 r. numer
NIP 101-00-02-998, a dla celow statystycznych jednostka otrzymala dnia
5 stycznia 2009 r. numer REGON 020891041.

d.

Kapital zakladowy Spolki na dzien 31 grudnia 2015 r. oraz na dzieri podpisania raportu
wynosil 212.138,93 euro i skladal sic z 21.213.893 akcji o wartoki nominalnej 0,01 euro
kaida. Kapital wlasny na dzieri 31 grudnia 2015 r. byl dodatni i wyniosl 800.728 tys. zl.

e.

Na dzieri 31 grudnia 2015 r. oraz na dzieri podpisania raportu akcjonariuszami SAM byli:
Nazwa akcjonariusza

FCapital Dutch B.V.
Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz
Emerytalny
PZU Powszechne
Towarzystwo Emerytalne*
Aviva Otwarty Fundusz
Emerytalny
Pozostali

Liczba
posiadanych
akcji
6.726.790

Wartosc
nominalna
posiadanych
akcji (tys.

TYP
posiadanych
akcji

posiadanych
&sow

227

zwykle

31,71

85

zwykle

2.539.429
2.779.734
2.100.000

7.067.940
21.213.893

11,97

94

zwykle

71

zwykle

237

714

13,10

9,90

zwylde

33,32
100,00

*na dzieri podpisania raportu akcjonariusz PZU Powszechne Towarzystwo Emerytalne
posiadal 2.120.901 akcji uprawniajacych do 10,00 % udzialu na WZA, tym samym udzial
grupy Pozostali w strukturze akcjonariatu spOlki wyniosl 36,42%.
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AmRest Holdings Spolka Europejska
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
I. Ogolna charakterystyka Spolki (cd.)
Na

dzien 31 grudnia 2014 r. akcjonariuszamilld byli:
Nazwa akcjonariusza

Liczba
posiadanych
akcji

Wartoge
nominalna
posiadanych
akcji (tys.
227

Tp

posiadanych
akcji

posiadanych
&sow

zwykle

31,71

WP Holdings VII B.V.

6.726.790

ING Otwarty Fundusz
Emerytalny

4.000.000

135

zwykle

18,86

3.000.000

101

zwykle

14,14

2.110.000

71

zwykle

9,95

5.377.103

18o

zwykle

PZU Powszechne
Towarzystwo Emerytalne
Aviva Otwarty Fundusz
Emerytalny
Pozostali

21.213.893

714

25,34

100,00

f. W badanym olu-esieIka prowadzila dzialalnok holdingowq, obejmujqcq
bezpoAredni nadzor wlascicielski nad nastcpujqcymi jednostkami zale2nymi:
•
•
•
•
•
•
•

AmRest Sp. z o.o. (Polska),
AmRest s.r.o. (Republika Czeska),
AmRest EOOD (Bulgaria),
AmRest Acquisition Subsidiary, Inc. (Stany Zjednoczone),
ArnRest HK Limited (Chiny),
Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd. (Chiny), podmiotu tworzqcego grupc
kapitalowq, obejmujqcq jednostki zlokalizowane glownie w Chinach,
AmRest FSVC, LLC (Stany Zjednoczone).

g. W roku obrotowym czlonkami Zarzqdu Spolki byli:
•
•
•
•
•
•

Mark Chandler
Drew O'Malley
Wojciech Mroczyfiski
Jacek Trybuchowski
Oksana Staniszewska
Olgierd Danielewicz

Czlonek Zarzqdu,
Czlonek Zarzqdu,
Czlonek Zarzqdu,
Czlonek Zarzqdu,
Czlonek Zarzqdu
Czlonek Zarz4du

od 8 grudnia 2015 r.,
od 8 grudnia 2015 T.

h. Jednostkami powiqzanymi ze Spolkq sq:
•
FCapital Dutch B.V. (jednostka wywierajqca znaczqcy wplyw w stosunku
do Spolki w rozumieniu MSR 28) wraz z jej jednostkami zale2nymi,
•
spolki nale2qce do Grupy Kapitalowej, w ktorej SpOlka jest jednostkq dominujqcq
wraz z ich spalkami stowarzyszonymi,
•
czlonkowie kluczowego kierownictwa Spolki i spolki zaleZne od osob wchodzqcych
w skiad organow zarzqdzajqcych i nadzorczych.
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AmRest Holdings SpOlka Europejska
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
I. 00lna charakterystyka Spolki (cd.)
i.

SpoIka jest emitentem papierow wartogciowych dopuszczonych do obrotu na Gieldzie
Papierow WartoAciowych w Warszawie. Korzystaj4c z
wyboru zasad
rachunkowoki przewidzianej przepisami Ustawy o rachunkowoAci, pocz4wszy od roku 2008,
SpOlk.a sporz4dza sprawozdanie finansowe zgodnie z Micdzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczoki Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unit Europejsk4.
Decyzja w sprawie sporz4dzania sprawozdania finansowego Spolki zgodnie z tymi
standardami zostala podjeta przez Zarz4d Spolki w dniu ii grudnia 2008 r.
i zatwierdzona uchwalq Rady Nadzorczej z dnia 12 grudnia 2008 r.
Sp(Aka, jako jednostka dominujqca w Grupie Kapitalowej sporz4dzila rowniei, pod dat4
11 marca 2016 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF
zatwierdzonymi przez Unic Europejsk4. W celu zrozumienia sytuacji finansowej
i wynikow dzialalno§ci Spolki, jako jednostki dominujgcej jednostkowe sprawozdanie
finansowe naleiy czytae w powiqzaniu ze sprawozdaniem skonsolidowanym.
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Am Rest Holdings Spilka Europejska
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
II.

Informacje dotyczgce przeprowadzonego badania
a.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
zostalo przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers Sp. z 0.0. z siedzibq
w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisan4 na lists podmiotow uprawnionych
do badania sprawozdafi finansowych pod numerem 144. W imieniu podmiotu
uprawnionego badanie przeprowadzone zostalo pod nadzorem kluczowego bieglego
rewidenta Katarzyny Ignaszak (numer w rejestrze 11715).

b.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostala wybrana na bieglego rewidenta Spolki
uchwalq nr 1/02/2015 Rady Nadzorczej AmRest Holdings Spilka Europejska z dnia
23 lutego 2015 r. na podstawie paragrafu 12 pkt 1 d. Statutu Spolki.

c.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz kluczowy biegly rewident przeprowadzajqcy
badanie sq niezaleini od badanej jednostki w rozumieniu art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzgdzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdafi finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. ion).

d.

Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 18 czerwca 2015 r.
w okresie:
•
•

pwc

badanie wstcpne
badanie koficowe

od 16 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r.,
od 25 stycznia 2016 r. do ii marca 2016 r., z przerwami.
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AmRest Holdings Spolka Europejska
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
III. Charakterystyka wynikow, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych
pozycji sprawozdania finansowego
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
no 31 grudnia 2015 r. (wybrane pozycje)
Zmiana

Struktura
31.12.2015 r.

31.12.2014 r.

(%)

(%)

31.12.2015 r.
tys. zi

31.12.2014 r.
tys. zi

tys. zi

1.065.603

1.107.027

(41.424)

(3,7)

96,4

98,2

39.637

19.733

19.904

>100,0

3,6

1,8

1.105.240

1.126.760

(21.520)

100,0

100,0

31.12.2015 r.
tys. zi

31.12.2014 r.
tys. zi

(%)

AKTYWA
Aktywa trwale
Aktywa obrotowe
Aktywa razem

(1,9)

Zmiana

Struktura
31.12.2015 r.

31.12.2014 r.

tys. zi

(%)

(%)

(%)

811.172

(10.444)

(1,3)

72,5

72,0

301.113

313.985

(12.872)

(4,1)

27,2

27,9

3.399

1.603

1.796

>100,0

0,3

0,1

(21.520)

(1,9)

100,0

'CAPITAL WLASNY I ZOBOWIAZANIA
Kapital wlasny
Zobowi4zania
diugoterminowe
Zobowiazania
krotkotertninowe
Kapital wiasny
i zobowiazania
razem

800.728

1.105.240

1.126.760

100,0

SPRAWOZDANIE Z CALKOWITYCH DOCHODOW
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (wybrane pozycje)
Zmiana
2015 r.
tys. zi

2014 r.
tys. zi

tys. zi

(%)

Koszty ogolnego zarz4du

(6.810)

(2.840)

(3.970)

>100,0

Pozostale przychody operacyjne

13.521

2.506

11.015

>100,0

(10.919)

(21.201)

10.282

(48,5)

18.148

17.699

449

2,5

(12.714)

(16.666)

3.952

(23,7)
<(100,o)

Pozostale koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe

1.226

(20.502)

21.728

Podatek dochodowy

(579)

(413)

(166)

Zysk/(Strata) netto

647

(20.915)

21.562

<(100,0)

647

(20.915)

21.562

<(100,0)

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem

-

Pozostale dochody calkowite
Dochody calkowite razem

pwc

40,2
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AmRest Holdings Sp(Aka Europejska
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
III. Charakterystyka wynik6w, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych
pozycji sprawozdania finansowego (cd.)
Poniisze komentarze przedstawiono w oparciu o wiedze uzyskan4 w trakcie badania
sprawozdania finansowego.
•

Na koniec roku obrotowego aktywa Spolki wyniosly 1.105.240 tys. zl. W ciggu roku
suma bilansowa zmniejszyla sic o 21.520 tys. zl, tj. 01,9%.

•

Inwestycje dlugoterminowe w jednostkach zaleinych na 31.12.2015 r. wynosily 890.852
tys. zl. Wzrost salda w porownaniu do korica roku ubiegiego o 16.910 tys. zl wynikal
glownie z podvvyiszeri udzialow w jednostce Blue Horizon Hospitality Group PTE Ltd.
w kwocie 16.232 tys. zl.

•

Wartok pozostalych aktywriw finansowych dlugoterminowych na 31 grudnia 2015 r.
wynosila 174.200 tys. zl i obejmowala udzielone poyczki. Spadek salda w porownaniu
do korica roku ubieglego o 58.300 tys. zl wynikal ze splaty poiyczek dokonanych
w trakcie roku obrotowego.

•

Koszty ogrilnego zarzqdu w 2015 r. wyniosly 6.810 tys. zl i wzrosly o 3.97o tys. zl
w porownaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten wynikal glownie ze wzrostu kosztow
uslug obcych.

•

Pozostale przychody operacyjne w badanym roku wyniosly 13.521 tys. zl. Wzrost
pozostalych przychodOw operacyjnych o 11.015 tys. zl w porriwnaniu do poprzedniego
okresu sprawozdawczego byl spowodowany glownie wynikiem osiqgnietym na realizacji
przez Sprilke programu opcji pracowniczych.

•

Pozostale koszty operacyjne w 2015 r. wyniosly 10.919 tys. zl. Spadek pozostalych
kosztow operacyjnych o 10.282 tys. zl w porriwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego byl spowodowany przede wszystkim rozpoznaniem niiszych odpisow
aktualizujqcych aktywa Spolki w 2015 r.

•

Przychody finansowe w 2015 roku wyniosly 18.148 tys. zi i obejmowaly glownie
przychody finansowe z tytulu odsetek w kwocie 11.215 tys. zl. Wzrost przychodow
finansowych o kwote 449 tys. zl, tj. 0 2,5% w porownaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego byl spowodowany glownie otrzymanq w 2015 r. dywidenda w kwocie
6.6o6 tys. zl.

•

Koszty finansowe w 2015 r. wyniosly 12.714 tys. zl i obejmowaly glownie koszty
finansowe z tytulu odsetek w kwocie 12.082 tys. zl. Spadek kosztow finansowych
w porownaniu do 2014 r. o 3.952 tys. zi wynikal glownie ze zmniejszenia kosztow
finansowych z tytulu odsetek o kwotc 2.995 tys. zl.

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone zgodnie z zasadq kontynuacji dzialalno§ci.
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AmRest Holdings Spolka Europejska
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
IV. Stwierdzenia niezaleznego bieglego rewidenta
a.

Zarzqd Spolki przedstawil w toku badania iqdane informacje, wyjagnienia i ogwiadczenia
oraz przedloiylogwiadczenie o kompletnym ujeciu danych w ksiegach rachunkowych
i wykazaniu wszelkich zobowiazari warunkowych, a take poinformowal o istotnych
zdarzeniach, ktore nastqpily po dniu bilansowym do dnia zloienia ogwiadczenia.

b.

Zakres badania nie byl ograniczony.

c.

Sprawozdanie finansowe Spolki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
zostalo zatwierdzone Uchwalq nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
19 maja 2015 r. oraz zlo2one w Krajowym Rejestrze Sqdowym we Wroclawiu w dniu
11 czerwca 2015 r.

d.

Dokonaligmy oceny prawidlowoki funkcjonowania systemu ksiegowoki. Naszej ocenie
podlegaly w szczegolnogch
prawidlowoge dokumentacji operacji gospodarczych,
rzetelnoge, bezblednoge i sprawdzalnoge ksiqg rachunkowych, w tym takie
prowadzonych za pomocq komputera,
stosowane metody zabezpieczania dostepu do danych i systemu ich przetwarzania
za pomocq komputera,
ochrona dokumentacji ksiegowej, ksiqg rachunkowych i sprawozdania
finansowego.
Ocena ta, w polqczeniu z badaniem wiarygodnoki poszczegolnych pozycji
sprawozdania finansowego daje podstawe do wyra2enia ogOlnej, calogciowej opinii
o tym sprawozdaniu. Nie bylo celem naszego badania wyraienie kompleksowej opinii
na temat funkcjonowania wyiej wymienionego systemu.

e.

Informacja dodatkowa przedstawia wszystkie istotne informacje wymagane przez
Miedzynarodowe Standardy Sprawozdawczoki Finansowej zatwierdzone przez Unie
Europejskq.

f.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzialalnoki Spolki za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 r. uwzgledniajq postanowienia Rozporzqdzenia Ministra Finansow
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieiqcych i okresowych przekazywanych
przez emitent6w papierow wartogdowych oraz warunkow uznawania za rownowaine
informacji wymaganych przepisami prawa paristwa niebedqcego paristwem
czlonkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133) i sq zgodne z informacjami zawartymi
w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
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AmRest Holdings SpoIka Europejska
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
V. Informacje i uwagi koricowe
Niniejszy raport zostal sporzadzony w zwiqzku z badaniem sprawozdania finansowego
AmRest Holdings Spolka Europejska z siedzibq we Wroclawiu, przy pl. Grunwaldzkim 25-27.
Sprawozdanie finansowe zostalo podpisane przez Zarzad Spelki dnia 11 marca 2016 r.
Raport powinien bye czytany wraz z opiniq bez zastrzeiefi niezaleinego bieglego rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SOlka
Europejska z dnia 11 marca 2016 r. dotyczaca wyiej opisanego sprawozdania finansowego.
Opinia o sprawozdaniu finansowym wyraia ogolny wniosek wynikaj4cy z przeprowadzonego
badania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wynikow badania poszczegolnych pozycji
sprawozdania badi zagadniefi, ale zaldada nadanie poszczegOlnym ustaleniom odpowiedniej
wagi (istotnogci), uwzglcdniajacej wplyw stwierdzonych faktow na rzetelnok i prawidlowok
sprawozdania finansowego.
Przeprowadzajacy badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spolki wpisanej
na lists podmiotfiw uprawnionych do badania sprawozdafi finansowych pod numerem 144:

/ v1

Katarzyna Ignaszak
Kluczowy Biegly Rewident
Numer ewidencyjny 11715
Wroclaw, 11 marca 2016 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru S4dowego prowadzonego przez Sld Rejonowy dia in. st. Warszawy, pod
numerem KRS 0000044655, NIP 526-021-02-28. Kapital zaldadowy wynosi 10.363.900 zlotych.Siedziba Spolki jest Warszawa, Al. Arrnii Ludowej 14.
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