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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA 

Dia Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska S.A. 

Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Przeprowadzilismy badanie zafqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitafowej, kt6rej jednostkq dominujqCq jest ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibq 
w Koszajcu 50 (,,Grupa Kapitafowa"), na kt6re skfada si~ skonsolidowane sprawozdanie 
z sytuacji finansowej sporzqdzone na dzier'l 31 grudnia 2016 r., skonsolidowany rachunek 
zysk6w i strat oraz inne cafkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym 
kapitale wfasnym oraz skonsolidowany rachunek przepfyw6w pieni~znych za rok obrotowy 
kor'lczqcy si~ tego dnia oraz informacje dodatkowe zawierajqce opis istotnych zasad 
rachunkowosci oraz inne informacje objasniajqce. 

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej za skonsofidowane sprawozdanie finansowe 

Zarzqd jednostki dominujqcej jest odpowiedzialny za sporzqdzenie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, kt6re przekazuje rzetelny i jasny obraz zgodnie 
z Mi~dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej, kt6re zostafy zatwierdzone 
przez Uni~ Europejskq i innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Zarzctd jednostki 
dominujqcej jest odpowiedzialny r6wniez za kontrol~ wewn~trznq, kt6rq uznaje za niezb~dnq, 
aby sporzqdzane skonsolidowane sprawozdania finansowe nie zawierafy istotnego 
znieksztakenia spowodowanego oszustwem lub bf~dem. 

Zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 
z p6zniejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci"), Zarzqd jednostki dominujqcej oraz 
czfonkowie Rady Nadzorczej Sq zobowiqzani do zapewnienia, aby skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe spefniafo wymagania przewidziane w tej ustawie. 

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta 

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii o tym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowier'l rozdziafu 7 ustawy o rachunkowosci 
oraz Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Mi~dzynarodowych Standard6w 
Badania, przyj~tych uchwafq Krajowej Rady Biegfych Rewident6w z dnia 10 lutego 2015 r. 
Standardy te nakfadajq na nas obowiqzek post~powania zgodnego z zasadami etyki oraz 
zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, ze 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego znieksztafcenia. 
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Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowod6w badania 
dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
Wyb6r procedur badania zalei:y od naszego osqdu, w tym oceny ryzyka wystqpienia istotnego 
znieksztatcenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spowodowanego oszustwem 
lub bt~dem. Przeprowadzajqc ocen~ tego ryzyka bierzemy pod uwag~ kontrol~ wewn~trznq 
zwiqzanq ze sporzqdzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, kt6re przekazuje 
rzetelny i jasny obraz, w celu zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania, nie 
zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dziatania kontroli wewn~trznej w jednostce. 
Badanie obejmuje r6wniei ocenti! odpowiedniosci stosowanej polityki rachunkowosci, 
zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarzqd jednostki dominujqcej oraz ocen~ og61nej 
prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Wyrai.amy przekonanie, i.e uzyskane przez nas dowody badania stanowiq wystarczajqcq 
i odpowiedniq podstaw~ do wyrazenia przez nas opinii z badania. 

Opinia 

Naszym zdaniem, zatqczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitatowej 
ULMA Construccion Polska S.A.: 

• przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Grupy Kapitatowej na 
dzieri 31 grudnia 2016 r., finansowych wynik6w dziatalnosci oraz przeptyw6w pieniti!i:nych za 
rok obrotowy koriczqcy si~ tego dnia, zgodnie z Mi~dzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczosci Finansowej, kt6re zostaty zatwierdzone przez Uni~ Europejskq; oraz 

• jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z wptywajqcymi na form~ i tresc 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiqzujqcymi Grup~ 
Kapitatowq. 

Szczeg61ne objasnienia na temat innych wymog6w prawa i regulacji 

Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej 

Zarzqd jednostki dominujqcej jest odpowiedzialny za sprawozdanie z dziatalnosci. 

Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania 
z dziatalnosci. 

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowosci oraz rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biei:qcych i okresowych przekazywanych przez 
emitent6w papier6w wartosciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowai.ne informacji 
wymaganych przepisami prawa paristwa nieb~dqcego paristwem cztonkowskim 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z p6i:niejszymi zmianami) (,,rozporzqdzenie") stwierdzamy, ii: 
sprawozdanie z dziatalnosci Jednostki Dominujqcej oraz Grupy Kapitatowej uwzgl~dnia 
informacje, o kt6rych mowa w art. 49 ustawy o rachunkowosci oraz w rozporzqdzeniu i Sq one 
zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z informacjami zawartymi w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym. Ponadto w swietle wiedzy o Grupie Kapitatowej i jej otoczeniu 
uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdzilismy 
istotnego znieksztatcenia w sprawozdaniu z dziatalnosci. 
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Zgodnie z wymogami i.Jstawy o rachunkowosci oraz rozporzqdzenia stwierdzamy, ze 
oswiadczenie o stosowaniu tadu korporacyjnego, kt6re jest wyodr~bnionq cz~sciq 
sprawozdania z dziatalnosci Jednostki Dominujqcej oraz Grupy Kapitatowej ULMA Construccion 
Polska S.A., zawiera informacje okreslone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, j oraz k 
rozporzqdzenia. Ponadto stwierdzamy, ze informacje okreslone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 
lit. c, d, e, f, h oraz i rozporzqdzenia zawarte w oswiadczeniu o stosowaniu tadu 
korporacyjnego, we wszystkich istotnych aspektach: 

• zostaty sporzqdzone zgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami; oraz 

• sq zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

W imieniu KPMG Audyt Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. 
Nr ewidencyjny 3546 
ul. lnflancka 4A 
00-189 Warszawa 

Mir slaw Matus 
Klu zowy biegty rewident 
N ewidencyjny 90048 
Komandytariusz, Petnomocnik 

16 marca 2017 r. 
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Grupa Kapitalowa ULMA Construccion Polska S.A. 
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy koriczctcy si~ 31 grudnia 2016 r. 

1. Cz~sc og61na raportu 

1.1. Dane identyfikujctce Grup~ Kapitalowct 

1.1.1. Nazwa Grupy Kapitalowej 

Grupa KapitaJowa ULMA Construccion Polska S.A. 

1.1.2. Siedziba jednostki dominujctcej 

Koszajec 50 
05-840 Brwin6w 

1.1.3. Rejestracja jednostki dominujctcej w rejestrze przedsi~biorc6w Krajowego 
Rejestru Sctdowego 

Sqd rejestrowy: 

Data: 
Numer rejestru: 
KapitaJ zakJadowy na koniec 
okresu sprawozdawczego: 

Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIV WydziaJ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego 
29 pazdziernika 2001 r. 
KRS 0000055818 

10.511.264,00 zlotych 

1.1.4. Kierownik jednostki dominujctcej 

Funkcj~ kierownika jednostki sprawuje Zarzqd jednostki dominujqcej. 

W skJad Zarzqdu Sp6Jki na dzier'I 31 grudnia 2016 r. wchodzili: 

• Rodolfo Carlos Muriiz Urdampilleta - Prezes Zarzqdu, 

• Krzysztof Orzelowski - Czlonek Zarzqdu, 

• Ander Olio Odriozola - Czlonek Zarzqdu, 

• Andrzej Piotr Sterczyr'lski - CzJonek Zarzqdu. 

W dniu 16 czerwca 2016 r. wygasJa kadencja Prezesa Zarzqdu Pana Andrzeja Kozlowskiego. 

Na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2016 r. Pan Rodolfo Carlos Muriiz 
Urdampilleta zostaJ powolany do pelnienia funkcji Prezesa Zarzqdu. 

Na podstawie uchwaty Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2016 r. Pan Krzysztof OrzeJowski, 
Pan Ander Olio Odriozola oraz Pan Andrzej Piotr Sterczyr'lski zostali ponownie powolani na 
3 letniq kadencj~ do pelnienia funkcji Czlonk6w Zarzqdu. 

1.2. Dane identyfikujctce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony 
do badania sprawozdan finansowych 

1.2.1. Dane identyfikujctce kluczowego bieglego rewidenta 

lmi~ i nazwisko: 
Numer w rejestrze: 

Miroslaw Matusik 
90048 
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Grupa Kapitatowa ULMA Construccion Polska S.A. 
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy koriczqcy si~ 31 grudnia 2016 r. 

1.2.2. Dane identyfikujctce podmiot uprawniony do badania 

Firma: 
Adres siedziby: 
Numer rejestru: 
Sqd rejestrowy: 

Numer NIP: 

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonc=t odpowiedzialnosciq sp.k. 
ul. lnflancka 4A, 00-189 Warszawa 
KRS 0000339379 
Sctd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego 
527-26-15-362 

KPMG Audyt Sprnka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. jest wpisana na list~ podmiot6w 
uprawnionych do badania sprawozdari finansowych, prowadzonq przez Krajowq Rad~ Bieglych 
Rewident6w, pod numerem 3546. 

1.3. lnformacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni 
rok obrotowy 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzc:tdzone na dzieri 31 grudnia 2015 r. i za rok 
obrotowy koriczqcy si~ tego dnia zostafo zbadane przez KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq 
odpowiedzialnosciq sp.k. i uzyskalo niezmodyfikowanq opini~ bieglego rewidenta. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostafo zatwierdzone w dniu 16 czerwca 2016 r. 
przez Walne Zgromadzenie jednostki dominujqcej. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostalo zloi:one w Sc:tdzie Rejestrowym w dniu 
23 czerwca 2016 r. 

1.4. Zakres prac i odpowiedzialnosci 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umowq 
z dnia 15 lipca 2016 r. , zawartq na podstawie uchwafy Rady Nadzorczej z dnia 5 maja 2016 r. 
odnosnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do 
postanowieri rozdziafu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1047 z p6zniejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci") oraz Krajowych Standard6w 
Rewizji Finansowej w brzmieniu Mi~dzynarodowych Standard6w Badania przyj~tych uchwalq 
Krajowej Rady Biegfych Rewident6w z dnia 10 lutego 2015 r. Badanie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zostafo przeprowadzone w siedzibie jednostki dominujqcej 
w okresie od 21 do 25 listopada 2016 r. oraz od 6 do 17 lutego 2017 r. 

Zarzqd jednostki dominujqcej jest odpowiedzialny za sporzc:tdzenie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, kt6re przekazuje rzetelny i jasny obraz zgodnie 
z Mi~dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej, kt6re zostafy zatwierdzone 
przez Uni~ Europejskq i z innymi obowic:tzujqcymi przepisami prawa. Zarzc:td jednostki 
dominujqcej jest r6wniei: odpowiedzialny za sprawozdanie z dzialalnosci. 

Naszym zadaniem byfo, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrai:enie opinii i sporzqdzenie 
raportu z badania, odnosnie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Zarzqd jednostki dominujqcej zloi:yf w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 
o sporzc:tdzeniu zafc:tczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, kt6re przekazuje 
rzetelny i jasny obraz oraz niezaistnieniu zdarzeri nieujawnionych w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym, wplywajqcych w spos6b znaczqcy na dane wykazywane 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok badany. 
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Grupa Kapitatowa ULMA Construccion Polska S.A. 
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy konczqcy si~ 31 grudnia 2016 r. 

W trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarzqd jednostki dominujqcej 
ztozyt wszystkie :Zqdane przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udost~pnit nam 
wszelkie dokumenty i informacje niezb~dne do wydania opinii i przygotowania raportu. 

Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostat w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b 
przeprowadzonego badania wynika ze sporzqdzonej przez nas dokumentacji roboczej, 
znajdujqcej si~ w siedzibie podmiotu uprawnionego. 

Kluczowy biegty rewident oraz podmiot uprawniony spetniajq wymogi niezaleznosci od 
jednostek wchodzqcych w sktad badanej Grupy Kapitatowej zgodnie z postanowieniami 
Kodeksu etyki zawodowych ksi~gowych Mi~dzynarodowej Federacji Ksi~gowych przyj~tego 
uchwatq Krajowej Rady Biegtych Rewident6w z dnia 13 czerwca 2011 r. (,,kodeks IESBA"), 
a takZe wymogi bezstronnosci i niezaleznosci okreslone w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
7 maja 2009 r. o biegtych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 
z p6i:niejszymi zmianami) oraz inne wymogi etyczne wynikajqce z tych regulacji oraz kodeksu 
IESBA. 
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Grupa Kapitatowa ULMA Construccion Polska S.A. 

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy koriczctcy si~ 31 grudnia 2016 r. 

2. Analiza finansowa Grupy Kapitatowej 

2.1. Og61na analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

2.1.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWA 31.12.2016 % 31 .12.2015 % 
zt'OOO ak!)!w6w zt '000 ak!)!w6w 

Aktywa trwate 
Rzeczowe aktywa trwa!e 205.746 61 ,2 201.218 61 ,2 
Wartosci niematerialne 201 0,1 200 
Udzia!y w jednostkach stowarzyszonych 566 0,2 
lnne aktywa trwa!e 4.012 1,2 4.068 1,2 
Naleznosci d!ugoterminowe 981 0,3 945 0,3 
Aktywa z tytu!u odroczonego podatku dochodowego 1.071 0,3 

Aktywa trwa!e razem 212.011 63,1 206.997 62,9 

Aktywa obrotowe 
Zapasy 3.630 1, 1 5.847 1,8 
Naleznosci handlowe oraz pozosta!e naleznosci 82.613 24,6 80.493 24,5 
Naleznosci z tytu!u biezctcego podatku dochodowego 730 0,2 592 0,2 
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty 36.948 11,0 34.964 10,6 

Aktywa obrotowe razem 123.921 36,9 121.896 37,1 

AKTYWA RAZEM 335.932 100 0 328.893 100 0 

KAPITAt. WtASNY I ZOBOWl~NIA 31 .12.2016 % 31.12.2015 % 
zt'OOO ak!)!w6w zt '000 ak!)!w6w 

Kapitat wtasny 
Kapita! podstawowy 10.511 3,1 10.511 3,2 

Kapita! zapasowy - nadwyzka ze sprzedai:y akcji powyzej 
114.990 34,2 114.990 35,0 

wartosci nominalnej 

R6znice kursowe z przeliczenia jednostek 
(13.971) 4 ,1 (14.381) 4,4 

zagranicznych 
Zatrzymane zyski, w tym: 190.935 56,8 178.043 54,1 

Zysk netto okresu obrotowego 12.892 3,8 5.508 1,7 
Kapitat wtasny razem 302.465 90,0 289.163 87,9 

Zobowictzania 
Zobowiqzania dtugoterminowe 

Zobowiazania z tytu!u odroczonego podatku dochodowego 2.936 0,9 3.559 1, 1 
Zobowicizania d!ugoterminowe z tytu!u swiadczen 
emerytalnych 144 0,1 193 

Zobowiqzania dtugoterminowe razem 3.080 1,0 3.752 1, 1 

Zobowqzania kr6tkoterminowe 
Zobowictzania kr6tkoterminowe z tytu!u swiadczen 

41 14 
emerytalnych 
Zobowictzania kr6tkoterminowe z tytu!u faktoringu zobowictzan 

3.046 0,9 3.545 1, 1 
handlowych 
Zobowictzania z tytu!u biezctcego podatku dochodowego 109 
lnstrumenty pochodne 13 8 
Zobowictzania handlowe oraz pozosta!e zobowictzania 27.178 8 1 32.411 99 

Zobowiqzania kr6tkoterminowe razem 30.387 9,0 35.978 11,0 

Zobowiqzania razem 33.467 10,0 39.730 12,1 

KAPITAt. Wt.ASNY I ZOBOWIAZANIA RAZEM 335.932 100,0 328.893 100,0 
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Grupa Kapitatowa ULMA Construccion Polska S.A. 

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy koriczqcy si~ 31 grudnia 2016 r. 

2.1.2. Skonsolidowany rachunek zysk6w i strat oraz inne cafkowite dochody 

1.01.2016 - % 1.01.2015 - % 
31.12.2016 przychod6w 31.12.2015 przychod6w 

zt '000 ze serzeda~ zt '000 ze serzeda~ 

Przychody ze sprzedafy 180.487 100,0 182.411 100,0 
Koszty sprzedanych produkt6w, towar6w i materia/6w (144.579) 80,1 (145.065) 79,5 

Zysk brutto ze sprzedazy 35.908 19,9 37.346 20,5 

Koszty sprzedafy i marketingu (6.380) 3,5 (11.822) 6,5 
Koszty og61nego zarz11du (16.501) 9,1 (17.799) 9,7 
Pozostale przychody operacyjne 6.272 3,4 3.482 1,9 
Pozostale koszty operacyjne (2.691) 1,5 (2.184) 1,2 

Zysk na poziomie operacyjnym 16.608 9,2 9.023 5,0 

Przychody finansowe 1.635 0,9 1.128 0,6 
Koszty finansowe (847) 0,5 (2.587) 1,4 
Przychody (Koszty) finansowe netto 788 0,4 (1.459) 0,8 
Udzial w zyskach (stratach) w sp61kach 

(566) 0,3 (274) 0,2 
stowarzyszonych 

Zysk przed opodatkowaniem 16.830 9,3 7.290 4,0 

Podatek dochodowy (3.938) 2,2 (1 .782) 1,0 

Z'f.Sk netto okresu obrotowego 12.892 7,1 5.508 3,0 

lnne catkowite dochody, kt6re mogci w przysztosci 
zostac rozliczone z zyskiem (stratct) 

R6i:nice kursowe dotycz11ce inwestycji netto 
255 0,1 2.010 1, 1 

w jednostce zalei:nej 
Podatek dochodowy odnosz11cy si~ do pozycji innych 

(156) (209) 0,1 
calkowitych dochod6w 
R6i:nice kursowe z przeliczenia sprawozdari finansowych 

311 0,2 (6.300) 3,4 
zagranicznych jednostek zalei:nych 

Calkowite dochod'f_ okresu obrotowego 13.302 7,4 1.009 0,6 

Zysk netto okresu obrotowego przypadajcicy 
12.892 7,1 5.508 3,0 

na wtascicieli jednostki dominujcicej 

Catkowite dochody okresu obrotowego przypadajcice 
13.302 7,4 1.009 0,6 

na wtascicieli jednostki dominujcicej 

Srednia wai:ona liczba akcji zwyklych 5.255.632 5.255.632 
Podstawowy i rozwodniony zysk przypadaj11cy na jedn11 
akcj~ w okresie obrotowym (w z/ na jedn11 akcj~) 2,45 1,05 
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2.2. 

Grupa Kapitalowa ULMA Construccion Polska S.A. 
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy koriczqcy si~ 31 grudnia 2016 r. 

Wybrane wskazniki finansowe 

2016 2015 2014 

1. Rentownosc sprzedazy netto 

zysk netto x 100% 7,1% 3,0% wartosc 
przychody ze sprzedai:y ujemna 

2. Rentownosc kapitalu wtasnego 

zysk netto x 1 00% 4,5% 1,9% wartosc 
kapital wlasny - zysk netto ujemna 

3. Szybkosc obrotu naleznosci 

sredni stan nalei:nosci z Mulu dostaw i uslug brutto x 365 dni 173 dni 193 dni 203 dni 
przychody ze sprzedai:y 

4. Stopa zadluzenia 

zobowiazania x 100% 10,0% 12,1% 13,2% 
suma pasyw6w 

5. Wskafoik plynnosci 

aktvwa obrotowe 4,1 3,4 2,7 
zobowiqzania kr6tkoterminowe 

• Aktywa obrotowe nie zawierajq nalei:nosci z tytulu dostaw i uslug o okresie splaty powyi:ej 
12 miesi~cy. 

• Zobowiqzania kr6tkoterminowe obejmujq kr6tkoterminowe rezerwy na zobowiqzania, zobowiqzania 
kr6tkoterminowe (z wylqczeniem zobowiqzan z tytulu dostaw i uslug o okresie wymagalnosci powyi:ej 
12 miesi~cy) oraz inne kr6tkoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe. 

• Przychody ze sprzedai:y obejmujq przychody ze sprzedai:y produkt6w, towar6w i material6w. 
• Sredni stan nalei:nosci z tytulu dostaw i uslug brutto stanowi sredniq arytmetycznq nalei:nosci z tytulu 

dostaw i uslug z poczqtku i konca okresu sprawozdawczego, bez uwzgl~dnienia odpis6w 
aktualizujqcych ich wartosc. 
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Grupa Kapitatowa ULMA Construccion Polska S.A. 
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy konczqcy si~ 31 grudnia 2016 r. 

3. Cz~sc szczeg6towa raportu 

3.1. Zasady rachunkowosci 

Jednostka dominujqca posiada aktualnct dokumentacj~ op1sUJClCCl stosowane w Grupie 
Kapitatowej zasady rachunkowosci, przyj~te przez Zarzctd jednostki dominujqcej. 

Przyj~te zasady rachunkowosci zostaty przedstawione w informacjach dodatkowych do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie wymaganym przez Mi~dzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczosci Finansowej, kt6re zostaty zatwierdzone przez Uni~ Europejskq. 

Ze wzgl~du na fakt, iz nie wszystkie jednostki wchodzqce w sktad Grupy Kapitatowej stosujq 
jednakowe zasady rachunkowosci, zgodne z zasadami stosowanymi przez jednostk~ 
dominujqcq, dla potrzeb sporzctdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano 
odpowiednich przeksztatcer'l sprawozdar'l finansowych tych jednostek, dostosowujqc dane do 
zasad rachunkowosci stosowanych w jednostce dominujqcej. 

Sprawozdania finansowe jednostek ooj~tych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
zostafy sporzqdzone na koniec tego samego okresu sprawozdawczego, co sprawozdanie 
finansowe jednostki dominujqcej. 

3.2. Podstawa sporzC,\dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitatowej ULMA Construccion Polska S.A. 
zostato sporzctdzone zgodnie z Mi~dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci 
Finansowej, kt6re zostaty zatwierdzone przez Uni~ Europejskct i innymi obowiqzujqcymi 
przepisami. 

Podstaw~ sporzqdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowHa dokumentacja 
konsolidacyjna sporzqdzona na podstawie wymog6w rozporzctdzenia Ministra Finans6w z dnia 
25 wrzesnia 2009 r. w sprawie szczeg6towych zasad sporzctdzania przez jednostki inne niz 
banki, zaktady ubezpieczer'l i zaktady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdar'l finansowych 
grup kapitatowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 169, poz. 1327 z p6zniejszymi zmianami). 

3.3. Metoda konsolidacji 

Zastosowana metoda konsolidacji zostata przedstawiona w nocie 1 B informacji dodatkowych do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

3.4. Konsolidacja kapital6w 

Kapitatem zaktadowym Grupy Kapitatowej jest kapitat zaktadowy jednostki dominujqcej. 

Wyliczenia pozostafych skfadnik6w kapitafu wfasnego Grupy Kapitafowej dokonano poprzez 
dodanie do poszczeg61nych sktadnik6w kapitatu wtasnego jednostki dominujqcej odpowiednich 
sktadnik6w kapitafu wfasnego jednostek zaleznych obj~tych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, odpowiadajqcych procentowemu udziatowi jednostki dominujqcej w kapitale 
wfasnym jednostek zaleznych wedtug stanu na koniec okresu sprawozdawczego. 

Do kapitafu wtasnego Grupy Kapitatowej wtctczono tylko te cz~sci odpowiednich sktadnik6w 
kapitatu wtasnego jednostek zaleznych, kt6re powstafy od dnia obj~cia kontroli nad nimi przez 
jednostk~ dominujqcq. 
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Grupa Kapitatowa ULMA Construccion Polska S.A. 
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy koriczctcy si~ 31 grudnia 2016 r. 

3.5. Wylctczenia konsolidacyjne 

Dokonano wylciczer'I konsolidacyjnych dotyczcicych wewncitrzgrupowych rozrachunk6w. 

Podczas konsolidacji dokonano wylciczer'I dotyczcicych sprzedazy pomi~dzy jednostkami Grupy, 
pozostafych wewnqtrzgrupowych przychod6w i koszt6w operacyjnych oraz koszt6w 
i przychod6w finansowych. 

Dane, stanowicice podstaw~ do wylciczer'I, uzyskano z ksicig rachunkowych ULMA Construccion 
Polska S.A. i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zaleznych. 

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonci odpowiedzialnoscici sp.k. 
Nr ewidencyjny 3546 
ul. lnflancka 4A 
00-189 Warsza 

Mk slaw Matusi 
Kl czowy biegly rewident 

ewidencyjny 90048 
Komandytariusz, Pelnomocnik 

16 marca 2017 r. 
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