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Poniższe  dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 

     

TYTUŁ 

tys. PLN tys. EUR 

01.01.2012-
31.12.2012 

01.01.2011-
31.12.2011 

01.01.2012-
31.12.2012 

01.01.2011-
31.12.2011 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów działalność kontynuowana 263 65  63 15  

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
działalność kontynuowana -478 -521 -115 -125 

III. Zysk (strata) brutto  5 168 4 339 1 239 1 048 

IV. Zysk (strata) netto działalność 
kontynuowana i zaniechana 4 391 3 960 1 052 956 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 1 348 2 602 323 628 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -33 711  -12 595  -8 084 -3 042  

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 45 002 14 786 10 791 3 571 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 636 4 793 3 030 1 157 

IX. Aktywa razem  117 858 64 380  28 261 15 550  

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 849 21 444  16 992 5 179  

XI. Zobowiązania długoterminowe 38 380 3 651 9 203 882   

XII. Zobowiązania krótkoterminowe  32 469 17 793  7 786 4 297  

XIII. Kapitał własny  47 009 42 936 11 273 10 371 

XIV. Kapitał akcyjny 25 344 25 344  6 078       6 122 

XV. Liczba akcji  74 540 776  74 540 776  74 540 776 74 540 776  

     

 
2012 rok 2011 rok 

  Proszę podać kurs PLN/EUR do przeliczenia 
wartości wybranych danych finansowych 4,17  

 
4,14  

   
- poszczególne pozycje przeliczone są – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 31.01.2012 do 
31.12.2012) 4,17 złotych/EUR (31.01.2011 DO 31.12.2011) – 4,14 złotych / EUR. 
  
1. Informacje ogólne  

 
Nazwa i siedziba sporządzającego sprawozdanie finansowe: 
 

Grupa Kapitałowa Mostostal Wrocław  
Nazwa  skrócona:  GK Mostostal Wrocław   
zwana dalej Grupą  
 
Sąd Rejestrowy, nr rejestru: 

 
Spółka dominująca  Mostostal Wrocław S.A. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we 
Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 
KRS 0000069513. 
 
Czas trwania Spółki : 

 
Czas trwania Spółki dominującej jest nieograniczony. Czas trwania Spółek wchodzących do Grupy jest 
uwarunkowany  okresem realizacji projektu do którego zostały powołane – tzw. Spółki celowe 
 
 
Miejsce prowadzenia działalności Spółki Dominującej : 

 
Spółka prowadzi działalność na terenie Polski.  
 
 
Podstawowy przedmiot działalności Spółki Dominującej  :  
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- wynajem  powierzchni  użytkowych. 
 
Podstawowy przedmiot  działalności  Spółek  należących do Grupy to  

 
- budowa obiektów niemieszkalnych. 
 
 
Prezentowane okresy sprawozdawcze: 

 
Niniejsze skonsolidowane  sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 i 
zawiera porównywalne dane finansowe odpowiednio dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2011 roku oraz dla 
pozycji całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale 
własnym za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011 roku. 
 
 
Poziom zaokrągleń w sprawozdaniu finansowym 
 

Spółka zaokrągla cyfry w sprawozdaniu finansowym do pełnych tysięcy złotych. 
 
 

2. Charakterystyka Spółki 

  

Spółka Dominująca  Mostostal Wrocław S.A. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 
KRS 0000069513. 

Akt założycielski Spółki Mostostal Wrocław S.A. sporządzono w formie aktu notarialnego w dniu  
9 grudnia 1992 roku, Repertorium A 229/92. 
 
Siedziba Spółki Dominującej  mieściła  się we Wrocławiu przy ulicy Czesława Klimasa 46. Na dzień sporządzenia  
raportu  siedzibą Spółki dominującej jest miasto Wrocław ul.  św. Mikołaja 59-60/23 
 

3. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki  dominującej 

W okresie  za jaki sporządzono sprawozdanie  finansowe nastąpiły zmiany w składzie  Rady Nadzorczej. 
 
Z dniem 16-10-2012 roku  został odwołany z pełnionej funkcji: 
 

 Krzysztof Biernat –          Członek Rady Nadzorczej. 

Z dniem 16-10.2012 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej: 
 

 Tomasz Pietryk – Członek Rady Nadzorczej. 

 
Skład osobowy Zarządu w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego: 
 

Kazimierz Frątczak – Prezes Zarządu 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego: 
 
- Andrzej Kloc         - Przewodniczący  Rady Nadzorczej 
- Mariusz Matusik      -Członek Rady Nadzorczej 
- Andrzej Wiczewski      -Członek  Rady Nadzorczej 
- Błażej Wasielewski     - Członek Rady Nadzorczej 
- Tomasz Pietryk         - Członek Rady Nadzorczej 
 

4. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą Mostostal Wrocław S.A.  oraz następujące spółki:  
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Lp. Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności 

Udział 

procentowy 

Grupy  

na dzień 

31.12.2012 

Udział 

procentowy 

Grupy  

na dzień 

31.12.2011 

1.  
Mostostal Wrocław Quantum 

Sp. z o.o. 
Poznań 

Budowa obiektów 

niemieszkalnych 
90 90 

2. 
Mostostal Wrocław Quantum 

Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 
Poznań 

Budowa obiektów 

niemieszkalnych 
55 55 

3 
Mostostal Wrocław Quantum 

Ruda Sp. z o.o. 
Poznań 

Budowa obiektów 

niemieszkalnych 
90 90 

4 

Mostostal Wrocław Quantum 

Ruda Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowo- Akcyjna  

Poznań 
Budowa obiektów  

niemieszkalnych 
56 56 

5 
Mostostal Wrocław Quantum 

Ruda Park Sp. z o.o. 
Poznań 

Budowa obiektów 

niemieszkalnych 
90 0 

6 

Mostostal Wrocław Quantum 

Ruda Park Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowo-Akcyjna 

Poznań 
Budowa obiektów  

niemieszkalnych 
55 0 

7 
Mostostal Wrocław Quantum 

Turek Sp. z o.o. 
Poznań 

Budowa obiektów 

niemieszkalnych 
90 0 

8 

Mostostal Wrocław Quantum 

Turek Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowo-Akcyjna 

Poznań 
Budowa obiektów 

niemieszkalnych 
55 0 

9 
Mostostal Wrocław Mitax Turek 

Sp. z o.o. 
Poznań 

Budowa obiektów 

niemieszkalnych 
55 0 

10 

Mostostal Wrocław Mitax Turek 

Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-

Akcyjna 

Poznań 
Budowa obiektów 

niemieszkalnych 
55 0 

 

5. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 

Podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego 

 Spółka dominująca i Spółki zależne  prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami i praktyką 

powszechnie stosowanymi przez polskie przedsiębiorstwa.  

 Niniejsze skonsolidowane  sprawozdanie finansowe przygotowane w oparciu o księgi rachunkowe zostało 

przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE) i 

obowiązywały na dzień 31 grudnia 2012 roku. Zakres jednostkowego sprawozdania finansowego jest 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za  

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

(Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).  
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 Skonsolidowane  sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 

2012 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.  

 Prezentowane jednostkowe skonsolidowane  sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom 

MSSF przyjętym przez UE i przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową Spółki na dzień 31 

grudnia 2012 roku i dane porównywalne na 31 grudnia 2011 roku, a także wyniki jej działalności oraz 

przepływy pieniężne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku i dane porównywalne za rok 

zakończony 31 grudnia 2011 roku.  

 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, 

za wyjątkiem składników majątkowych stanowiących aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 

przez wynik finansowy, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz zobowiązania finansowe, w tym 

instrumenty pochodne wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy. 

 Sporządzenie  skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania 

szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz notach 

do tego sprawozdania. Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu 

na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. 

 Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku  

i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółki będą kontynuować działalność gospodarczą  

w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierzają ani nie jest są  zmuszona zaniechać 

działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki  dominującej nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę dominująca i Spółki 

zależne. 

 Niniejsze  skonsolidowane  sprawozdanie finansowe, z wyjątkiem sprawozdania z przepływów pieniężnych, 

zostało sporządzone zgodnie z zasadą memoriału.  

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych zostało sporządzone metodą pośrednią. 

 

6. ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

 
Zasady konsolidacji 

 

Informacje uzupełniające 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady  kosztu historycznego, z 
wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej niektórych instrumentów finansowych. Niniejsze Skonsolidowane 
Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone według tych samych zasad (polityki) 
rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. 
Jednostki objęte konsolidacją stosują jednakowe metody wyceny. Sprawozdania finansowe  Mostostal Wrocław 
Quantum  Ruda Sp. z o.o. i Mostostal Wrocław Quantum  Ruda  Sp. Komandytowo Akcyjna, Mostostal Wrocław 
Quantum Ruda Park  Sp. z o.o. i Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park  Sp. Komandytowo Akcyjna  sporządzane 
są zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 
2009r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich. Sprawozdanie finansowe Mostostal 
Wrocław  S.A.   zostało sporządzone za okres 12 miesięcy 2011r. zgodnie z Ustawą zdnia 29 września 1994 o 
rachunkowości. Dane za okres sprawowania kontroli tj. od 01.01.2012 roku do 31.12.2012r. zostały oszacowane. Na 
potrzeby konsolidacji ww. sprawozdania zostały odpowiednio przekształcone. 
Zdaniem Zarządu Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego  zaprezentowane Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe rzetelnie przedstawia sytuację finansową, efektywność finansową  i przepływy pieniężne Grupy 
Kapitałowej. Przy sporządzaniu niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego odstąpiono, zgodnie z 
MSR 1 pkt.19, od zastosowania standardu MSR 28, MSR 31 i MSSF 3. Prezentowane sprawozdanie jest zatem 
zgodne z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) 
zatwierdzonymi przez Unię Europejską, z wyjątkiem odstępstwa od zastosowania ww. wymogu w celu osiągnięcia 
rzetelności prezentacji. Odstępstwo dotyczy MSR 28 - „Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych”, MSR 31 - „Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach”, MSSF 3 - „Połączenia 
jednostek gospodarczych” zgodnie, z którymi należałoby objąć  konsolidacją wszystkie inwestycje, w 

których udział Spółki dominującej wynosi powyżej 20% i czas posiadania ich w portfelu Spółki przekracza dwanaście 
miesięcy. 
 
 
 

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie 

jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady 
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rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji 

jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski i straty 

wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. 

Wyniki finansowe jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku ujmuje się w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym odpowiednio od momentu ich efektywnego nabycia lub do momentu ich efektywnego 

zbycia. 

W stosownych przypadkach w sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych bądź stowarzyszonych dokonuje 

się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez daną jednostkę z zasadami 

stosowanymi przez pozostałe jednostki Grupy. 

Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być 
konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawozdanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy 
posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej 
spółce, chyba że możliwe jest do udowodnienia, że taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie 
kontroli ma miejsce również wtedy, gdy jednostka ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną danej 
jednostki 
 
 

7. Podstawa prawna sporządzenia jednostkowego  sprawozdania finansowego  

 

Pod pojęciem MSSF rozumie się, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawą o rachunkowości standardy i interpretacje przyjęte 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standard Board - IASB), 
które składają się z: 
 

– Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS), 
– Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) oraz 
– Interpretacji wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 

(IFRIC) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SIC) 
 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz 
związane z nimi interpretacje przyjęte do stosowania na obszarze EUG, które zostały ogłoszone w formie 
Rozporządzeń Komisji Europejskiej i są obowiązujące do stosowania przy sporządzaniu sprawozdań 
skonsolidowanych Spółek, których akcje są notowane na rynku regulowanym Unii Europejskiej (zgodnie z 4 
dyrektywą RE 78/660/EWG z późniejszymi zmianami oraz 7 dyrektywą RE 83/349/EWG z późniejszymi zmianami). 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w 
sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. UEL z roku 2002, nr 243, poz. 1 z 
późniejszymi zmianami) za każdy rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie 
skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek notowanych w obrocie publicznym winny być zgodne z 
międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej 
(zwanymi dalej MSSF).  
Ustawa o rachunkowości dokonała recepcji regulacji Rozporządzenia 1606/2002 w art. 55 ust. 5 w zakresie 
obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek notowanych w obrocie publicznym 
zgodnie z MSSF oraz w art. 45 ust. 1a-1b w zakresie opcji stosowania MSSF przez inne Spółki.  
 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w 
której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być 
sporządzane zgodnie z MSR. Datą przejścia Mostostalu Wrocław S.A. na MSSF był dzień 1 stycznia 2008 roku. 
 
 

8. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza 
 

Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w tysiącach złotych polskich (PLN). Złote 
polskie stanowią walutę funkcjonalną i walutę sprawozdawczą w Spółce. 

 

9. Kontynuacja działalności 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 -31.12.2012 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.  

Według wszelkich dostępnych na dzień sporządzania raportu informacji, istnieją pełne podstawy do zastosowania 
zasady kontynuacji przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego. 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 -31.12.2012 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.  
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Według wszelkich dostępnych na dzień sporządzania raportu informacji, istnieją pełne podstawy do zastosowania 
zasady kontynuacji przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego. 

 Zarząd Spółki  zamierza  prowadzić działalności operacyjną na rynku nieruchomości mieszkaniowych i 
komercyjnych. Spółka jest zainteresowana zakupem kamienic i innych obiektów budowlanych w których możliwe jest 
wyodrębnienie oddzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Zakupując duży obiekt jakim jest np. kamienica 
uzyskuje się niską cenę nabycia w przeliczeniu na metry kwadratowe powierzchni mieszkaniowej. Spółka po zakupie 
takiego obiektu będzie dokonywać prawnego wydzielenia poszczególnych powierzchni mieszkalnych poprzez 
założenie oddzielnych ksiąg wieczystych. Wszystkie lokale, jak i powierzchnie wspólne  (np.  korytarze, ściany 
zewnętrzne, elewacja) będą podlegały remontom i odnowieniu. Tymi działaniami będą zajmować się inne podmioty 
gospodarcze na zasadzie podwykonawstwa. Ich celem będzie uzyskanie wyższego standardu – takiego, który jest 
oczekiwany przez potencjalnych klientów. Przed wykonaniem remontu mieszkania będą wynajmowane studentom. 
Zostaną w ten sposób zrealizowane dwa cele – zwiększy się dochodowość inwestycji, poprzez uzyskiwanie dochodu 
z tytułu czynszu najmu oraz zwiększy się grupa docelowa odbiorców oferty. Jak pokazuje doświadczenie, ludzie 
bardzo często chcą kupić lokal, w którym mieszkają. Wynika to z  czynników emocjonalnych, takich jak przywiązanie 
do miejsca, ale także z czynników czysto praktycznych – oszczędza się w ten sposób czas, który, w innym 
przypadku, musiałby zostać przeznaczony na poszukiwanie lokalu i przeprowadzkę. Źródłem finansowania 
powyższego przedsięwzięcia  będzie kapitał  Spółki oraz kredyt bankowy.   

W ramach strategii  osiągania przychodów z  nieruchomości komercyjnych  Spółka powołała do życia spółki - 
córki, które są spółkami celowymi, a  ich zadanie polega na budowie galerii handlowych w pobliżu dużych 
aglomeracji miejskich ( Warszawa, Katowice, Poznań ). Realizacja projektu  przewidziana jest na 1 rok. W trakcje 
trwania budowy galerii handlowej następuje jej komercjalizacja  a następnie sprzedaż  docelowemu odbiorcy. 
Wymienione inwestycje  finansowane są w dużej mierze ze środków kredytowych  uzyskanych przez spółki -córki na 
konkretny projekt i  budowane są pod marką  Mostostal Wrocław (  polskiej  spółki z  pięćdziesięcioletnią tradycją)  
co daje gwarancję sprzedaży takiego  obiektu. 

 
 
10. Zdarzenia po dniu bilansowym  

 
Zgodnie z MSR 10, do zdarzeń następujących po dniu bilansowym zalicza się wszystkie zdarzenia jakie miały 
miejsce od dnia bilansowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji.  

Dnia 14.02.2013 Spółka Mostostal Wrocław S.A. podpisała umowę, na mocy której nastąpiło rozliczenie 
krótkoterminowych aktywów finansowych w kwocie TPLN 5.000. 
 

11. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego,  
 
 

 Środki trwałe 

 

 Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia pomniejszone o skumulowane umorzenie oraz 
dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem 
gruntów, przez  oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej, przy   
 zastosowaniu następujących okresów : 
 
 Budynki i budowle                 do 50 lat     
 Urządzenia techniczne i maszyny               od 13 lat do 30 lat 
 Środki transportu                 do  10 lat 
 Pozostałe     do  11 lat 
 
W przypadku grupy środków trwałych maszyny i urządzenia , w uzasadnionych sytuacjach (specjalistyczne maszyny 
gr 4 ) okres użytkowania został zwiększony do 40 lat, a elementy konstrukcji ( gr 6 ) okres użytkowania został 
zwiększony do 60 lat. 
 
 
 Leasing 

Spółka  na dzień bilansowy  nie posiada środków  trwałych  w leasingu finansowym. .  
 
 
 
 Wartości niematerialne 

 Wartości niematerialne i prawne, wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane            
  odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne    
  amortyzowane są metodą liniową przez okres ekonomicznego użytkowania.  
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Na każdy dzień kończący rok obrotowy dokonuje się weryfikacji wartości końcowej oraz okresów użytkowania 
wartości niematerialnych i prawnych, a dla wartości niematerialnych , dla których nie określono okresu ekonomicznej 
użyteczności i nie dokonuję się odpisów amortyzacyjnych przeprowadza się test na utratę wartości. 

 
 
 Utrata wartości aktywów 

 
 

Środki trwałe oraz inne aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe są weryfikowane pod 
kątem utraty wartości w przypadkach zdarzeń lub zmian w otoczeniu mogących powodować obniżenie wartości tych 
aktywów poniżej wyceny bilansowej. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są rozpoznawane w wysokości, w 
jakiej wycena bilansowa aktywów przewyższa wyższą z dwóch cenę sprzedaży netto lub wartość użytkową składnika 
aktywów. W celu weryfikacji wyceny bilansowej, aktywa są identyfikowane w formie najmniejszych możliwych 
jednostek generujących przepływy gotówkowe, do których można zaliczyć dany składnik aktywów. 
 
 
 Instrumenty finansowe 

Instrumenty pochodne, z których korzysta jednostka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze 
zmianami kursów waluty to przede wszystkim kontrakty walutowe. Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe 
wyceniane są według wartości godziwej. Zyski lub straty powstałe w wyniku rozliczenia kontraktu są rozliczane z 
rachunkiem zysków i strat w okresie, w którym powstały. Instrumenty finansowe w postaci krótkoterminowych 
aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży * akcje- wyceniane są wg wartości godziwej a aktualizacja 
wyceny odnosi się na wynik  Aktywa finansowe, które Spółka nabyła,  w tym stanowiące wkład niepieniężnych, 
notowane na rynku i wycenione na dzień bilansowy zgodnie z MSR 39 wg wartości godziwej przez wynik finansowy. 
 
 
 Zapasy 

Zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto na dzień 
bilansowy. 
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: 
 
Materiały    cena zakupu 
Półprodukty i produkty w toku koszt wytworzenia 
Produkty gotowe   koszt wytworzenia 
 
Koszt wytworzenia obejmuje koszty będące w bezpośrednim związku z danym produktem wraz z uzasadnioną 
częścią kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem produktów. 
Koszty rozchodu zapasów ustalane są z zastosowaniem metody FIFO. 
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich 
wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania 
pomniejszają wartość pozycji w bilansie i rozlicza się z rachunkiem zysków i strat. 
 
 
 Należności handlowe 

 
Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Odpisy aktualizujące tworzy się, gdy ściągnięcie pełnej  kwoty 
należności przestało być pewne. 
Długoterminowe należności handlowe ujmuje się wg skorygowanej ceny nabycia ( zamortyzowanego kosztu) metodą 
efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisu na należności nieściągalne. Wynik wyceny metodą 
efektywnej stopy procentowej odnoszony jest do rachunku zysków i strat. 
 
 
Stopę procentową na dzień bilansowy określa się na podstawie rentowności obligacji skarbowych dwu lub trzy letnich 
w zależności od terminu wymagalności należności. 
Wyrażone w walutach obcych należności wycenia się wg kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Powstałe w 
wyniku wyceny różnice kursowe odnosi się do przychodów ( kosztów ) finansowych. 

 
 Środki pieniężne 

 
Środki pieniężne w bilansie obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w tym lokaty bankowe o 
pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. 
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Środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na rachunkach 
bankowych, wartość nominalna obejmuje doliczone przez bank na dzień bilansowy odsetki, które stanowią przychody 
finansowe. 
Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie 
ustalonym przez Prezesa NBP. Powstałe w związku z tym  
różnice kursowe zalicza się do przychodów i kosztów finansowych. 
 

 
 
 Kapitały  własne 

 
Kapitał podstawowy stanowią zarejestrowane akcje zwykłe (na okaziciela) Spółki w  wartości nominalnej. 
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zatwierdzonego zysku. 
 
 Kredyty  i pożyczki 

 
Kredyty i pożyczki ujmuje się wg wartości godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne. Następnie 
wykazuje się je wg skorygowanej ceny nabycia ( zamortyzowanego kosztu). Wszelkie różnice pomiędzy otrzymaną 
kwotą pomniejszoną o koszty transakcyjne, a wartością wykupu ujmuje się w rachunku zysków i strat przez okres 
obowiązywania umów metodą efektywnej stopy procentowej. 
 
 Rezerwy 

 
 
Rezerwy tworzy się wówczas, gdy na Spółce ciąży obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest 
prawdopodobne, iż wypełnienie tego obowiązku powoduje konieczność wypływu środków.  
Rezerwy wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości w ciężar rachunku zysków i strat. 
Kryteria tworzenia rezerw: 

 - obowiązek (prawny lub zwyczajowy) w dniu bilansowym będący wynikiem przeszłych    

 zdarzeń , 

 - prawdopodobieństwo konieczności wydatkowania środków finansowych , 

 - możliwość dokonania wiarygodnego wyliczenia szacunkowego . 

 
 
 Zobowiązania  handlowe 

 

Zobowiązania krótkoterminowe handlowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 
 
Długoterminowe zobowiązania handlowe ujmuje się wg skorygowanej ceny nabycia ( zamortyzowanego kosztu) 
metodą efektywnej stopy procentowe. Wynik wyceny metodą efektywnej stopy procentowej odnoszony jest do 
rachunku zysków i strat. 
Stopę procentową na dzień bilansowy określa się na podstawie rentowności obligacji skarbowych dwu i trzy letnich w 
zależności od terminu wymagalności zobowiązania. 

 
Wyrażone w walucie obcej zobowiązania wycenia się wg kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Powstałe wyniku 
wyceny różnice kursowe odnosi się do przychodów lub kosztów  
finansowych. 
 
 
 Rozliczenia  międzyokresowe kosztów 

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne obejmują ; 
  

 - koszty poniesione dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, 

 

 - wycenę umów o budowę (kontrakty budowlane) – nadwyżkę przychodów oszacowanych wg metody 

kosztowej stopnia zaawansowania prac nad przychodami zafakturowanymi. 
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Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 
 

 
 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują : 
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, jeżeli nie zwiększają one 
kapitałów własnych; zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe 
przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych, 
 
- różnicę z tytułu wyceny umów budowlanych ( tj. dochód oszacowany za pomocą     
   współczynnika jest mniejszy od sprzedaży zafakturowanej)  
  
 
 Podatek  dochodowy 

 

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jest naliczane zgodnie z polskimi przepisami 
podatkowymi. Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie 
przepisów o rachunkowości skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu 
oraz koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu. 
 
 
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów 
a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwą i 
ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest płatnikiem. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do 
odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 
zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej 
przy uwzględnieniu zasady ostrożności.  
 
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 
wymagającego w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic 
które spowodują zwiększenie podstawy odliczenia podatku dochodowego w przyszłości.  
 
Wykazana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu 
podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 
 
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, 
odnosi się również na kapitał własny. 
 

 
 
 Przychody ze sprzedaży 

 
Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze 
sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług. 
 
Przychód jest ujmowany w okresie, w którym znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa do tych aktywów zostały 
przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w sposób wiarygodny. 
 
 Koszty operacyjne 

 
Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą z zastosowaniem zasady współmierności. 
 
 Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

 
Są to pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością  Spółki w zakresie m.in. zysków i 
strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych,  aktualizacji wyceny aktywów nie finansowych , utworzenia i 
rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań otrzymania lub przekazania darowizn. 
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 Przychody i koszty  finansowe 

 
Są to przychody finansowe z tytułu dywidend ( udziału w zyskach) odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, nadwyżki 
dodatnich różnic kursowych na ujemnymi. 
 
Koszty finansowe to koszty z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki 
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. 
 
 
 Zasady  rozliczania  umów budowlanych 

 

Wycena umów o budowę dokonywana jest w oparciu o „metodę stopnia zaawansowania” polegająca na ustaleniu 
przychodu z nie zakończonej usługi budowlanej proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac. Stopień 
zaawansowania mierzony jest stosunkiem kosztów poniesionych, bezpośrednio związanych ze zleceniem do 
planowanych kosztów, jakie mają być poniesione przy realizacji zlecenia. Obliczony w ten sposób współczynnik 
zaawansowania prac mnożony jest przez umowną wartość sprzedaży. Jeżeli dochód oszacowany za pomocą 
współczynnika jest większy od sprzedaży zafakturowanej następuje doszacowanie przychodu. Jeżeli dochód 
oszacowany za pomocą współczynnika jest mniejszy od sprzedaży zafakturowanej następuje obniżenie przychodu. W 
przypadku umów, które zawarte są na usługi montażowe jak również na dostawę urządzeń, z uwagi na to, że (pkt.9 z 
MSR 19 o łączeniu umów) ; grupę umów, czy to z jednym czy wieloma zamawiającymi, traktuje się jako pojedynczą 
umowę o usługę budowlaną, jeżeli; 
a) grupa umów jest negocjowana jako pojedynczy pakiet, 
b) umowy są tak bardzo powiązane ze sobą, że w rzeczywistości są one częścią pojedynczego projektu z jedną dla 

całego pakietu marżą zysku oraz 
c) umowy są realizowane jednocześnie lub w ciągłej sekwencji czasowej 
umowy takie w całości są traktowane jako umowa na usługi budowlane i rozliczane metodą stopnia zaawansowania. 

 

 
12. Zarządzanie ryzykiem finansowym 

 

W działalności Spółki  istotne są poniższe rodzaje ryzyk finansowych: 
 

 ryzyko stopy procentowej i kredytowe – Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa posiada  finansowanie  

zewnętrzne w związku z powyższym  ryzyko stopy  procentowej i kredytowej istnieje. Ryzyko stopy 
procentowej jest uwarunkowane zmiennością 3 miesięcznego wskaźnika WIBOR na bazie którego oparte jest 
oprocentowanie  kredytu i  odsetek od obligacji  

 ryzyko walutowe – istnieje  ryzyko walutowe, umowy przedwstępne  są zawarte w walucie Euro . Na dzień 
bilansowy  kurs Euro nie został zabezpieczony  

 ryzyko kredytowe i ryzyko niewypłacalności odbiorców – ryzyko rozproszone ze względu na rozdrobnienie 

portfela odbiorców, dalsze ograniczenia ryzyka następuje poprzez aktywny monitoring należności 
przeterminowanych oraz współpracę z Kancelarią Prawną i zewnętrznymi podmiotami realizującymi usługi 
windykacji i dochodzenia należności. Ryzyko jest niższe od zwyczajnego ryzyka związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

 ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną spółek zależnych – Spółki zależne  ( nota 13 SSF) są obciążone 

ryzykiem w związku ze zmiennością stóp procentowych i kredytowych a także brakiem zabezpieczenia kursu  
umów sprzedaży 

 

 
Na dzień bilansowy roku nie istniały   gwarancje i poręczenia wystawione przez Mostostal Wrocław S.A.   
 
Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających wskazane ryzyka finansowe oraz o nie stosuje rachunkowości 
zabezpieczeń. Spółka dąży do minimalizacji wpływu powyższych ryzyk stosując bieżące monitorowanie 
poszczególnych obszarów ryzyka poprzez wdrożone procedury kontrolne i regularną analizę narażenia na ryzyko.  

 
 

 
13. Ważne oszacowania i osądy 

 
Szacunki Zarządu Mostostal Wrocław S.A., wpływające na wartości wykazane w sprawozdaniu finansowym, 
dotyczą: 

 przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 

 wartości rezydualnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, 

 odpisów aktualizujących składniki aktywów, 
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 przyszłych wyników podatkowych, uwzględnianych przy ustalaniu aktywów na odroczony podatek 
dochodowy, 

 
Stosowana metodologia ustalania wartości szacunkowych opiera się na najlepszej wiedzy Zarządu Spółki  i jest 
zgodna z wymogami MSSF. 
 

14. Zmiany polityki rachunkowości i stwierdzone błędy dotyczące lat poprzednich i ich wpływ na 
wynik finansowy i kapitał własny 

 

Nie dokonano zmian polityki rachunkowości w roku obrotowym. Nie stwierdzono błędów dotyczących poprzednich 
lat. 
 

15. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
 

a.  Oświadczenie o zgodności  
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej. 

 
b. Zmiany standardów lub interpretacji obowiązujące od stycznia 2012 roku 

 

 
W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości, jakie 
zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz następujące obowiązujące 
standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską: 
 
MSSF 7  Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji - Przeniesienia aktywów finansowych 
 
Opis: 
 
Zmiana precyzuje wymagania w zakresie ujawnień dotyczących transakcji przeniesienia aktywów finansowych. 
 
Implementacja niniejszej zmiany uwzględnia również aktualizację wprowadzoną Rozporządzeniem Komisji z dnia 13 
grudnia 2012 roku z mocą wsteczną, tj. od 1 lipca 2011 roku lub po później. 
 
Przedmiotowe zmiany nie miały wpływu na sprawozdanie finansowe 
 
 
Opublikowane standardy i interpretacje, które zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują ponieważ nie 
zostały zatwierdzone przez Unię Europejską lub zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie zostały 
wcześniej zastosowane: 
 

W ocenie Spółki zmiany standardów i interpretacji, przedstawione poniżej, za wyjątkiem nowego standardu MSSF 9 
„Instrumenty finansowe”, nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 
 
MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań finansowych” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 30 czerwca 2012 roku. 
 
Opis: 
Zmiany doprecyzowują zasady grupowania pozycji innych całkowitych dochodów. 
 
MSR 12 (zmiana) „Podatek dochodowy” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2011 roku. 
 
Opis: 
Zmiana doprecyzowuje m.in. sposób wyceny aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w przypadku 
nieruchomości inwestycyjnych wycenianych zgodnie z modelem wartości godziwej określonym w MSR 40 
„Nieruchomości inwestycyjne”. 
 
MSR 19 (zmiana) „Świadczenia pracownicze” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 
 
 
 
 
Opis: 
Zmieniony standard ułatwia użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumienie jak programy określonych 
świadczeń wpływają na sytuację finansową jednostki, wyniki finansowe i przepływy pieniężne. 
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MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 
 
Opis: 
Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 
inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi 
dotychczasowy MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”. 
 
MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 
 
Opis: 
Nowy standard dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi stosowania 
metody praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. 
Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych”. 
 
 
MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2013 roku. 
 
Opis: 
Celem wprowadzenia zmian jest wyeliminowanie niespójności w stosowaniu wymogów dotyczących zasad 
kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych. 
 
 
 
MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 30 czerwca 2011 roku. 
 
Opis: 
Zmiany dotyczą odniesienia do stałej daty „1 stycznia 2004” jako daty zastosowania MSSF po raz pierwszy i 
zmieniają ją na „dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy” w celu wyeliminowania konieczności przekształcania 
transakcji, które miały miejsce przed dniem przejścia jednostki na stosowanie MSSF. Ponadto, do standardu zostają 
dodane wskazówki odnośnie ponownego zastosowania MSSF w okresach, które następują po okresach znaczącej 
hiperinflacji, uniemożliwiającej pełną zgodność z MSSF. 
 
MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 
 
Opis: 
Zmiana dotyczy kredytów otrzymanych od instytucji rządowych, udzielonych wg stopy procentowej niższej niż stopa 
rynkowa. 
 
MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 
 
 
Opis: 
Standard określa wymagania dotyczące ujawniania informacji, które mają pomóc inwestorom oraz innym 
użytkownikom sprawozdań finansowych w lepszej ocenie wpływu lub potencjalnego wpływu kompensowania 
aktywów i zobowiązań finansowych na sytuacje finansowa jednostki. 
 
MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 
 
Opis: 
Standard określa wymagania dotyczące ujawniania informacji, które mają pomóc inwestorom oraz innym 
użytkownikom sprawozdań finansowych w lepszej ocenie wpływu lub potencjalnego wpływu kompensowania 
aktywów i zobowiązań finansowych na sytuację finansową jednostki. 
 
 
MSSF 9 „Instrumenty finansowe” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2014 roku. 
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Opis: 
Standard został wydany jako część kompleksowego przeglądu rachunkowości instrumentów finansowych. Nowy 
standard jest mniej kompleksowy w porównaniu z bieżącymi wymogami i zastąpi MSR 39 „Instrumenty finansowe: 
ujmowanie i wycena”. Nowy standard będzie dotyczył wyłącznie zasad klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. 
 
 
MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 
 
Opis: 
Standard określa zasady prezentacji i przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli jednostka 
kontroluje jedną lub więcej innych jednostek. MSSF 10 zastępuje wymogi konsolidacji zawarte w interpretacji SKI-12 
„Konsolidacja - jednostki specjalnego przeznaczenia” i standardzie MSR 27 "Skonsolidowane i jednostkowe 
sprawozdania finansowe”. MSSF 10 opiera się na obowiązujących zasadach określających pojęcie kontroli jako 
czynnika decydującego, czy jednostka powinna być uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
spółki dominującej. Standard zawiera dodatkowe wytyczne, pomocne w ustaleniu występowania kontroli, gdy jest to 
trudne do oceny. 
 
MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 
 
Opis: 
Standard przewiduje bardziej realistyczne odzwierciedlenie wspólnych porozumień, koncentrując się na prawach i 
obowiązkach porozumień, a nie ich formie prawnej (jak ma to miejsce obecnie). Standard porządkuje nieścisłości w 
sprawozdawczości wspólnych porozumień poprzez wprowadzenie jednolitej metody księgowania udziałów we 
wspólnie kontrolowanych jednostkach. 
 
 
MSSF 12 „Udziały w innych jednostkach: ujawnianie informacji” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 
 
Opis: 
Standard jest nowym, kompleksowym zbiorem przepisów, określającym wymogi ujawniania informacji dla wszystkich 
form udziałów w innych podmiotach, w tym dla spółek zależnych, wspólnych przedsięwzięć, jednostek 
stowarzyszonych i innych jednostek nie konsolidowanych. 
 
MSSF 13 „Wycena według wartości godziwej” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 
 
Opis: 
Standard określa ramy dla pomiaru wartości godziwej i wymaga ujawniania informacji na temat wyceny wartości 
godziwej. Standard nie określa, kiedy składnik aktywów, zobowiązanie lub posiadane własne instrumenty kapitałowe 
wycenia się w wartości godziwej. Przeciwnie, wyceny i ujawniania wymagane przez standard stosuje się wtedy, gdy 
inne standardy wymagają lub zezwalają na wycenę w wartości godziwej (z nielicznymi wyjątkami). 
 
Interpretacja KIMSF 20 „Koszty prowadzenia wydobycia w kopalniach odkrywkowych” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 
 
Opis: 
Interpretacja zawiera wytyczne odnośnie ujmowania kosztów usunięcia zewnętrznych warstw gruntu w celu 
uzyskania dostępu do wydobywanych surowców w kopalniach odkrywkowych. 
 
 

Według szacunków Spółki w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na 
sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy. 
Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów 
i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. 
  

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez prawo Unii Europejskiej. 
 
Spółka zamierza przyjąć opublikowane, lecz nieobowiązujące do 31 grudnia 2012 roku zmiany MSSF, zgodnie z 
datą ich wejścia w życie. Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego zastosowania powyższych  standardów oraz 
interpretacji, co oznacza, iż w bieżącym rocznym okresie sprawozdawczym w Spółce nie      podjęto decyzji o 
wcześniejszym zastosowaniu zmian standardów i interpretacji. 
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13.Segmenty operacyjne  

Grupa Kapitałowa  nie wyodrębniła w 2012 roku segmentów  sprawozdawcze w Skonsolidowanym Sprawozdaniu 

Finansowym  Zgodnie z MSSF 8 par.4  raporty dotyczące Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i 

Jednostkowego Sprawozdania Finansowego  są prezentowane w jednym czasie i informacja na temat segmentów 

została przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  

Podstawowym podziałem na segmenty działalności jest podział według podstawowych grup asortymentu sprzedaży 

Grupy, czyli tytułu z których osiąga ona przychody ze sprzedaży W związku z faktem iż Spółka dominująca  osiąga 

przychody  z najmu  a Spółki zależne są Spółkami  celowymi  przeznaczonymi  do osiągania przychodów również z 

tytułu  najmu lub  ze sprzedaży inwestycji Zarząd Jednostki Dominującej nie wyodrębnił następujące segmenty 

branżowe: 

W Grupie wydzielono  następujące segmenty geograficzne: 

- Polska, 

- strefa euro, 

- pozostałe kraje. 

 

Polityka rachunkowości realizowana w Grupie  umożliwia w przejrzysty sposób identyfikację danych finansowych 

dotyczących działalności krajowej i eksportowej, w tym ustalenie wyniku finansowego, a także przypisanie tak 

wydzielonym segmentom aktywów i pasywów. 

Z podziałem na wyżej opisane segmenty wiąże się przypisywanie ryzyk dla poszczególnych typów działalności oraz 

możliwości antycypowania niekorzystnych zjawisk w poszczególnych segmentach poprzez aktywne zarządzanie 

polegające na alokacji zasobów oraz monitorowaniu wyników działalności. 

 

Zasady rachunkowości segmentów nie odbiegają od zasad rachunkowości przyjętych w Grupie. 

 

Przychody segmentu są przychodami ze sprzedaży zewnętrznym klientom, które są wykazywane w rachunku 

zysków i strat Grupy. 

 

Do przychodów segmentu nie zalicza się: 

- zysków nadzwyczajnych, 

- przychodów z tytułu dywidend, 

- pozostałych, nie wymienionych przychodów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie 

do poszczególnych segmentów nie jest możliwe. 

 

Koszty segmentu stanowią koszty bezpośrednie związane z funkcjonowaniem danego segmentu oraz koszty ogólne 

dające się zakwalifikować do danego segmentu. 

Do kosztów segmentu nie zalicza się: 

- strat nadzwyczajnych, 

- pozostałych, nie wymienionych kosztów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie do danego 

segmentu nie jest możliwe. 

 

Wynik segmentu jest różnicą między przychodami segmentu a kosztami segmentu. 

 

Aktywa segmentu są aktywami operacyjnymi wykorzystywanymi w działalności operacyjnej, które dają 

się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu lub w oparciu o racjonalne przesłanki przypisać do tego 

segmentu. 

Pasywa segmentu są pasywami operacyjnymi powstałymi w wyniku działalności operacyjnej, które dają 

się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu. 

 
 
 

Sporządzono dnia 2013.05.17 

 
 
 
 
 


