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A. CZ~SC OGOLNA 

1. Dane identyfikuj'1ce badan'1 jednostk~ 
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Platinum Properties Group Sp6lka Akcyjna z siedzib'l w Warszawie, przy AI. Niepodleglosci 58, 
zostala utworzona w drodze pol'lczenia sp61ek Platinum Properties Sp. z 0.0. oraz W-Link Sp. z 0.0. 

na mocy uchwal podjli!tych przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w kazdej z l'lcz'lcych sili! 
sp6lek w dniu 1 sierpnia 2008 roku. 

W dniu 10 paidziernika 2008 roku Sp6lka zostala wpisana do Rejestru Przedsili!biorc6w w Krajowym 
Rejestrze S'ldowym pod numerem 0000315354 prowadzonym przez S'ld Rejonowy dla m.st. 
Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S'ldowego. 

Badana Sp6lka posiada numer: 

statystyczny REG ON 
NIP nadany przez Urzild Skarbowy Warszawa Sr6dmiescie -

141599588 
701-01-50-153 

Wysokosc kapitalu podstawowego na dzien 31 grudnia 2012 roku wynosi 61.903 tys. zlotych i dzieli 
sili! na 619.034.378 akcji 0 wartosci nominalnej 0,10 zl kazda. 

Na dzien 31 grudnia 2012 roku struktura wlasnosci kapitalu podstawowego Sp6lki przedstawiala sili! 
nast~puj'lCo: 

Imi~ i nazwisko Liczba akcji 
Wartosc l.'!czna wartosc Procentowy udzial w 

akcji akcji kapitale zakladowym 
Righteight Holdings 

378.986.667 0,1 zl 37.898.666,70 61,22% 
Limited 
W Investments 

197.350.234 0,1 zl 19.735.023,40 31,88% 
Limited 

Pozostali 42.697.477 0,1 zl 4.269.747,70 6,90% 

SUMA 619.034.378 61.903.437,80 100,00% 

Kapital wlasny Sp6lki na dzien bilansowy wynosi 306.750 tys. zlotych. 

Podstawowym przedmiotem dzialalnosci Sp6lki jest realizacja projekt6w budowlanych, dzialalnosc 
w zakresie architektury, kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek. 

Na dzien 31 grudnia 2012 roku sklad Zarz'ldu Sp6lki byl nastli!puj'lcy: 

• Pan Piotr Mikolaj Wisniewski - Prezes Zarz'ldu, 
• Pan Gustaw Groth - Wiceprezes Zarz'ldu, 
• Pan Marcin Wr6bel - Czlonek Zarz'ldu. 

W dniu 5 kwietnia 2013 roku Pan Piotr Wisniewski zioZyI rezygnacjli! z funkcji Prezesa Zarz'ldu. 
Zgodnie z uchwal'l z tego samego dnia Rada Nadzorcza powierzyla funkcjli! Prezesa Zarz'ldu Panu 
Gustawowi Groth. 

\ 
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Na dzien 31 grudnia 2012 roku, w sklad Rady Nadzorczej Sp6lki Platinum Properties Group S.A. 
wchodzili: 

• Pan Adam Marcin Osinski, 
• Pan Leszek WiSniewski, 
• Pan Bernhard Friedl, 
• Pan Robert Rozmus, 
• Pan Daniel Puchalski. 

W badanym roku obrotowym nie nast'!pily zmiany w skladzie Rady Nadzorczej. 

Stan zatrudnienia na dzien bilansowy wynosil10 os6b. 

2. Dane identyfikuj'}ce zbadane sprawozdanie finansowe 

Roczne sprawozdanie finansowe Sp6lki Platinum Properties Group S.A. zostalo sporz,!dzone zgodnie 
z Mifi!dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej na podstawie decyzji 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (uchwala m 23 z dnia 29.06.2010 r.) 0 przejsciu z 
dniem 01.01.2010 roku na MSSF. 

Przedmiotem badania bylo sprawozdanie finansowe Platinum Properties Group S.A., na kt6re sklada 
si~: 

1. roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz,!dzone na dzien 31 grudnia 
2012 roku, kt6re po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sum~ 404.917 tys. zlotych, 

2. roczne jednostkowe sprawozdanie z calkowitych dochod6w za okres od dnia 1 stycznia 2012 
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazuj,!cy calkowity doch6d za okres w wysokosci 3.510 
tys. zlotych, 

3. roczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym za okres od dnia 1 stycznia 
2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazuj,!ce zwi~kszenie stanu kapital6w wlasnych 0 

kwot~ 3.516 tys. zlotych, 

4. roczne jednostkowe sprawozdanie z przeplyw6w pieni~znych za okres od dnia 1 stycznia 
2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazuj'lce zmniejszenie stanu srodk6w pieni~znych 
netto 0 kwo~ 592 tys. zlotych oraz 

5. informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. 

3. Informacje 0 sprawozdaniu finansowym jednostki za poprzedni rok 
obrotowy 

Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostalo zbadane przez Global Audit Partner Sp. 
z 0 .0 ., z siedzib,! w Warszawie, ul. Zurawiej 45, kt6ra wydala opini~ bez zastrzeZen. 

Zgodnie z uchwal,! Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podj~t'l 27 czerwca 2012 r., zysk netto za 
rok 2011 w wysokosci 1.570.285,64 zlotych zostal przekazany na kapital zapasowy Sp6lki. 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakonczony dnia 31 grudnia 2011 roku zostalo zlozone 
w Krajowym Rejestrze S'ldowym w dniu 5 lipca 2012 roku. Sp6lka nie dopelnila obowi'lzku 
przekazania do publikacji sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B. 

Zatwierdzony bilans zamkni~cia na dzien 31 grudnia 2011 roku zostal prawidlowo wprowadzony do 
ksi'lg rachunkowych, jako bilans otwarcia na dzien 1 stycznia 2012 roku. 

\ 
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4. Dane identyfikuj,!ce podmiot uprawniony przeprowadzaj,!cy badanie 
sprawozdania finansowego 
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Global Audit Partner Sp. z 0.0. z siedzib<l w Warszawie, przy ul. Zurawiej 45 jest podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdan finansowych, wpisanym na list~ pod numerem 3106. 

Global Audit Partner Sp. z 0.0. zostala wybrana do badania sprawozdania finansowego Sp6lki za rok 
zakonczony dnia 31 grudnia 2012 roku na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej Platinum Properties 
Group S.A. podj~tej w trybie obiegowym. 

Global Audit Partner Sp. z 0.0. oraz kluczowy biegly rewident spelniaj<l, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 7 maja 2009 roku 0 bieglych rewidentach i ich samorz<ldzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 roku, nr 77, poz. 
649), warunki do wyrazenia bezstronnej i niezaIeznej opinii 0 sprawozdaniu finansowym. 

Badanie zostalo przeprowadzone na podstawie umowy zawartej w dniu 30 listopada 2012 roku. 

Naszym zadaniem bylo wyrazenie opmn 0 sprawozdaniu finansowym na podstawie 
przeprowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakde badania sprawozdania 
finansowego procedury byly zaprojektowane tak, aby umozliwic wydanie opinii 0 sprawozdaniu 
finansowym traktowanym jako calosc. Nasze procedury nie obejmowaly uzupelniaj<lcych informacji, 
kt6re nie maj<l wplywu na sprawozdanie finansowe traktowane jako calosc. 

Badanie sprawozdania finansowego Sp6lki przeprowadzilismy w marcu i kwietniu 2013 roku. 

5. Oswiadczenia j ednostki i dost~pnosc danych 

Zarz<ld potwierdzil swoj<l odpowiedzialnosc za rzetelnosc, prawidlowosc i jasnosc sprawozdania 
finansowego oraz oswiadczyl, iZ udost~pnil nam wszystkie dane finansowe, ksi~gi rachunkowe i inne 
wymagane dokumenty oraz udzielil niezb~dnych wyjasnien. Otrzymalismy r6wniez pisemne 
oswiadczenie z dnia 24 kwietnia 2013 roku Zarz<ldu Sp6lki 0: 

• kompletnym uj~du danych w ksi~gach rachunkowych, 

• wykazaniu wszelkich zobowi<lzan warunkowych w sprawozdaniu finansowym, oraz 

• ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzen, kt6re nast<lpily po 
dade bilansu do dnia zlozenia oswiadczenia. 

W oswiadczeniu potwierdzono, ze przekazane nam informacje byly rzetelne i prawdziwe zgodnie z 
przekonaniem i najlepsz,! wiedz,! Zarz'!du Sp61ki i obj~ly wszelkie zdarzenia mog,!ce miec wplyw na 
sprawozdanie finansowe. 
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B. OCENA SYTUACJI MAJ1\TKOWO-FINANSOWEJ 

1. GI6wne wielkosci bezwzglfdne charakteryzuj'1ce Sp61kf 

10 tys. zlohJch 

1.01.2012 - 1.01.2011- 1.01.2010 -
Sprawozdanie z calkowitych dochod6w 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Przychody ze sprzedazy produkt6w, towar6w i 1911 1423 5231 
material6w 

Przychody lllczne calkowite 13883 11192 13170 

Wynik na sprzedazy -1568 -1958 450 

Wynik na dzialalnosci operacyjnej -4648 - 5135 -441 

Wynik przed opodatkowaniem 5407 - 603 3402 

Wvniknetto 3510 1570 3921 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

Aktywa trwale z tego: 393099 367381 374877 

Nieruchomosci inwestycyjne 11983 12842 15111 

Akcje i udzialy 332602 332602 332602 

Udzielone poiyczki 31724 2919 9672 

Aktywa obrotowe 11818 39301 11612 

Kapital wlasny 306750 303234 61271 

Zobowillzania i rezerwy dlugoterminowe z tego: 57615 97283 87851 

Kredvtv bankowe 25662 28578 28451 

Zobowi<lzania i rezerwy kr6tkoterminowe 40552 6165 237367 

\ 
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2. Wskazniki efektywnosci dzialania 
2012 2011 

Naleznosci z tytulu dostaw 
Cykl rotacji naleznosci = - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 365 

478 dni 967 dni 
Przychody ze sprzedaZy produkt6w i towar6w 

Zobowi'lzania z tytulu dostaw i uslug 
Cykl rotacji zobowi'lzan = - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 365 

138 dni 160 dni 
Przychody ze sprzedaZy produkt6w i towar6w 

3. Wskaznik plynnosci 
2012 2011 

Aktywa obrotowe 
Wskaznik biez'lcej plynnosci = - - - - - - - - - - - - - - 0,3 6,4 

Zobowi'lzania kr6tkoterminowe 
Srodki pieni~zne i inne aktywa 

pieni~zne 
0,01 0,10 

Szybki wskaznik plynnosci III = 
Zobowi'lzania kr6tkoterminowe 

4. Wskazniki rentownosci 
2012 2011 

Wyniknetto 
Rentownosc aktyw6w og61em = - - - - - - - - - - - - * 100% 0,87 0,003 

Aktywa og6lem 
Wynik operacyjny 

Rentownosc aktyw6w operacyjna = - - - - - - - - - - - - * 100% -1,15 - 0,01 
Aktywa og6Jem 

Wyniknetto 
Rentownosc kapitalu = - - - - - - - - - - - -* 100% 1,14 0,01 

Kapital wlasny og6lem 
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2010 

203 dni 

11 dni 

2010 

0,04 

> 0,01 

2010 

0,01 

>- 0,01 

0,06 

Wyniki badania sprawozdania finansowego Sp6lki sporz'ldzonego na dzien 31 grudnia 2012 roku 
przy uwzgl~dnieniu wszystkich informacji dost~pnych na dzien sporz'ldzenia niniejszego raportu i 
opinii, nie wskazuj'l, aby istnialo zagrozenie kontynuacji dzialalnosci w ci'lgu 12-tu miesi~cy od daty, 
na kt6r'l zostalo sporz'ldzone sprawozdanie finansowe. 

\ 
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C. CZ~SC SZCZEGOLOWA 

1. Podstawy prawne wykorzystane przy badaniu 

Badanie przeprowadzono, wykorzystuj,!c do tego celu mi~dzy innymi: 
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a) Ustaw~ z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z 
p6zniejszymi zmianami), 

b) Ustaw~ z dnia 7 maja 2009 roku 0 bieglych rewidentach i ich samorz,!dzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Dz.U. z 
2009 roku, nr 77, poz. 649), 

c) Kodeks Sp61ek HandIowych, 

d) Krajowe Standardy Rewizji Finansowej, wydane przez Krajow,! Rad~ Bieglych Rewident6w 
w Polsce. 

2. Prawidlowosc i rzetelnosc ksi'lg rachunkowych 

Rachunkowosc jednostki prowadzona jest przez Biuro Rachunkowe TMJ Professional Sp. z 0.0., 
zgodnie z przyj~t'! polityk,! rachunkowosci. Przyj~te zasady S,! dostosowane do warunk6w i potrzeb 
przedsi~biorstwa, stosowane w spos6b jednolity z zachowaniem zasady ci,!glosci. 

Ksi~gi rachunkowe odzwierciedlaj,! przebieg operacji gospodarczych w spos6b udokumentowany 
oraz przy zachowaniu obowi,!zuj,!cych zasad rachunkowosci. 

Ksi~gi rachunkowe Sp61ki prowadzone S,! przy wykorzystaniu systemu komputerowego oraz 
zapewnieniu wymog6w ustawowych okreslonych w artykule 13 ust. 4 i 5 Ustawy 0 Rachunkowosci. 
Podstaw~ otwarcia ksi'!g stanowily dane zatwierdzonego bilansu za rok obrotowy zakonczony w 
dniu 31 grudnia 2011 roku. 

Jednostka przeprowadzila inwentaryzacj~ aktyw6w i pasyw6w w zakresie i terminach 
oraz z cz~stotliwosci,! wymagan,! przez ustaw~ 0 rachunkowosci. 

Spos6b przechowania i ochrony dokumentacji ksi~gowej, ksi,!g rachunkowych oraz sprawozdan 
finansowych speluia wymogi art. 71 Ustawy. 

3. Elernenty sprawozdania finansowego 

3.1 Inforrnacje 0 wybranych, istotnych pozycjach sprawozdania z sytuacji 
finansowej 

Szczeg610we informacje liczbowe oraz opisowe do poszczeg6lnych pozycji aktyw6w i pasyw6w 
zostaly zaprezentowane w informacji dodatkowej i notach objasniaj'!cych stanowi,!cych jej 
zintegrowan'! cz~sc. 

\ 
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3.2.1 Nieruchomosci inwestycyjne 
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Pozycja ta obejmuje pi~c lokali przy ulicy Kruczkowskiego w Warszawie w wysokosci 11.983 tys. 
zlotych. 

3.2.2. Akcje i udzialy 

Na dzien bilansowy Sp6lka posiadala udzialy w wysokosci 332.602 tys. zlotych w nast~puj'lcych 
sp61kach: 

udzialy w sp6ke Platinium Elements Sp. z 0.0. w wysokosci 50 tys. zlotych, 
udzialy w sp6ke MySquare.PL Sp. z 0.0. w wysokosci 50 tys. zlotych, 
udzialy w Svetly Dali 0.0.0. w wysokosci 296.410 tys. zlotych, 
udzialy w Investpoland Sp. z 0.0. w wysokosci 2.184 tys. zlotych, 
udzialy w Brinando Investments Ltd. w wysokosci 33.908 tys. zlotych. 

3.2.3. Naleznosci kr6tkoterminowe 

Pozycja ta obejmuje naleznosci z tytulu dostaw i uslug w wysokosci 2.505 tys. oraz pozos tale 
naleznosci w wysokosci 8.552 tys. zlotych, z kt6rych gl6wn'l pozycj'l jest nalezna dywidenda od 
podmiotu powi'lzanego w wysokosci 6.798 tys. zlotych. 

Na dzien 31 grudnia 2012 roku sp6lka utworzyla odpisy aktualizuj'lce na naleznosci od odbiorc6w w 
wysokosci 1.234 tys. zlotych. 

3.2.4. Pozyczki udzielone - dlugoterminowe 

Na dzien bilansowy naleznosci z tytulu udzielonych pOZyczek powi~kszone 0 naliczone odsetki 
wynosily 31.724 tys. zlotych i skladaj'l si~ z: 

pozyczki udzielonej sp6ke Investpoland Sp. z 0.0. w wysokosci 11.593 tys. zlotych, 
pozyczki udzielonej sp6ke Brinando Investments Ltd. w wysokosci 13.894 tys. zlotych, 
pozyczki udzielonej sp6ke Swetly Dali 000 w wysokosci 6.236 tys. zlotych, 
pozyczki udzielonej sp6ke W Investments Ltd. w wysokosci 1 tys. zlotych. 

3.2.5. Kapitaly 

Kapitaly wlasne zostaly prawidlowo uj~te, wycenione i zaprezentowane w sprawozdaniu 
finansowym. Wartosc kapitalu podstawowego wykazanego w ksi~gach i sprawozdaniu finansowym 
jest zgodna z aktualnym wypisem z KRS i wynosi 61.903 tys. zlotych. 

3.2.6. Zobowi'!zania kr6tkoterminowe 

Na dzien bilansowy zobowi'lzania kr6tkoterminowe wynosz'l 40.548 tys. zlotych, skladaj'l si~ 

gl6wnie z: 

zobowi'lzan finansowych z tytulu wyemitowania obligacji, powi~kszonych 0 nalezne odsetki 
w wysokosci 6.237 tys. zlotych, 
zobowi'lzan handlowych w wysokosci 723 tys. zlotych, 
cz~sc kr6tkoterminowa zobowi'lzan z tytulu nabycia udzial6w w sp6ke rosyjskiej w 
wysokosci 30.966 tys. zlotych. 

\ 
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3.2 Informacje 0 wybranych pozycjach ksztaltuj'!cych wynik dzialalnosci 
gospodarczej 

Pozycje ksztaltuj<}ce wynik finansowy Sp6lka uj~la kompletnie i prawidlowo, we wszystkich istotnych 
aspektach, w odniesieniu do sprawozdania finansowego. Struktura przychod6w i koszt6w zostala 
prawidlowo przedstawiona w notach objasniaj<}cych do sprawozdania finansowego. 

3.3 Zestawienie zmian w kapitale wlasnym 
Zestawienie zmian w kapitale wlasnym sporz<}dzono zgodnie z Mi~dzynarodowym Standardem 
Rachunkowosci nr 1, przepisami prawa, elementami sprawozdania finansowego oraz danymi 
pochodz<}cymi bezposrednio z ewidencji ksi~gowej i analizy saId kont. 

3.4 Sprawozdanie z przeplyw6w pieni~znych 
Sprawozdanie z przeplyw6w pienili!znych prawidlowo sporz<}dzono stosownie do zakresu informacji 
okreslonego przez Mi~dzynarodowy Standard Rachunkowosci nr 7 - na podstawie: sprawozdania z 
sytuacji finansowej, sprawozdania z calkowitych dochod6w, informacji dodatkowej (i jest zgodny z 
danymi zawartymi w tych sprawozdaniach) oraz na podstawie danych pochodz<}cych bezposrednio z 
ewidencji ksi~gowej i analizy saId kont. 

3.5 Dodatkowe informacje i objasnienia 
Informacja dodatkowa stanowi integraln<} cZIi!SC sprawozdania finansowego. Dane zawarte w 
informacji dodatkowej zostaly przedstawione przez Sp6Ik~, w istotnych aspektach, zgodnie z 
wytycznymi Mi~dzynarodowego Standardu Rachunkowosci nr 1 oraz wymogami dotycz<}cymi 
ujawnien zawartych w poszczeg6lnych Standardach. 

3.6 Sprawozdanie Zarz'!du z dzialalnosci 

Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarz<}du z dzialalnosci Sp6lki za badany rok obrotowy, w cz~sci 
dotycz<}cej danych finansowych zawartych w ksi~gach rachunkowych, s<} zgodne z danymi 
przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie odpowiada 
wymogom ustawy 0 Rachunkowosci. 

3.7. Informacje 0 istotnych naruszeniach prawa 

Nie stwierdziliSmy naruszenia przepis6w prawa, a takze statutu Sp61ki. 
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1. Przeprowadzone badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod,! wyrywkow,! -
dowod6w i zapis6w ksi~gowych, z kt6rych wynikaj,! kwoty i informacje zawarte 
w sprawozdaniu finansowym, a takze pozycje ksztaltuj,!ce wysokosc rozrachunk6w 
z budzetami. W zwi,!zku z tym mog'! wyst,!pic r6znice pomi~dzy wynikami ewentualnych 
kontroli podatkowych przeprowadzanych zwykle metod,! peIn,! a ustaleniami zawartymi 
wraporcie. 

2. Niniejszy raport zawiera 11 stron kolejno numerowanych, parafowanych przez bieglego 
rewidenta. 

3. Integraln,! cz~sc raportu stanowi sprawozdanie finansowe Sp61ki za rok obrotowy 
zakonczony w dniu 31 grudnia 2012 roku. 
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