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Załącznik do Uchwały nr 6 Rady Nadzorczej z dn. 29 maja 2018 r. 

 
 
 

I N F O R M A C J A 
Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. dla Walnego Zgromadzenia 

 
 

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ZA 2017 ROK, Z UWZGLĘDNIENIEM 
OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI 
 

 
W ocenie Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A., rok 2017 należy uznać za 
bardzo udany dla całej Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. Rok 2017 był 
jednym z najlepszych lat w dotychczasowej historii firmy Marvipol, tak pod 
względem wyników finansowych, jak i operacyjnych. Skonsolidowane przychody 
Grupy Kapitałowej za miniony rok wyniosły blisko 186 mln zł, a zysk netto 38 mln zł. 
Rosnąca skala prowadzonego biznesu zaowocowała wzrostem sumy bilansowej do 
blisko 900 mln zł, przy kapitałach własnych wynoszących na koniec okresu 366 mln 
zł. Rok 2017 został zakończony z drugim najlepszym rezultatem sprzedaży mieszkań 
w dotychczasowej historii Grupy Kapitałowej. W 2017 r. zostało zawartych 765 umów 
sprzedaży dla lokali powstających w zaledwie trzech projektach, co stanowi 
potwierdzenie atrakcyjności rynkowej produktów Grupy, jak i wysokiej efektywności 
sprzedaży. Dodatkowo, tylko w 2017 r. Grupa zainwestowała ponad 130 mln zł w 
nieruchomości pod nowe inwestycje mieszkaniowe.  
 
Drugi z filarów działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. – 
segment magazynowy – rozwija się w imponującym tempie. Na przestrzeni ostatnich 
15 miesięcy Grupa podwoiła wartość zaangażowania w projekty magazynowe, do 
niemal 160 mln zł na dzień sporządzenia skonsolidowanego raportu rocznego 
Marvipol Development S.A.. Współkontrolowane przez Marvipol Development S.A. 
spółki realizują 7 projektów magazynowych z niemal 320 tys. mkw. GLA, 
zlokalizowanych w rejonie Warszawy, Łodzi, Katowic, Krakowa i Szczecina. Biznes 
magazynowy w ocenie Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. stanowi idealne 
uzupełnienie modelu biznesowego Grupy Kapitałowej. Duży i rosnący popyt na 
nowoczesne powierzchnie magazynowe, ograniczone ryzyka administracyjne dla 
realizacji inwestycji, stosunkowo krótki proces budowlany pozwalający elastycznie 
dostosowywać się do sytuacji rynkowej oraz rosnące zainteresowanie inwestorów 
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dobrze położonymi i profesjonalnie skomercjalizowanymi obiektami, stwarzają 
solidny fundament dla osiągania atrakcyjnych zwrotów na zainwestowanym kapitale 
i szybkiej jego rotacji. 
 
W roku 2017 kontynuowane były czynności związane z podziałem spółki Marvipol 
S.A., który to podział nastąpił pod koniec 2017 r. W wyniku podziału Marvipol S.A. 
(obecnie: British Automotive Holding S.A.) do Spółki przeniesiona została, z dniem 1 
grudnia 2017 roku, prowadząca działalność deweloperską zorganizowana część 
przedsiębiorstwa stanowiąca Oddział Marvipol. Zwieńczeniem procesu było 
wprowadzenie w dniu 19 grudnia 2017 r. akcji Spółki do obrotu na rynku 
regulowanym GPW w Warszawie S.A. W ramach podziału segmenty deweloperski i 
motoryzacyjny zostały rozdzielone, a ich akcje są, jako akcje odrębnych podmiotów, 
notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
W ocenie Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. prowadziła swoją działalność 
z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych, uwzględniając w tym podstawowe zasady Ładu Korporacyjnego. 
 
Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania 
w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd 
Spółki. Na system kontroli wewnętrznej w Marvipol Development S.A. składa się 
szereg procedur i regulacji wewnętrznych. 
 
Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych 
i raportów okresowych Spółki sprawuje Główna Księgowa pod nadzorem Dyrektora 
Finansowego. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu 
badaniu oraz przeglądowi przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego 
rewidenta. 
 
W spółce funkcjonuje elektroniczny system obiegu i akceptacji dokumentów, umów, 
korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz faktur i płatności. W zależności od 
zadekretowania i wskazania miejsca powstawania kosztów, system wybiera ścieżkę 
akceptacji wraz z osobami koniecznymi do zaakceptowania danego dokumentu. 
Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań 
Spółki. System jest bezpośrednio powiązany z systemem księgowym, w którym 
dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na 
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.  
 
Na podstawie danych z systemu księgowego przygotowywane są raporty zarządcze. 
Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz 
członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne 
dla Spółki. 
 
Spółka na bieżąco śledzi zmiany w regulacjach zewnętrznych i przepisach 
odnoszących się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się oraz 
wdraża niezbędne zmiany z wyprzedzeniem czasowym. 
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Po dokonaniu weryfikacji efektywności systemu kontroli wewnętrznej Rada 
Nadzorcza ocenia, że procedury i regulacje są skuteczne, oraz że system zarządzania 
ryzykiem w Spółce zapewnia wczesne wykrywanie ryzyka biznesowego 
i podejmowanie adekwatnych działań zaradczych. 
 
Ponadto, Rada Nadzorcza nie wskazała nieprawidłowości lub braków w systemie 
kontroli wewnętrznej Spółki, wymagających działań naprawczych. 
 
W opinii Rady Nadzorczej system zarządzania ryzykiem w Marvipol Development 
S.A., przy spełnieniu wymogu ciągłej jego aktualizacji, obejmuje wszystkie istotne dla 
Spółki ryzyka. Ryzyka prowadzenia działalności są kompleksowo wykazane 
w sprawozdaniach finansowych Spółki i szczegółowo opisane. W przypadkach, gdzie 
prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych ryzyk oceniono jako wysokie, 
zawarto również opis ich mitygacji. Ryzyka zostały prawidłowo opisane i 
pogrupowane od ryzyk finansowych (ryzyka kredytowe, kursowe, stóp 
procentowych, zmiany cen, zakłóceń przepływów środków pieniężnych, ryzyko 
utraty płynności finansowej itd.) poprzez ryzyka związane z działalnością operacyjną 
Grupy (wzrost kosztów operacyjnych, ryzyko koncentracji działalności na 
warszawskim rynku mieszkaniowym, ryzyko związane z możliwością nabycia 
kolejnych gruntów, ryzyko zmienności koniunktury na rynku nieruchomości) do 
ryzyk ekonomiczno - politycznych (zmiany PKB, inflacja, bezrobocie, ryzyko zmiany 
czynników makroekonomicznych). Tak kompleksowy opis został pozytywnie 
zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. 

Warszawa, 29 maja 2018 roku. 

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.: 

 
 

___________________________ 

Aleksander Chłopecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

 

___________________________ 

Wiesław Tadeusz Łatała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
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Krzysztof Brejdak - Członek Rady Nadzorczej 
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Wiesław Mariusz Różacki - Członek Rady Nadzorczej 


