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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU 
[UKŁAD KALKULACYJNY] 

  Okres 9 
miesi ęcy 

zakończony 
30/09/2013 

Okres 9 
miesi ęcy 

zakończony 
30/09/2012 

Okres od 
01.07.2013-
30.09.2013 

Okres od 
01.07.2012-
30.09.2012 

  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 

Działalno ść kontynuowana          

Przychody ze sprzedaży 99 669 44 047 32 739 4 608 

Koszt własny sprzedaży 53 935 26 517 16 134 3 401 

Zysk (strata) brutto na sprzeda ży 45 734 17 530 16 605 1 207 

Koszty sprzedaży  58 0 1 

Koszty zarządu 44 161 20 679 14 139 1 055 

Pozostałe przychody operacyjne 1 772 547 177 230 

Pozostałe koszty operacyjne 1 147 1 663 253 221 

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej  2 198 -4 323 2 390 160 

Przychody finansowe 572 396 1 42 

Koszty finansowe 3 037 1 739 1 241 101 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  -267 -5 666 1 150 101 

Podatek dochodowy -883 0 0   

Zysk (strata) netto z d ziałalno ści kontynuowanej  616 -5 666 1 150 101 

Działalno ść zaniechana         

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej         

Zysk (strata) netto  616 -5 666 1 150 101 

Inne całkowite dochody          

Inne całkowite dochody         

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów 

        

Inne całkowite dochody (netto)  0 0 0 0 

Całkowite dochody ogółem  616 -5 666 1 150 101 

Zysk netto przypadający:         

    Akcjonariuszom jednostki dominującej 616 -5 666 1 150 101 

    Udziałom niesprawującym kontroli         

  616 -5 666 1 150 101 

Całkowity dochód ogółem przypadający:         

   Akcjonariuszom jednostki dominującej 616 -5 666 1 150 101 

   Udziałom niesprawującym kontroli         

  616 -5 666 1 150 101 

Zysk (strata) na jedn ą akcję         

(w zł/gr na jedn ą akcję)        

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:         

    Zwykły 0,01 -0,07 0,01 0,01 

Z działalności kontynuowanej :       
    Zwykły 0,01 -0,07 0,01 0,01 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU 
 

  
Stan na 

30/09/2013 
Stan na 

31/12/2012 

  PLN’000 PLN’000 

AKTYWA     

Aktywa trwałe     

Rzeczowe aktywa trwałe 2 505 3 022 

Nieruchomości inwestycyjne   0 

Wartość firmy  47 174 35 664 

Pozostałe aktywa niematerialne 9 106 10 683 

Inwestycje w jednostkach zależnych 6 649 1 464 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych   0 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 591 4 441 

Pozostałe aktywa finansowe   0 

Pozostałe aktywa 2 687 1 431 

Aktywa trwałe razem 71 712 56 705 

Aktywa obrotowe   0 

Zapasy 2 682 1 830 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 20 753 35 567 

Należności z tytułu leasingu finansowego   0 

Należności z tytułu kontraktów budowlanych   0 

Należności z tytułu kontraktów długoterminowych 23 755 22 779 

Pozostałe aktywa finansowe 0 8 

Bieżące aktywa podatkowe 1 086 -54 

Pozostałe aktywa 1 033 3 555 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 286 42 313 

  49 595 105 998 

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 

Aktywa obrotowe razem 
49 595 

 105 998 

Aktywa razem 121 307  162 703 
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Stan na 

30/09/2013   
Stan na 

31/12/2012 

  PLN’000   PLN’000 

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWI ĄZANIA       

Kapitał własny       

Wyemitowany kapitał akcyjny 15 359   15 341 

Nieopłacony kapitał zakładowy -95   0 

Akcje własne -534   -534 

Kapitał zapasowy 45 274   39 989 

Zyski zatrzymane -7 425   -8 179 

  52 579   46 617 

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży    

   

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej    

   

Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli    

Razem kapitał własny 
52 579 

   
46 617 

 

Zobowi ązania długoterminowe       

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe     0 

Pozostałe zobowiązania finansowe 19 000   11 723 

Rezerwa na podatek odroczony 3 193   4 927 

Rezerwy długoterminowe 0   687 

Przychody przyszłych okresów     0 

Pozostałe zobowiązania 1 857   8 735 

Zobowi ązania długoterminowe razem 24 050   26 072 

Zobowi ązania krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 12 448   77 264 

Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych     0 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe  7 610   9 320 

Bieżące zobowiązania podatkowe 5 410   1 191 

Rezerwy krótkoterminowe 3 982   1 651 

Przychody przyszłych okresów     0 

Pozostałe zobowiązania 15 228   588 

  44 678   90 014 

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży     0 

Zobowi ązania krótkoterminowe razem 44 678   90 014 

      0 

Zobowi ązania razem 68 728   116 086 

      0 

Pasywa razem 121 307   162 703 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 30 WRZEŚNIA 2013 
ROKU 
 

  
Kapitał 

akcyjny 
Nieopłacony kapitał 

akcyjny 
Akcje 

własne 
Nadwy żka ze 

sprzeda ży akcji 
Kapitał 

zapasowy  
Zyski 

zatrzymane Razem 

  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  

Stan na 1 stycznia 2013 roku 15 341 0 -534 0 39 990 -8 180 46 617 

Korekty BO   -95     5 284 139 5 328 

Stan na 1 stycznia 2013 roku po 
korektach BO 15 341 -95 -534 0 45 274 -8 041 51 945 

Zysk za okres od 1 stycznia do 30 
września 2013 roku 0 0 0 0 0 616 616 

Podwyższenie kapitału podstawowego 18 0 0 0 0 0 18 

Stan na 30 wrze śniaa 2013 roku 15 359 -95 -534 0 45 274 -7 425 52 579 

 
 

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012 
ROKU 
 

 

  Kapitał akcyjny 
Nieopłacony 

kapitał akcyjny Akcje własne 

Nadwy żka ze 
sprzeda ży 

akcji 
Kapitał 

zapasowy  
Zyski 

zatrzymane Razem 

  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  

Stan na 1 stycznia 2012 roku 12 500 -101 0 0 0 -6 879 5 520 

Korekta BO         -806 -4 378 -5 184 

Stan na 1 stycznia 2012 roku 
po korektach 12 500 -101 0 0 -806 -11 257 336 

 Rekonstrukcja grupy 2 841 101 -534   40 796 645 43 849 

Zysk za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2012 roku 0 0 0 0 0 2 432 2 432 

Przeniesienie na kapitał 
zapasowy 0 0 0 0 0 0 0 

Stan na 31 grudnia 2012 roku 15 341 0 -534 0 39 990 -8 180 46 617 

 
 

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 
 

 

  
Kapitał 

akcyjny 
Nieopłacony kapitał 

akcyjny 
Akcje 

własne 
Nadwy żka ze 

sprzeda ży akcji 
Kapitał 

zapasowy  
Zyski 

zatrzymane Razem 

  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  PLN’000  

Stan na 1 stycznia 2012 roku 12 500 -101 0 0 0 -6 879 5 520 

Korekta BO           -2 138 -2 138 

Stan na 1 stycznia 2012 roku po 
korektach 12 500 -101 0 0 0 -9 017 3 382 

Zysk (strata) za okres od 1 stycznia do 
30 września 2012 roku 0 0 0 0 0 -1 359 -1 359 

Stan na 30 wrze śnia 2012 roku 12 500 -101 0 0 0 -10 376 2 023 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 30 WRZEŚNIA 2013 
[METODA POŚREDNIA] 
 

  Okres  9 
miesi ęcy 

zakończony 
30/09/2013 

  Okres  12 
miesi ęcy 

zakończony 
31/12/2012 

  PLN’000   PLN’000 

        

Przepływy pieni ężne z działalno ści operacyjnej       

   Zysk za okres               616   1 443 

Korekty:       

    Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku                 2 394 

    Odsetki            2 677                       - 

    Koszty finansowe ujęte w wyniku                    -               3 000 

    Przychody z inwestycji ujęte w wyniku                         - 

    Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych                    -                    29 

    Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych            1 523               2 001 

    Utrata wartości aktywów trwałych                    -                       - 

    (Dodatnie) / ujemne zrealizowane różnice kursowe netto                    -                    27 

    Inne korekty              (289)                (484) 

             4 527             8 298 

        

Zmiany w kapitale obrotowym:       
   (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałych należności         (18 648)           (21 819) 

   (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów            (1 361)               1 621 

   (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów                    -             13 645 
   Zwiększenie /(Zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałych zobowiązań          12 207             24 594 

   Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw              (335)   1 587 

   Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów           (6 543)                       - 

        

   Środki pieni ężne wygenerowane na działalno ści operacyjnej         (10 153)             27 826 

        

Podatek dochodowy                    -               1 131 

        

Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej         (10 153)             26 695 
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  Okres  9 
miesi ęcy 

zakończony 
30/09/2013 

  Okres 12 
mies ięcy 

zakończony 
31/12/2012 

  PLN’000   PLN’000 

    

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej       

Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne  3 512   271 

Płatności za aktywa finansowe     0 

Wpływy netto z przejęcia Cube.CR S.A.     1 236 

Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych 10   50 

Przychody ze zbycia aktywów finansowych     1 311 

Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością 
inwestycyjną -3 502   2 326 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej       

Wpływy z emisji akcji     10 386 

Wpływy z kredytów i pożyczek 6 463   2 812 

Emisja obligacji 10 000   10 165 

Spłata kredytów i pożyczek 0   0 

Spłata pozostałych zobowiązań 0   9 600 

Spłata zobowiązań leasingu finansowego     5 

Pozostałe -2 677   -1 145 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 13 786   12 613 

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 131   41 634 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 156   679 

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 287   42 313 
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 

1. Informacje ogólne 
 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

Aktualnie Spółka jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000314721. 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 9  miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 
roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2012 roku, zgodnie z 
wymaganiami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. 

 
 

1.1. Dane Spółki 
 
Nazwa: CUBE.ITG Spółka Akcyjna 
Kraj: Polska 
Siedziba: Wrocław (51-116), ul. Wołowska 6 
Numer KRS: 0000314721 
REGON: 006028821 
NIP: 898-001-57-75 
 

1.2. Opis Grupy 
 
Na dzień bilansowy 30 września 2013 roku oraz w okresie od  20 lipca 2012 roku Spółka CUBE.ITG S.A. („Spółka”) 
była podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. Do dnia 20 lipca 2012 roku Spółka była podmiotem 
zależnym od Innovation Technology Group S.A. (dalej jako ""ITG S.A.""), która to spółka jest obecnie 100% 
podmiotem zależnym Spółki. Fundusze niezbędne na nabycie akcji ITG S.A. (wraz z jej podmiotem zależnym Si 
Alma Sp. z o.o.) Spółka pozyskała w drodze emisji prywatnej  akcji typu B. Objęto 74.155.917 akcji serii B po cenie 
emisyjnej równej 1,35 PLN za łączną kwotę 100.110.487,95 PLN. W ramach tej emisji 7.894.259 akcji zostało 
opłaconych bezpośrednio gotówką, natomiast pozostałe akcje były wyemitowane i skierowane w związku z 
przejęciem większościowego pakietu akcji ITG S.A. oraz CUBE Corporate Release S.A. (dalej jako "Cube.CR S.A."). 
Spółka Cube.CR S.A. nie była wcześniej powiązana ani kapitałowo ani osobowo ze Spółką. 
Ponieważ transakcja objęcia akcji ITG S.A. miała cechy transakcji pod wspólną kontrolą (rekonstrukcji grupy 
kapitałowej) nabycie to zostało ujęte w niniejszych skonsolidowanych historyczną informacjach finansowych metodą 
znaną w praktyce raportowania finansowego jako metoda łączenia udziałów. Historyczne skonsolidowane 
sprawozdania finansowe zostały przedstawione w taki sposób, aby odzwierciedlić fakt, iż spółki Cube.ITG 
S.A.(wcześniej Microtech International S.A.), ITG S.A. oraz Si Alma Sp. z o.o. tworzyły grupę kapitałową przez cały 
okres objęty historycznymi informacjami finansowymi). Przejęcie ITG S.A. oraz Cube.CR nie były przejęciami 
odwrotnymi w rozumieniu MSSF 3. 
 
Do dnia 20 lipca 2012 roku skład Grupy Kapitałowej był następujący: 
ITG S.A. - jednostka dominująca 
Microtech International - spółka zależna w 48,22% (kontrola polityki operacyjnej i finansowej) 
Si Alma Sp. z o.o. -spółka zależna w  49,04% (kontrola polityki operacyjnej i finansowej) 
CCS Sp. z o.o. - spółka zależna, nieistotna dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
29 czerwca 2012 roku Spółka nabyła 2.568.682 akcji zwykłych imiennych firmy Cube. CR S.A. o wartości 
nominalnej 1,0 zł. Nabyte akcje stanowią 45,15% w kapitale i 45,15% w głosach. Łączna cena nabycia wyniosła 
19.038.825,68 zł.   
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20 lipca 2012 roku Spółka nabyła 24.413.625 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w spółce ITG 
S.A. Nabyte akcje stanowią  97,65%  w kapitale i głosach udziałów w spółce ITG S.A. Cena nabycia akcji ITG 
została określona łącznie na 52 790 051,43 zł brutto. 

20 lipca 2012 roku Spółka nabyła 3.119.724 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,0 zł w spółce Cube.CR S.A. 
Nabyte akcje stanowią 54,84% w kapitale i 54,84% w głosach. Cena nabycia pakietu akcji została określona 
łącznie na 23.123.096,35 zł brutto. Uwzględniając transakcję nabycia akcji Cube.CR S.A. z dnia 29 czerwca 2012 
roku Spółka posiada 100% akcji Cube.CR S.A. 

W dniu 31.07.2012 r. ITG S.A. nabyła 400 udziałów spółki SI Alma Sp. z o.o., stanowiących 51% udział w 
kapitale zakładowym oraz głosach na Zgromadzeniu Wspólników za cenę 3.600.000 zł na rzecz 
dotychczasowych udziałowców. W wyniku dokonanej transakcji ITG posiadało 785 udziałów w spółce SI Alma 
Sp. z o.o., co stanowiło 100% kapitału zakładowego oraz głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Łączna cena 
sprzedaży wynosiła 9.000 zł za jeden udział, co daje kwotę 3.600.000 zł. 

8 października 2012 roku Spółka nabyła od spółki zależnej ITG S.A. 431 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł 
każda,  w spółce SI Alma Sp. z o.o. Nabyte akcje stanowią 54,95% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach 
na Zgromadzeniu Wspólników. Zgodnie z umową cena sprzedaży 431 udziałów w Spółce Systemy 
Informatyczne Alma Sp. z o.o. wynosi 4.028.422 zł 

W dniu 28 grudnia 2012 roku Spółka oraz ITG S.A. zawarli kolejną umowę sprzedaży udziałów w spółce Systemy 
Informatyczne Alma sp. z o.o. Na jej podstawie Spółka nabyła 235 udziałów stanowiących 30% udziałów w spółce 
Systemy Informatyczne Alma sp. z o.o. za cenę 2.196.649,78 PLN. Tym samym Spółka zwiększyła zaangażowanie 
w spółce Systemy Informatyczne Alma sp. z o.o. do 84,84%.  
 
Zarządy spółek CUBE.ITG, ITG oraz CUBE. Corporate Release podpisały w dniu 14 stycznia 2013 roku plan 
połączenia w/w spółek. Plan został sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
29 marca 2013 roku zakończył się proces połączenia spółek CUBE.ITG S.A., CUBE. Corporate Release SA, 
Innovation Technology Group S.A. pod szyldem CUBE.ITG. 

2. Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. 
 

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2012 roku  oraz w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 05 lutego 2013 roku 
przedstawił się następująco: 
 
Adam Leda – Prezes Zarządu 
Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu 
Paweł Witkiewicz – Wiceprezes Zarządu 
 
Skład Zarządu w okresie od 05 lutego 2013 roku do 30 września 2013 roku przedstawiał się nastpująco: 
 
Adam Leda – Prezes Zarządu 
Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu 
Paweł Witkiewicz – Wiceprezes Zarządu 
Piotr Ciepły – Wiceprezes Zarządu 
 
Na dzień opublikowania niniejszego raportu skład Zarządu nie uległ zmianie. 

 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2013 roku przedstawiał się następująco: 
 
Sebastian Bogusławski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Marcin Haśko – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Marcin Michnicki – Członek Rady Nadzorczej 
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Sławomir Chłoń – Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Stępień – Członek Rady Nadzorczej  
 
Na dzień opublikowania niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 

3. Struktura akcjonariatu. 
 

Na dzień opublikowania niniejszego raportu struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: 
 

Akcjonariusz  

Liczba 

 

% udział w 
strukturze 

akcjonariatu  

Liczba 

 
% udział w 

liczbie głosów akcji głosów na 
WZA 

Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
(zarządzany przez BPS TFI S.A. z siedzibą w 
Warszawie)  

    12 344 911    
 

16,08% 
 

    12 344 911    
 

16,08% 

Marcin Michnicki  
 

      9 623 212    
 

12,53% 
 

      9 623 212    
 

12,53% 

w tym: bezpośrednio       1 765 661     2,30%       1 765 661     2,30% 
poprzez Probatus Financial Advisers sp. z 

o.o.*  
     7 857 551    

 
10,23% 

 
     7 857 551    

 
10,23% 

DFive Investments Limited z siedzibą w Nikozji, 
Cypr        8 162 531     10,63%        8 162 531     10,63% 

Dom Maklerski IDM S.A. 
 

      6 266 258    
 

8,16% 
 

      6 266 258    
 

8,16% 

Paweł Witkiewicz**        4 888 762     6,37%        4 888 762     6,37% 

Jakub Szymański        3 921 689     5,11%        3 921 689     5,11% 

Pozostali 
 

    31 587 114    
 

41,13% 
 

    31 587 114    
 

41,13% 

Razem      76 794 477     100,00%      76 794 477     100,00% 

 
 

*Pan Marcin Michnicki (członek Rady Nadzorczej Spółki) posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym spółki Probatus 
Financial Advisers Sp. z o.o. oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu 
 
**Pan Paweł Witkiewicz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. 

 
W październiku 2013 r. miała miejsce transakcja pakietowa zakupu 74.075 szt. akcji Emitenta przez członka zarządu 
Emitenta po cenie wynoszącej 1,35 zł za akcję. 

4. Podstawa sporządzenia Jednostkowego  sprawozdania finansowego. 
 
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz 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) („Rozporządzenie”) i przedstawia rzetelnie sytuację 
finansową Spółki CUBE.ITG S.A.  na 30 wrzesnia 2013 roku oraz 30 września 2012 roku, wyniki jej działalności 
zmiany w kapitale własnym oraz przepływy pieniężne za okresy 9 miesięcy zakończone 30 września 2013 roku i 30 
września 2012 roku.  

 
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości  Finansowej 
(„KIMSF”). 

 
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). 
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Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów, zmian 
standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale ich obowiązek 
stosowania nie wszedł jeszcze w życie: 
 

• MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

 

• MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

 

• MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach” (obowiązujący w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

 
• MSSF 13 „Wycena wartości godziwej” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 
 

• MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” (obowiązujący 
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

 

• MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne 
przedsięwzięcia” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 
roku lub po tej dacie). 

 
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez 
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do 
standardów i interpretacji, które według stanu na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie zostały 
jeszcze przyjęte do stosowania: 
 

• MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie), 

 

• Zmiany do MSR 36 „Utrata wartości aktywów” – ujawnianie danych na temat wartości odzyskiwalnych 
aktywów niefinansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

 

• Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe” – derywatywy i kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń 
(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej 
dacie), 

 
 
Przyjęcie powyższych standardów nie spowodowałoby znaczących zmian w polityce rachunkowości Spółki ani w 
prezentacji sprawozdań finansowych. 
 
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych („PLN”), a wszystkie wartości, 
o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 
 
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego półrocznego 
skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania działalności. 

 
Spółka CUBE.ITG S.A., jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej, sporządza sprawozdania skonsolidowane 
oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla całej Grupy Kapitałowej. Są one przechowywane w 
siedzibie podmiotu dominującego oraz podlega publikacji na stronie internetowej. www.cubeitg.pl 
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Sprawozdania jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki 
dominującej. 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym 
sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy 
Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez UE, zamieszczonym w prospekcie emisyjnym 
Spółki. 

5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości, korekty błędów, zmiany w stosunku do 
opublikowanych danych 

 
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego są spójne 
z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 
30 września 2013 roku, zaprezentowanego w prospekcie emisyjnym Spółki. 
 
Spółka dokonała następujących korekt przez Bilans otwarcia: 

 
KOREKTA WYNIKÓW Z LAT UBIEGŁYCH 
Stan na 31.12.2012 wynosił: 3 802 tys. PLN 
a) Odpisane należności  39 tys. PLN 
b) Kary umowne  496 tys. PLN 
c) Rezerwa na należności 1 448 tys. PLN 
d) Rezerwa na premie 411 tys. PLN 
e) Rezerwa na urlopy 614 tys. PLN 
f) Zaległe faktury 44 tys. PLN 
g) Odpis aktualizujący wartość towarów/materiałów 415 tys. PLN 
h) Rezerwa na bonus 612 tys. 
i) Zaległe faktury 298 tys 
Stan na 31.12.2012 po korektach wynosi: - 8 179 tys. PLN 

 
RAZEM: 4 377 tys. PLN  
 

KOREKTA KAPITAŁU ZAPASOWEGO 
Stan na 31.12.2012 wynosił: 40 796 tys. PLN 
a) Aktywa z tytułu straty z lat ubiegłych 404 tys. PLN 
b) Faktury zaległe i rezerwa dotycząca Spółki ITG S.A. 403 tys. PLN 
Stan na 31.12.2012 po korektach wynosi: 39 989 tys. PLN 
 
KOREKTA WARTOŚCI FIRMY CUBE C.R. 
Stan na 31.12.2012 wynosił: 35 577 tys.PLN  
a) Aktywa z tytułu straty z lat ubiegłych 87 tys. PLN 
Stan na 31.12.2012 po korektach wynosi: 35 664 tys.PLN 
 
KOREKTA AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 
Stan na 31.12.2012 wynosił: 4 932 tys. PLN 
a) Korekta podatku odroczonego 491 tys. PLN 
Stan na 31.12.2012 po korektach wynosi: 4 441 tys. PLN 
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KOREKTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
Stan na 31.12.2012 wynosił: 37 186 tys. PLN 
a) odpisanie należności przedawnionych 39 tys. PLN 
b) utworzenie odpisu aktualizującego należności 1 448 tys. PLN 
c) utworzenie odpisu aktualizującego 132 tys. PLN 
Stan na 31.12.2012 po korektach wynosi: 35 567 tys. PLN 

 
KOREKTA ZAPASÓW 
Stan na 31.12.2012 wynosił: 2 245 tys. PLN 
a) utworzenie odpisu aktualizującego zapasy 415 tys. PLN 
Stan na 31.12.2012 po korektach wynosi: 1 830  tys. PLN 
 
KOREKTA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ  
Stan na 31.12.2012 wynosił: 76 346 tys. PLN 
a) kary umowne z tytułu pracy wykonanych w 2012 roku (Noty obciążeniowe) 496 tys. PLN 
b) doksięgowanie brakujących faktur 44 tys. PLN 
c) brakujące faktury 378 tys. PLN 
Stan na 31.12.2012 po korektach wynosi: 77 264 tys. PLN 

 
KOREKTA REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH 
Stan na 31.12.2012 wynosił: 14 tys. PLN 
a) rezerwa na premie 411 tys. PLN 
b) rezerwa na urlopy 614 tys. PLN 
c) rezrwa na bonusy 612 tys. PLN 
Stan na 31.12.2012 po korektach wynosi: 1 651 tys. PLN 

 
KOREKTA POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI 
Stan na 31.12.2012 wynosił: 3 633 tys. PLN 
a) odsetki należne 78 tys. PLN 
b) VAT należny z tytułu  korekt rozliczony z kosztami egzekucyjnymi 54 tys. PLN 
Stan na 31.12.2012 po korektach wynosi: 3 501 tys. PLN 
 
KOREKTA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 
Stan na 31.12.2012 wynosił: 1 132 tys. PLN 
a) koszty egzekucyjne dot.ITG 45 tys. PLN 
Stan na 31.12.2012 po korektach wynosi: 1 177 tys. PLN 

6. Zasady prezentacji wybranych danych w walutach obcych 
 
 

Średnie kursy wymiany złotego (PLN) w stosunku do EUR 
 

Zastosowanie do przeliczeń kursów EUR 30.09.2013 28.09.2012 31.12.2012 

Kurs średni okresu 4,2163 4,1138 4,1736 

Kurs ostatniego dnia sprawozdawczego 4,3292 4,2613 4,0882 

 



Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe  
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku 

 (w tys. PLN) 

15 

 

 

 
Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: 

− poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych na dzień 30.09.2013 roku oraz 
31.12.2012 roku przez Narodowy Bank Polski (Tab. 189/A/NBP/2013, Tab. 252/A/NBP/2012), 

− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych według kursów 
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień 
każdego zakończonego miesiąca, następujących w okresach sprawozdawczych 01.01.2013 – 30.09.2013 oraz 
01.01.2012 – 30.09.2012 

 

7. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 
 
Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 

694 z późniejszymi zmianami), została ustalona poniżej opisana polityka rachunkowości. Stanowi ona opis przyjętych i 

stosowanych przez Spółkę zasad prowadzenia rachunkowości. Zasady te oparte są Międzynarodowych Standardach 

Rachunkowości i Międzynarodowych  Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami 

ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. W zakresie nie uregulowanym przez powyższe przepisy Spółka 

stosuje przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

Grunty własne nie podlegają amortyzacji. Spółka Kapitałowa  traktuje nadane prawa wieczystego użytkowania jako leasing 

operacyjny. W przypadku nabycia takich praw na rynku wtórnym prezentowane są one jako wartości niematerialne i 

amortyzowane w okresie przewidywanego ich użytkowania. 

Środki trwałe są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy z tytułu utraty wartości. 

Ujmuje się amortyzację w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów (innych niż grunty oraz 

środki trwałe w budowie) do wartości rezydualnej przy użyciu metody liniowej. Szacowane okresy użytkowania, wartości 

rezydualne oraz metody amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego (z prospektywnym 

zastosowaniem wszelkich zmiany w szacunkach). 

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania 

ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. W sytuacji, gdy nie ma wystarczającej pewności, że własność 

zostanie przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przez okres 

leasingu lub ich ekonomicznej użyteczności. 

Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się, iż nie uzyska się korzyści 

ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające ze zbycia lub wycofania z użytkowania 

składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w wyniku okresu w którym dane składniki aktywów zostały usunięte z 

bilansu (obliczone jako różnica między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika). 

 

2. Nieruchomo ści inwestycyjne 

 

Nieruchomości inwestycyjne to nieruchomości, z których właściciel czerpie korzyści w postaci czynszu i/lub zwiększenia 

wartości kapitału (obejmują również nieruchomości w budowie przeznaczone na cele inwestycyjne). Nieruchomości te wycenia 

się początkowo po koszcie, z uwzględnieniem kosztu transakcji. Po ujęciu początkowym nieruchomości inwestycyjne wycenia 

się w wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmuje się w wynik 

w okresie, w którym powstały. 
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Nieruchomości inwestycyjne wyksięgowuje się z bilansu w chwili zbycia lub wycofania z użytkowania, albo jeżeli podmiot nie 

spodziewa się osiągnąć dalszych korzyści ekonomicznych z tytułu ich zbycia. Zyski lub straty wynikające z usunięcia 

nieruchomości z bilansu (obliczane jako różnica między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika) ujmuje 

się w wynik okresu, w którym nastąpiło usunięcie z bilansu. 

 

3. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 

 

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do zbycia, jeśli ich wartość bilansowa zostanie 

odzyskana raczej w wyniku transakcji zbycia niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony 

wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji zbycia jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub podmiot do zbycia) 

jest dostępny do natychmiastowego zbycia w swoim obecnym stanie. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do 

zbycia, zakłada zamiar kierownictwa Spółki do dokonania transakcji zbycia w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji. 

Jeżeli Spółka ma zamiar dokonać sprzedaży która powodowałaby utratę kontroli nad jednostką zależną, wszystkie aktywa i 

zobowiązania tej jednostki zależnej są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia jeżeli wszystkie wyżej wymienione kryteria 

są spełnione oraz niezależnie od tego czy Spółka zachowa udziały niedające kontroli po tej transakcji zbycia. 

Aktywa trwałe (lub podmiotu do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wycenia się po niższej spośród dwóch 

wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą. 

 

4. Aktywa niematerialne 

 

4.1. Nabyte aktywa niematerialne 

 

Nabyte aktywa niematerialne o zdefiniowanym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się po koszcie pomniejszonym o 

umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym okresie ekonomicznej użyteczności. 

Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu 

sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte aktywa niematerialne o niezdefiniowanym 

okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się w koszcie historycznym pomniejszonym o skumulowaną utratę wartości. 

 

4.2. Wytworzone we własnym zakresie aktywa niemater ialne – koszty prac 

badawczych i rozwojowych 

 

Koszty prac badawczych są ujmowane w wynik w momencie ich poniesienia. 

Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

jedynie po spełnieniu następujących warunków: 

- z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak aby nadawał się do 

sprzedaży lub użytkowania, 

- istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży,  

- składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży, 

- znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne, 
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- zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego użytkowania i 

sprzedaży, 

- istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych. 

 

Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków poniesionych od 

dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich w bilansie (patrz powyżej).  

 

W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych we własnym zakresie, koszty te są 

ujmowane w wynik okresu, w którym zostały poniesione. 

 

Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po początkowym ujęciu są wykazywane według ceny nabycia 

pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej zasadzie jak nabyte aktywa niematerialne. 

 

4.3. Zaprzestanie ujmowania aktywów niematerialnych  

 

Zaprzestaje się ujmowania składnika aktywów niematerialnych po zbyciu lub w przypadku, kiedy jego dalsze użycie lub zbycie 

nie przyniesie jednostce korzyści ekonomicznych. Zyski lub straty wynikające z usuwania składnika aktywów niematerialnych z 

bilansu (obliczone jako różnica między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika) ujmuje się w wynik 

okresu, w którym nastąpiło usunięcie. 

 

4.4. Utrata warto ści rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niemateria lnych 

oprócz warto ści firmy 

 

Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i aktywów 

niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono 

istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego 

odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe oszacowanie wartości odzyskiwalnej składnika aktywów, przeprowadza 

się analizę wartości odzyskiwalnej dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik 

aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Spółki alokowane 

są do poszczególnych jednostek generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących takie  

przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji. 

 

W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nieprzyjętych do użytkowania, test 

utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość 

wystąpienia utraty wartości. 

 

Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży 

lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych 

zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w 

czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów. 
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Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy 

pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu utraty 

wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła. 

 

Jeśli strata z tytułu utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub jednostki generującej 

przepływy pieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie przekraczającej jednak wartości 

bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu utraty wartości 

składnika aktywów / jednostki generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości ujmuje się w 

niezwłocznie w wynik. 

 

5. Wartość firmy 

 

Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień przejęcia tego podmiotu, 

pomniejszonym o kwotę utraty wartości. 

Dla celów testu na utratę wartości wartość firmy alokuje się do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne w 

ramach Grupy Kapitałowej (lub do grup takich ośrodków), które mają odnieść korzyści z synergii będących skutkiem połączenia 

jednostek gospodarczych. 

Ośrodek generujący przepływy pieniężne, do którego alokuje się wartość firmy, jest testowany na utratę wartości raz do roku 

lub częściej, jeżeli występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości. Jeżeli wartość odzyskiwalna ośrodka 

generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej, odpis z tytułu utraty wartości alokuje się tak, by w 

pierwszej kolejności zredukować kwotę bilansową wartości firmy alokowanej do tego ośrodka, a pozostałą część alokuje się na 

inne składniki aktywów tego ośrodka, proporcjonalnie do wartości bilansowej każdego z nich. Odpis z tytułu utraty wartości 

firmy ujmuje się bezpośrednio w wynik w sprawozdaniu z całkowitych dochodów . Odpisów z tytułu utraty wartości firmy nie 

odwraca się w kolejnych okresach. 

W chwili zbycia ośrodka generującego przepływy pieniężne przypisana do niego wartość firmy jest uwzględniana w obliczeniu 

zysku lub straty ze zbycia. 

 

6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 

 

Jednostka stowarzyszona to taki podmiot, na który Spółka może znacząco wpływać, i który nie jest ani jednostką zależną, ani 

wspólnym przedsięwzięciem. Znaczący wpływ oznacza możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących 

polityki finansowej i operacyjnej w danej Grupie Kapitałowej, niestanowiący jednak kontroli ani współkontroli tej polityki. 

Wyniki, aktywa i zobowiązania jednostek stowarzyszonych są rozliczone metodą praw własności, z wyjątkiem inwestycji 

sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, rozliczonych zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do 

sprzedaży oraz działalność zaniechana”. Zgodnie z metodą praw własności inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ujmuje 

się początkowo w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej po koszcie historycznym, a następnie uwzględnia w 

części wyniku przypadającego na Spółkę  lub w pozostałych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej. Jeżeli udział 

Grupy Kapitałowej w stratach jednostki stowarzyszonej przekracza wartość jej udziałów w tej jednostce (obejmującą udziały 

długoterminowe, stanowiące zasadniczo część wartości netto inwestycji w podmiocie), Grupa Kapitałowa  przestaje ujmować 

swoje udziały w dalszych stratach jednostki stowarzyszonej. Dalsze straty ujmuje się tylko do wysokości prawnych lub 
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zwyczajowych zobowiązań Grupy Kapitałowej albo płatności dokonanych w imieniu jednostki stowarzyszonej. 

Nadwyżka kosztów przejęcia nad udziałem Grupy Kapitałowej w wartości netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, 

zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki stowarzyszonej ujętych na dzień przejęcia rozpoznawana jest jako wartość 

firmy, stanowiąca element wartości bilansowej inwestycji. Nadwyżka udziału Grupy Kapitałowej w wartości netto możliwych do 

zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad kosztami przejęcia po ponownej weryfikacji ujmowana 

jest bezpośrednio w wynik. 

Wymogi MSR 39 stosuje się do sprawdzenia, czy Spółka Kapitałowa  powinna ująć odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w 

jednostkę stowarzyszoną. W razie konieczności wartość bilansowa inwestycji (z uwzględnieniem wartości firmy) testowana jest 

na utratę wartości zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” tak, jak gdyby był to pojedynczy składnik aktywów, przez 

porównanie jej wartości odzyskiwalnej (wyższej z dwóch kwot: wartości użytkowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty 

sprzedaży) z wartością bilansową. Odpisy z tytułu utraty wartości uwzględnia się w wartości bilansowej inwestycji. Odwrócenie 

odpisu ujmuje się zgodnie z MSR 36 w kwocie odpowiadającej wzrostowi wartości odzyskiwalnej inwestycji. 

Po zbyciu jednostki stowarzyszonej, którego skutkiem jest utrata przez Spółkę  znaczącego wpływu na tę jednostkę, pozostałe 

udziały wycenia się w wartości godziwej na ten dzień, a wartość tą traktuje jako wartość godziwą w chwili początkowego ujęcia 

składnika aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Różnicę między pierwotną wartością bilansową jednostki stowarzyszonej 

przypisywaną do pozostałych udziałów oraz wartością godziwą tych udziałów uwzględnia się przy określaniu wysokości zysku 

lub straty z tytułu zbycia jednostki zależnej. Ponadto Grupa Kapitałowa rozlicza wszystkie kwoty uprzednio ujmowane w 

pozostałych całkowitych dochodach w odniesieniu do jednostki stowarzyszonej tak samo, jak rozliczałaby je w przypadku 

zbycia odpowiednich składników aktywów i zobowiązań przez tę jednostkę. Wobec tego, jeżeli zysk lub strata uprzednio ujęte 

w pozostałych całkowitych dochodach zostaną przeniesione na wynik finansowy w chwili zbycia odpowiednich składników 

aktywów i zobowiązań, Grupa Kapitałowa  przeklasyfikowuje ten zysk lub stratę z kapitału własnego na wynik (w formie korekty 

reklasyfikacyjnej) w chwili utraty znaczącego wpływu na tę jednostkę stowarzyszoną. 

Jeżeli jednostka należąca do Grupy Kapitałowej prowadzi transakcje z daną jednostką stowarzyszoną, zyski i straty wynikające 

z tych transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej tylko w odniesieniu do udziałów 

w tej jednostce, niezwiązanych z Grupą. 

 

7. Udziały we wspólnych przedsi ęwzięciach 

 

Wspólne przedsięwzięcie jest to relacja umowna, na mocy której Spółka i inne strony podejmują działalność gospodarczą 

podlegającą wspólnej kontroli, a więc taką, w toku której strategiczne decyzje finansowe, operacyjne i polityczne wymagają 

jednogłośnego poparcia wszystkich stron sprawujących wspólnie kontrolę. 

Gdy podmiot należący do Grupy podejmuje bezpośrednio działalność w ramach wspólnego przedsięwzięcia, udział Grupy 

Kapitałowej we wspólnie kontrolowanych aktywach i zobowiązaniach ponoszonych wspólnie z pozostałymi wspólnikami 

przedsięwzięcia ujmowany jest w sprawozdaniu finansowym odpowiedniego podmiotu i klasyfikowany zgodnie ze swoim 

charakterem. Zobowiązania i koszty ponoszone bezpośrednio wskutek udziału we wspólnie kontrolowanych aktywach 

rozliczane są metodą memoriałową. Dochód ze sprzedaży lub wykorzystania udziału Grupy Kapitałowej w produktach 

wytworzonych przez wspólnie kontrolowane aktywa oraz udział w kosztach wspólnego przedsięwzięcia ujmuje się w chwili 

wystąpienia prawdopodobieństwa uzyskania/przekazania przez Grupę korzyści ekonomicznych związanych z odpowiednimi 

transakcjami, o ile da się je wiarygodnie wycenić. 

Wspólne przedsięwzięcia związane z utworzeniem oddzielnego podmiotu, w którym udziały mają wszyscy wspólnicy, określa 

się mianem jednostek podlegających wspólnej kontroli. 
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Grupa Kapitałowa wykazuje udziały w takich jednostkach w formie konsolidacji proporcjonalnej z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

inwestycja została sklasyfikowana jako przeznaczona do zbycia; w takim przypadku rozlicza się ją zgodnie z MSSF 5 „Aktywa  

trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”. Udziały Grupy Kapitałowej w aktywach, zobowiązaniach, 

przychodach i kosztach jednostek podlegających wspólnej kontroli łączy się z analogicznymi pozycjami skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. 

Wartość firmy wynikającą z przejęcia udziałów Grupy Kapitałowej w jednostce podlegającej wspólnej kontroli rozlicza się 

zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Grupie. 

W sytuacji gdy Grupa Kapitałowa prowadzi transakcje z jednostkami podlegającymi wspólnej kontroli, zyski i straty wynikające 

z tych transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej tylko w odniesieniu do udziałów 

w tej jednostce współzależnej niezwiązanych ze Spółką. 

 

8. Leasing 

 

Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz 

ryzyko wynikające z posiadania przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe rodzaje leasingu 

traktowane są jako leasing operacyjny. 

 

8.1. Spółka jako leasingodawca 

 

Kwoty należne z tytułu leasingu finansowego wykazuje się w pozycji należności, w wartości netto inwestycji Spółki w leasing. 

Przychody z tytułu leasingu finansowego alokuje się do odpowiednich okresów odzwierciedlając stałą, okresową stopę zwrotu 

z wartości netto inwestycji Spółki należnej z tytułu leasingu. 

Przychody z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów metodą liniową w okresie 

wynikającym z umowy leasingu. Początkowe koszty bezpośrednie, poniesione w trakcie negocjacji i/lub pozyskiwania leasingu  

operacyjnego dodaje się do wartości bilansowej leasingowanego składnika aktywów, i ujmuje metodą liniową przez okres 

leasingu. 

 

8.2. Spółka  jako leasingobiorca 

 

Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Spółki i wycenia w ich wartości 

godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego 

tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z 

tytułu leasingu finansowego. 

Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa odsetek od 

pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat, 

chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas są one kapitalizowane zgodnie z 

zasadami rachunkowości Spółki dotyczącymi kosztów finansowania zewnętrznego. Płatności warunkowe z tytułu leasingu 

ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia. 

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego rządzącego konsumpcją 



Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe  
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku 

 (w tys. PLN) 

21 

 

 

korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności warunkowe z tytułu leasingu 

operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia. 

W przypadku otrzymania specjalnych zachęt motywujących do zawarcia umowy leasingu operacyjnego, ujmuje się je jako 

zobowiązania. Zagregowane korzyści z tytułu takich zachęt ujmuje się jako pomniejszenie kosztów wynajmu metodą liniową, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy inna systematyczna podstawa jest bardziej reprezentatywna w odzwierciedleniu konsumpcji korzyści 

ekonomicznych dostarczanych przez składnik aktywów objęty leasingiem. 

 

9. Zapasy 

 

Zapasy wyceniane są według niższej z wartości: kosztu lub wartości możliwej do uzyskania. Koszty zapasów ustalane metodą 

FIFO. Wartość możliwą do uzyskania stanowi szacunkowa cena sprzedaży zapasów pomniejszona o wszelkie szacowane 

koszty dokończenia produkcji/wykonania usługi i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

 

10. Waluty obce 

 

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po kursie waluty 

obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych 

są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne pozycje wyceniane w wartości godziwej i 

denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje 

niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego. 

Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają, z wyjątkiem różnic 

kursowych dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania produkcyjnego, które włącza się do 

kosztów wytworzenia tych aktywów i traktuje jako korekty kosztów odsetkowych kredytów w walutach obcych. 

 

11. Koszty finansowania zewn ętrznego 

 

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku 

wymagających dłuższego czasu w celu doprowadzenia ich do użytkowania, zalicza się do kosztów wytworzenia takich 

aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży. 

Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych 

przeznaczonych bezpośrednio na finansowanie nabycia lub wytworzenia składników majątku, pomniejszają wartość kosztów 

finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji. 

Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio na wynik w okresie, w którym zostały 

poniesione. 

 

12. Dotacje rz ądowe i z innego źródła (Fundusze UE) 

 

Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Spółka spełni konieczne warunki i otrzyma takie dotacje. 

Dotacje  ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy okres, w którym Spółka ujmuje wydatki jako koszty, których kompensatę 

ma stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest zakup, budowa lub inny 
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rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odnosi się na 

wynik systematycznie w uzasadnionych kwotach przez okres ekonomicznej użyteczności związanych z nimi aktywów. 

Dotacje należne jako kompensata już poniesionych kosztów lub strat lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla 

Spółki bez ponoszenia w przyszłości związanych z tym kosztów ujmuje się w wyniku w okresie, kiedy stają się wymagalne. 

Korzyści wynikające z otrzymania pożyczki rządowej poniżej oprocentowania rynkowego, traktowane są jako dotacje i 

mierzone są jako różnica pomiędzy wartością otrzymanej pożyczki i wartością godziwą pożyczki ustaloną z zastosowaniem 

odpowiedniej rynkowej stopy procentowej. 

 

13. Koszty świadcze ń pracowniczych 

 

Płatności na rzecz określonych programów emerytalnych ujmuje się jako koszt w momencie kiedy pracownicy wykonali usługi 

uprawniające ich do udziału. 

W przypadku świadczeń z tytułu płatnych nieobecności, świadczenia pracownicze ujmowane są w zakresie kumulowanych 

płatnych nieobecności, z chwilą wykonania pracy, która zwiększa uprawnienia do przyszłych płatnych nieobecności. W 

przypadku niekumulowanych płatnych nieobecności świadczenia ujmuje się z chwilą ich wystąpienia. 

Świadczenia po okresie zatrudnienia w formie programów określonych świadczeń (odprawy emerytalne) oraz inne 

długoterminowe świadczenia (nagrody jubileuszowe, renty inwalidzkie itp.) ustalane są przy użyciu metody prognozowanych 

uprawnień jednostkowych, z wyceną aktuarialną przeprowadzaną na każdy dzień bilansowy. Koszty przeszłego zatrudnienia 

ujmowane są natychmiastowo do wysokości nabytych świadczeń, w innym przypadku koszt ten jest amortyzowany metodą 

liniową przez średni okres, aż do momentu wykonania świadczenia. 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stanowią wartość bieżącą 

zobowiązania z tytułu określonych świadczeń skorygowaną o nierozpoznane zyski i straty aktuarialne oraz nieujęte koszty 

 przeszłego zatrudnienia, jak i obniżoną o wartość godziwą aktywów programu. Wszelkie aktywa wynikające z tych obliczeń są 

ograniczone do nieujętych aktuarialne strat i kosztów przeszłego zatrudnienia oraz wartości bieżącej dostępnych zwrotów i 

obniżek przyszłych składek na rzecz programu. 

 

14. Płatno ści na bazie akcji realizowane przez Spółk ę 

 

Płatności na bazie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych na rzecz pracowników i innych osób świadczących podobne 

usługi wycenia się w wartości godziwej instrumentów kapitałowych na dzień ich przyznania. 

Wartość godziwą płatności na bazie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w dniu ich przyznania odnosi 

się w koszty metodą liniową w okresie nabywania uprawnień, na podstawie oszacowań Spółki co do instrumentów 

kapitałowych, do których ostatecznie zostaną nabyte prawa, drugostronnie zwiększając kapitał. Na każdy dzień bilansowy 

Spółka weryfikuje oszacowania dotyczące liczby instrumentów kapitałowych przewidywanych do przyznania. Ewentualny 

wpływ weryfikacji pierwotnych oszacowań ujmuje się w rachunku zysków i strat przez pozostały okres przyznania, z 

odpowiednią korektą kapitału rezerwowego na świadczenia pracownicze rozliczane w instrumentach kapitałowych. 

Transakcje z innymi stronami dotyczące płatności realizowanych na bazie akcji i rozliczanych instrumentami kapitałowymi 

wycenia się w wartości godziwej otrzymanych towarów lub usług poza przypadkami, w których wartości tej nie da się 

wiarygodnie wycenić. W takiej sytuacji podstawą wyceny jest wartość godziwa przyznanych instrumentów kapitałowych 

wyceniona na dzień otrzymania przez jednostkę towarów lub usług od kontrahenta. 
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15. Aktywa finansowe 

 

Aktywa finansowe klasyfikuje się do następujących kategorii: aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik (WGPW), 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (UTW), dostępne do sprzedaży (DDS) oraz pożyczki i należności. 

Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych i określa się ją w chwili początkowego ujęcia. Aktywa 

finansowe nabyte lub sprzedane w ramach standardowych transakcji ujmuje się i wyksięgowuje w dacie transakcji. 

Standardowe transakcje to transakcje nabycia lub sprzedaży aktywów finansowych wymagające dostarczenia tych aktywów w 

terminie ustalonym w regulacjach lub konwencjach przyjętych na rynku. 

 

15.1. Metoda efektywnej stopy procentowej 

 

Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu instrumentu dłużnego i alokacji dochodu 

odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta szacunkowych przyszłych 

wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów stanowiących integralną część 

efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez okres prognozowanej użyteczności 

instrumentu dłużnego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie, do wartości bilansowej netto w chwili początkowego 

ujęcia. 

Dochód jest ujmowany na bazie efektywnej stopy procentowej instrumentów dłużnych innych niż aktywa finansowe 

sklasyfikowane jako w WGPW. 

 

15.2. Aktywa finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez wynik (WGPW) 

 

Aktywa finansowe są klasyfikowane jako wyceniane w WGPW kiedy te aktywa finansowe są przeznaczone do obrotu albo są 

wyznaczone do wyceny w WGPW. 

Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeżeli: 

- został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości; lub 

- stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza łącznie, zgodnie z bieżącym i 

faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub 

- jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie. 

 

Składnik aktywów finansowych inny niż przeznaczony do obrotu może zostać sklasyfikowany jako wyceniany w wartości 

godziwej przez wynik przy ujęciu początkowym, jeżeli: 

- taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia występującą w innych okolicznościach; lub 

- składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych grup objętych 

zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub 

inwestycjami Spółki, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub 

- składnik aktywów stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a MSR 

39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) 

jako wycenianego w wartości godziwej przez wynik. 
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Aktywa finansowe wyceniane w WGPW są wykazywane w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty z tytułu 

przeszacowania ujmowane są w wynik. Zysk lub strata ujęty w wynik obejmuje wszelkie dywidendy lub odsetki uzyskane z 

aktywów finansowych i jest wykazywany w pozycjach przychody lub koszty finansowe w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów.. 

 

15.3. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno ści (UTW) 

 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niepochodne aktywa finansowe o stałej lub mieszanej charakterystyce 

płatności i ustalonych terminach wymagalności, które Spółka zamierza i jest w stanie utrzymać do takiego terminu. Po 

początkowym ujęciu inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą 

efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości. 

 

15.4. Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży (DDS) 

 

Aktywa finansowe DDS to niepochodne aktywa finansowe sklasyfikowane jako DDS lub niezaliczone do (a) pożyczek i 

należności, (b) UTW, (c) WGPW. 

 

Jako DDS klasyfikuje się umarzalne bony notowane na giełdzie będące w posiadaniu Spółki, wykazywane w wartości godziwej 

na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Również udziały nienotowane na aktywnych rynkach, jeżeli ich wartość da się  

wiarygodnie wycenić są klasyfikowane jako DDS i wykazywane w wartości godziwej na koniec każdego okresu 

sprawozdawczego. Zmiany wartości bilansowej pieniężnych aktywów finansowych DDS związane ze zmianami kursów 

wymiany walut (patrz niżej), dochód odsetkowy obliczony metodą efektywnej stopy procentowej oraz dywidendy z inwestycji 

kapitałowych DDS ujmuje się w wynik. Inne zmiany wartości bilansowych aktywów finansowych DDS ujmuje się w pozostałych 

całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitału z przeszacowania. W chwili zbycia inwestycji lub stwierdzenia jej utraty 

wartości skumulowany zysk lub strata uprzednio wykazywane w kapitale z przeszacowania inwestycji przenosi się na wynik. 

Wartość godziwą pieniężnych aktywów finansowych DDS denominowanych w walutach obcych określa się w tej walucie i 

przelicza po kursie spotowym obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe 

ujmowane w wynik określa się na podstawie kosztu zamortyzowanego składnika aktywów pieniężnych. Inne dodatnie i ujemne 

różnice kursowe ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach. 

Inwestycje kapitałowe DDS nienotowane na aktywnym rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz 

instrumenty pochodne powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inwestycji kapitałowych, 

wycenia się po koszcie pomniejszonym o utratę wartości na koniec każdego okresu sprawozdawczego. 

 

15.5. Pożyczki i nale żności 

 

Pożyczki i należności to niepochodne instrumenty finansowe o stałych lub możliwych do określenia płatnościach, nienotowane 

na aktywnym rynku. Pożyczki i należności (w tym należności z tytułu dostaw i usług, salda bankowe i środki na rachunkach 

oraz inne wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości. 

 

Dochód odsetkowy ujmuje się stosując efektywną stopę procentową z wyjątkiem należności krótkoterminowych, przy których 

ujmowane odsetki byłyby nieznaczące. 
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15.6. Utrata warto ści aktywów finansowych 

 

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza się analizę aktywów finansowych z wyjątkiem WGPW celem 

stwierdzenia występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywów finansowych w 

przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego lub kilku zdarzeń po dacie początkowego 

ujęcia danego składnika aktywów szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z inwestycji uległy zmniejszeniu. 

 

W przypadku inwestycji kapitałowych DDS za obiektywną przesłankę utraty wartości uznaje się znaczący lub przedłużający się 

spadek wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu. 

 

Dla wszystkich innych rodzajów aktywów finansowych obiektywne przesłanki utraty wartości mogą obejmować: 

- znaczące trudności finansowe spółki lub kontrahenta; 

- naruszenie umowy, np. niewywiązanie się lub opóźnienie w płatności odsetek lub kapitału; 

- prawdopodobieństwo upadłości lub restrukturyzacji finansowej firmy dłużnika; 

- zniknięcie aktywnego rynku danego składnika aktywów finansowych wskutek trudności finansowych. 

 

Dla pewnych kategorii aktywów finansowych – np. należności z tytułu dostaw i usług, aktywów, które indywidualnie nie utraciły 

wartości dodatkowo przeprowadza się zbiorową ocenę występowania przesłanek utraty wartości. Obiektywne przesłanki utraty 

wartości dotyczące portfela należności mogą obejmować doświadczenia Spółki z egzekwowaniem płatności, zwiększenie 

liczby płatności opóźnionych powyżej 60 dni w portfelu oraz zauważalne zmiany krajowych lub lokalnych warunków 

ekonomicznych korelujące z niewywiązywaniem się z zapłaty należności. 

 

Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego zgodnie z zasadami zamortyzowanego kosztu będzie równa 

różnicy między wartością bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych przepływów 

pieniężnych zdyskontowanych według jego pierwotnej efektywnej stopy procentowej. 

 

Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego po koszcie będzie równa różnicy między wartością bilansową 

tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych według 

bieżącej rynkowej stopy zwrotu podobnego składnika aktywów finansowych. Taki odpis nie ulega odwróceniu w późniejszych 

okresach. 

 

Wartość bilansowa składnika aktywów finansowych ulega bezpośredniemu obniżeniu o kwotę odpisu z tytułu utraty wartości, z 

wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, których wartość bilansową redukuje się przy pomocy konta rezerwy. W przypadku 

uznania należności z tytułu dostaw i usług za nieściągalne odpisuje się je w ciężar konta rezerwy. W przypadku odzyskania 

uprzednio spisanej kwoty dopisuje się ją do salda na koncie rezerwy. Zmiany wartości bilansowej konta rezerwy ujmuje się w 

wynik. 

 

W przypadku utraty wartości składnika aktywów finansowych DDS skumulowane zyski lub straty uprzednio ujmowane w 

pozostałych całkowitych dochodach przenosi się na wynik finansowy danego okresu. 
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Jeżeli utrata wartości aktywów finansowych wycenianych po koszcie zamortyzowanym ulegnie zmniejszeniu w kolejnym 

okresie rozliczeniowym, a zmniejszenie to można obiektywnie powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło po ujęciu utraty 

wartości, odpis z tego tytułu ulega odwróceniu przez wynik finansowy w kwocie bilansowej inwestycji na dzień odwrócenia 

odpisu z tytułu utraty wartości nieprzekraczającej kosztu zamortyzowanego obliczonego bez uwzględnienia utraty wartości. 

 

Utraty wartości papierów wartościowych DDS ujętej uprzednio w wynik nie odwraca się przez ten wynik. Zwiększenie wartości 

godziwej po ujęciu utraty wartości ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitału z 

przeszacowania inwestycji. Kwotę utraty wartości dłużnych papierów wartościowych DDS odwraca się przez wynik finansowy, 

jeżeli zwiększenie wartości godziwej inwestycji można w sposób obiektywny powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło po dacie 

ujęcia tej utraty wartości. 

 

 

15.7. Usuni ęcie aktywów finansowych z bilansu 

 

Spółka Kapitałowa  usuwa z bilansu składnik aktywów finansowych tylko w przypadku, gdy prawa umowne do przepływów 

pieniężnych generowanych przez ten składnik wygasną lub gdy przeniesie dany składnik aktywów oraz wszystkie związane z 

nim rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z praw własności na inną jednostkę. W przypadku, gdy Spółka nie przenosi  

wszystkich rodzajów ryzyka i korzyści wynikających z praw własności ani ich nie zachowuje, ale nadal sprawuje kontrolę nad 

przeniesionym składnikiem aktywów, ujmuje zachowane udziały w tym składniku i związane z nimi zobowiązania, które będzie 

musiała uiścić. Jeżeli Spółka zachowuje wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z prawa własności do przeniesionego 

składnika aktywów, nadal ujmuje ten składnik oraz zabezpieczone finansowanie zewnętrzne na poczet otrzymanych korzyści. 

W chwili całkowitego usunięcia składnika aktywów z bilansu różnicę między jego wartością bilansową a sumą otrzymanej i 

należnej zapłaty oraz skumulowanego zysku lub straty ujętych w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowanych w 

kapitale własnym ujmuje się w wynik. 

W przypadku usunięcia z bilansu części składnika aktywów finansowych (np. jeżeli Spółka zachowuje możliwość odkupu 

części przekazanego składnika aktywów), pierwotną wartość bilansową tego składnika alokuje się między część nadal 

ujmowaną w ramach działalności kontynuowanej, a część wyksięgowaną w oparciu o relatywne wartości godziwe tych części 

na dzień przekazania. Różnicę między wartością bilansową alokowaną do części składnika aktywów usuniętej z bilansu a 

sumą zapłaty otrzymanej za tę część oraz skumulowany zysk lub stratę alokowane do tej części i uprzednio ujmowane w 

pozostałych całkowitych dochodach ujmuje się w wynik. Skumulowany zysk lub stratę uprzednio ujmowane w pozostałych 

całkowitych dochodach alokuje się między część składnika aktywów nadal ujmowaną w bilansie a część wyksięgowaną 

odpowiednio do relatywnej wartości godziwej obu tych części. 

 

16. Rezerwy 

 

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Spółce ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo oczekiwany, 

wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu 

środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania. 

 

Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego 

zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku 
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wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej 

wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów (w przypadku gdy wpływ pieniądza w czasie jest istotny). 

 

Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy będzie 

można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej 

kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić. 

 

17. Umowy rodz ące obci ążenia 

 

Bieżące zobowiązania wynikające z umów rodzących obciążenia ujmuje się i wycenia jak rezerwy. Za umowę rodzącą 

obciążenia uważa się umowę zawartą przez Spółkę, wymuszającą nieuniknione koszty realizacji zobowiązań umownych, 

których wartość przekracza wysokość korzyści ekonomicznych przewidywanych w ramach umowy. 

 

18. Restrukturyzacja 

 

Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Spółka opracowała szczegółowy i formalny plan 

restrukturyzacji oraz ogłosiła wszystkim zainteresowanym stronom zamiar jego realizacji lub jego główne założenia. Wycena 

rezerwy restrukturyzacyjnej obejmuje wyłącznie bezpośrednie koszty restrukturyzacji, czyli kwoty niezbędne do 

przeprowadzenia restrukturyzacji i niezwiązane z bieżącą działalnością podmiotu. 

 

19. Gwarancje 

 

Rezerwy na oczekiwane koszty napraw gwarancyjnych ujmowane są w momencie sprzedaży usług zgodnie z najlepszym 

szacunkiem zarządu co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia przez Spółkę  w okresie gwarancji. 

 

20. Instrumenty finansowe 

 

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy Spółka Kapitałowa staje się stroną umowy instrumentu finansowego. 

Pierwotnie wycenia się je w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do zakupu lub emisji aktywów i 

zobowiązań finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik) 

odpowiednio dodaje się do lub odejmuje od wartości godziwej aktywów lub zobowiązań finansowych w chwili początkowego 

ujęcia. Koszty transakcji bezpośrednio przypisywane nabyciu aktywów finansowych lub przejęciu zobowiązań finansowych 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik ujmuje się bezpośrednio w wynik. 

 

21. Zobowi ązania finansowe i instrumenty kapitałowe 

 

21.1. Klasyfikacja: instrumenty dłu żne lub kapitałowe 

Instrumenty dłużne i kapitałowe wyemitowane przez Spółkę klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub kapitał własny na 

podstawie postanowień umownych i definicji zobowiązania finansowego i instrumentu kapitałowego. 
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21.2. Instrumenty kapitałowe 

Instrumenty kapitałowe to umowy, które odzwierciedlają rezydualny udział w aktywach jednostki po odjęciu wszystkich jej 

zobowiązań. Instrumenty kapitałowe emitowane przez Spółkę  ujmuje się w kwocie otrzymanych wpływów po odjęciu 

bezpośrednich kosztów emisji. 

Odkupione przez Spółkę własne instrumenty kapitałowe ujmuje się lub odnosi bezpośrednio w kapitale własnym. W przypadku 

sprzedaży, zakupu, emisji lub umorzenia własnych instrumentów kapitałowych Spółki, nie ujmuje się w wynik żadnych 

związanych z tym zysków ani strat. 

 

21.3. Instrumenty zło żone 

Elementy instrumentów złożonych (bonów zamiennych) wyemitowanych przez Spółkę klasyfikuje się oddzielnie jako 

zobowiązania finansowe i kapitał własny na podstawie warunków umowy oraz definicji zobowiązań finansowych i instrumentów 

kapitałowych. Opcja zamiany rozliczana przez jednostkę w formie otrzymania lub przekazania ustalonej liczby własnych 

instrumentów kapitałowych w zamian za ustaloną kwotę pieniężną lub składnik aktywów finansowych zaliczana jest do 

instrumentów kapitałowych. 

Na dzień emisji wartość godziwą składnika zobowiązań szacuje się na podstawie obowiązującej rynkowej stopy procentowej 

dla zbliżonych instrumentów niezamiennych. Kwotę tę wykazuje się jako zobowiązanie po koszcie zamortyzowanym metodą 

efektywnej stopy procentowej do momentu wygaśnięcia w chwili zamiany lub osiągnięcia terminu zapadalności instrumentu. 

 

Koszty transakcji związane z emisją zamiennych bonów alokuje się do składników zobowiązań i kapitału własnego 

proporcjonalnie do alokacji wpływów brutto. Koszty transakcji dotyczące składnika kapitału własnego ujmuje się bezpośrednio 

w kapitale własnym. Koszty transakcji dotyczące składnika zobowiązań ujmuje się w wartości bilansowej zobowiązania i 

amortyzuje w okresie użyteczności bonów metodą efektywnej stopy procentowej. 

 

21.4. Zobowi ązania finansowe 

Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako „wyceniane w WGPW” lub jako „pozostałe zobowiązania finansowe”. 

 

21.4.1. Zobowi ązania finansowe wyceniane w WGPW 

Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu lub wyznaczone jako wyceniane w WGPW. 

Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeżeli: 

- zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie; 

- stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza łącznie zgodnie z bieżącym i 

faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub 

- jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie. 

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu mogą zostać wyznaczone jako wyceniane 

w WGPW na moment początkowego ujęcia, jeżeli: 

- taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w innych warunkach; lub 

- składnik aktywów finansowych należy do Spółki aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych grup objętych 

zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub 

inwestycjami Spółki, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub 

- stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a MSR 39 dopuszcza 

klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) do pozycji wycenianych w WGPW. 
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21.4.2. Pozostałe zobowi ązania finansowe 

Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe (w tym kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz inne zobowiązania) wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej. 

 

Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego i alokacji 

kosztu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta szacunkowych przyszłych 

wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów stanowiących integralną część 

efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez okres prognozowanej użyteczności 

zobowiązania finansowego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie, do wartości bilansowej netto w chwili 

początkowego ujęcia. 

 

21.4.3. Umowy gwarancji finansowej 

Umowa gwarancji finansowej to umowa nakładająca na spółkę obowiązek dokonania określonych płatności kompensujących 

posiadaczowi stratę poniesioną wskutek niewywiązania się określonego dłużnika z obowiązku płatności wynikającego z 

warunków danego instrumentu dłużnego. 

 

Umowy gwarancji finansowej emitowane przez Spółkę  wycenia się początkowo w wartości godziwej, a jeżeli nie zostały 

sklasyfikowane jako WGPW, wycenia się je następnie według wyższej z następujących kwot: 

- wartości zobowiązania umownego określonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”; 

- początkowo ujętej kwoty, pomniejszonej, tam gdzie ma to zastosowanie, o łączną amortyzację ujętą zgodnie z zasadami 

ujmowania przychodów.  

 

21.4.4. Usuni ęcie zobowi ązań finansowych z bilansu 

Spółka usuwa zobowiązania finansowe z bilansu wyłącznie w przypadku ich wypełnienia, umorzenia lub wygaśnięcia. Różnicę 

między wartością bilansową usuniętego zobowiązania finansowego a zapłatą uiszczoną lub należną ujmuje się w wynik. 

 

22. Ujmowanie przychodów 

Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty, 

zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze sprzedażą, za 

wyjątkiem podatku akcyzowego. 

 

22.1. Sprzeda ż towarów 

Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie, kiedy towary zostały dostarczone i a wszelkie prawa do tego 

towaru zostały przekazane oraz po spełnieniu wszystkich następujących warunków: 

- przeniesienia przez Spółkę na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności towarów; 

- scedowania przez Spółkę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz efektywnej kontroli 

nad sprzedanymi towarami; 

- możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów; 

- wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją; oraz 

- możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją. 
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22.2. Świadczenie usług 

Przychody z umowy świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji umowy. Stopień 

zaawansowania realizacji umowy określa się następująco: 

- przychody ze sprzedaży usług i materiałów ujmuje się według umownych stawek jak roboczogodziny i poniesionych 

bezpośrednich kosztów. 

 

23. Przychody z tytułu odsetek i dywidend 

 

Przychód z dywidend ujmowany jest w chwili ustanowienia prawa udziałowca do jej otrzymania (pod warunkiem, że zachodzi 

prawdopodobieństwo uzyskania przez Spółkę  korzyści ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie wycenić wysokość 

przychodu). 

Dochód odsetkowy ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez 

Spółkę  korzyści ekonomicznych, a kwotę dochodu da się wiarygodnie wycenić. Dochód odsetkowy rozlicza się w czasie w 

odniesieniu do nierozliczonej kwoty kapitału i przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą  

przyszłe wpływy pieniężne prognozowane na okres ekonomicznej użyteczności składnika aktywów finansowych do kwoty 

wartości bilansowej tego składnika aktywów w momencie początkowego ujęcia. 

 

24. Umowy o usług ę długoterminow ą 

 

Jeżeli można wiarygodnie oszacować wynik umowy o usługę długoterminową, przychody i koszty są ujmowane poprzez 

odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji działań na koniec okresu sprawozdawczego, mierzonego w oparciu o 

proporcję poniesionych kosztów z tytułu prac wykonanych do tej pory w stosunku do szacowanych całkowitych kosztów 

kontraktu, chyba że taka metodologia nie będzie reprezentatywnie przedstawiała stopnia zaawansowania prac. Zmiany w 

wykonanych pracach, roszczenia i premie są również brane pod uwagę, jeżeli można wiarygodnie oszacować ich koszty i ich 

otrzymanie jej jest prawdopodobne. 

Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować wyniku na umowie o usługę długoterminową, przychody z tytułu umowy są ujmowane 

do wysokości poniesionych kosztów umowy oraz jeżeli jest prawdopodobne uzyskanie tych przychodów. Koszty umowy ujmuje 

się jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione. 

Gdy jest prawdopodobne, że łączne koszty umowy przekroczą łączne przychody z tytułu umowy, przewidywaną stratę ujmuje 

się natychmiastowo w koszty. 

Jeżeli suma kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków pomniejszonych o ujęte straty przekracza  

wartość zafakturowaną, nadwyżkę wykazuje się w należnościach od klientów z tytułu prac objętych umową. Jeżeli wartość 

kosztów zafakturowanych na dany dzień przekracza sumę kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków 

pomniejszonych o ujęte straty, nadwyżkę wykazuje się w zobowiązaniach wobec klientów z tytułu prac objętych umową. Kwoty 

otrzymane przed wykonaniem prac, których dotyczą, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w zobowiązaniach, jako 

otrzymane zaliczki. Kwoty zafakturowane z tytułu zrealizowanych prac, ale niezapłacone jeszcze przez klientów, ujmuje się w 

sprawozdaniu z sytuacji finansowej w należnościach z tytułu dostaw i usług. 

 

25. Opodatkowanie 

Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony. 
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25.1. Podatek bie żący 

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego okresu 

sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem 

przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących kosztów uzyskania 

przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są 

wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 

 

25.2. Podatek odroczony 

Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i zobowiązań w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im podstawą opodatkowania stosowaną do obliczania 

wysokości zysku opodatkowanego, a także od nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych. 

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmuje się zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik 

aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych 

do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie 

tych różnic przejściowych. Tego rodzaju aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie ujmuje się, 

jeżeli różnice przejściowe wynikają z wartości firmy lub z początkowego ujęcia (poza połączeniem jednostek) innych aktywów i 

zobowiązań w transakcji, która nie wpływa na zysk podatkowy ani księgowy. 

Ujmuje się rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego od dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w 

jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, chyba że Spółka Kapitałowa  jest w 

stanie kontrolować odwrócenie różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, że różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu w 

dającej się przewidzieć przyszłości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z ujemnych różnic 

przejściowych związanych z takimi inwestycjami i udziałami są ujmowane tylko do tego stopnia, że jest prawdopodobne, że 

będą wystarczające zyski podlegające opodatkowaniu, na podstawie których będzie można wykorzystać korzyści podatkowe 

wynikające z różnic przejściowych oraz że oczekuje się, iż różnice przejściowe ulegną odwróceniu w dającej się przewidzieć 

przyszłości. 

Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy 

spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego 

odpis. 

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja 

aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Wycena rezerw z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odzwierciedla skutki podatkowe, które nastąpią 

odpowiednio do przewidywanego przez Spółkę  sposobu realizacji lub rozliczenia na dzień bilansowy wartości bilansowych 

aktywów i zobowiązań. 

 

25.3. Podatek bie żący i odroczony za bie żący okres 

Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w pozostałych 

całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i odroczony ujmuje się również 

odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym. Jeżeli podatek bieżący lub odroczony wynika z 

początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych, efekt podatkowy uwzględnia się w dalszych rozliczeniach tego 

połączenia. 
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26. Pochodne instrumenty finansowe 

 

Spółka zawiera różnorodne umowy instrumentów pochodnych, za pomocą których zarządza ryzykiem stopy procentowej i 

kursowym. Obejmują one kontrakty forward, swapy stóp procentowych i swapy walutowe. 

 

Instrumenty pochodne ujmuje się początkowo w wartości godziwej na dzień podpisania stosownych umów, a następnie 

przeszacowuje do wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Wynikowe zyski lub straty ujmuje się 

bezpośrednio w wynik, chyba że dany instrument wykorzystywany jest jako instrument zabezpieczający. W takim przypadku 

moment ujęcia w wynik zależy od charakteru powiązania zabezpieczającego. 

 

27. Wbudowane instrumenty pochodne 

 

Instrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe lub w umowy niebędące instrumentami finansowymi 

traktowane są jako oddzielne instrumenty pochodne, jeżeli charakter instrumentu wbudowanego oraz ryzyko z nim związane 

nie jest ściśle powiązane z charakterem umowy bazowej i ryzykiem z niej wynikającym i jeżeli umowy bazowe nie są 

wyceniane w WGPW. 

 

28. Rachunkowo ść zabezpiecze ń 

 

Spółka definiuje określone zabezpieczenia od ryzyka różnic kursowych obejmujące instrumenty pochodne, wbudowane 

instrumenty pochodne oraz inne instrumenty jako zabezpieczenia wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub inwestycji  

netto w jednostki działające za granicą. Zabezpieczenia ryzyka różnic kursowych w odniesieniu do uprawdopodobnionych 

przyszłych zobowiązań rozliczane są jako zabezpieczenia przepływów pieniężnych.  

Przy rozpoczęciu powiązania zabezpieczającego podmiot dokumentuje tę relację między instrumentem zabezpieczającym a 

pozycją zabezpieczaną oraz cele zarządzania ryzykiem, a także strategię realizacji różnych transakcji zabezpieczających. 

Ponadto Spółka  dokumentuje efektywność, z jaką zastosowany instrument zabezpieczający kompensuje zmiany wartości 

godziwej lub przepływów pieniężnych pozycji zabezpieczanej, zarówno w chwili zaistnienia powiązania, jak i  na bieżąco w 

późniejszych okresach. 

 

29. Wartość godziwa zabezpiecze ń 

 

Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych i kwalifikowanych jako zabezpieczenie wartości godziwej  

ujmowane są w rachunku zysków i strat od razu, wraz ze wszelkimi zmianami w wartości godziwej zabezpieczanego składnika 

aktywów lub zobowiązania wynikające z zabezpieczanego ryzyka. Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego 

oraz zmiany pozycją zabezpieczaną, wynikające z zabezpieczanego ryzyka ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów w odniesieniu do pozycji zabezpieczanej. 

Rachunkowość zabezpieczeń jest przerywana, gdy Spółka unieważnia powiązanie zabezpieczające, gdy instrument 

zabezpieczający wygasa lub zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonywana, lub gdy nie kwalifikuje się do rachunkowości 

zabezpieczeń. Korekta z wartości godziwej do wartości bilansowej zabezpieczanej pozycji wynikających z zabezpieczanego 

ryzyka jest odnoszona w wynik od tej daty. 
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30. Zabezpieczenie przepływów pieni ężnych 

 

Efektywną część zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych zakwalifikowanych jako zabezpieczenia przepływów 

pieniężnych ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitał rezerwowy na zabezpieczenia 

przepływów pieniężnych. Zysk lub strata związane z nieefektywną częścią instrumentu ujmuje się bezpośrednio w wynik w 

pozycji przychody lub koszty finansowe. 

 

Kwoty uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane w kapitale własnym przenosi się na wynik 

finansowy w okresach, w których pozycję zabezpieczaną ujmuje się w wynik, w tej samej pozycji sprawozdania z całkowitych 

dochodów, w której znajduje się pozycja zabezpieczana. Jeżeli jednak zabezpieczona prognozowana transakcja powoduje 

ujęcie niefinansowego składnika aktywów lub zobowiązań, zyski i straty uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i 

skumulowane w kapitale własnym przenosi się do początkowej wyceny kosztu niefinansowego składnika aktywów lub 

zobowiązań. 

 

Rachunkowość zabezpieczeń przestaje się prowadzić w chwili, gdy Spółka unieważni powiązanie zabezpieczające, w chwili 

upływu terminu ważności lub sprzedaży instrumentu zabezpieczającego lub jego realizacji, albo kiedy przestaje się on 

kwalifikować do rachunkowości zabezpieczeń. Zyski lub straty ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane w 

tym czasie w kapitale własnym pozostają w kapitale własnym i są ujmowane w wynik prognozowanej transakcji na dzień jej  

ujęcia. Jeżeli nie przewiduje się realizacji prognozowanej transakcji, zysk lub stratę skumulowane w kapitale własnym ujmuje 

się bezpośrednio w wynik. 

 

31. Zabezpieczenia inwestycji netto w jednostkach z agranicznych 

 

Zabezpieczenia inwestycji netto w jednostkach zagranicznych rozlicza się w sposób zbliżony do zabezpieczeń przepływów 

pieniężnych. Zyski lub straty z instrumentu zabezpieczającego związane z efektywną częścią zabezpieczenia ujmuje się w 

pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitał rezerwowy z przewalutowania. Zysk lub strata związane z 

nieefektywną częścią instrumentu ujmuje się bezpośrednio w wynik w pozycji „przychody lub koszty finansowe”. 

 

Zyski lub straty z instrumentu zabezpieczającego związane z efektywną częścią zabezpieczenia skumulowane w kapitale 

rezerwowym z przewalutowania przenosi się na wynik finansowy w chwili zbycia zagranicznego podmiotu. 

 

32. Połączenia jednostek gospodarczych 

 

Przejęcia innych podmiotów rozlicza się metodą przejęcia. Zapłatę przekazaną w transakcji połączenia jednostek 

gospodarczych wycenia się w wartości godziwej, obliczonej jako zbiorcza kwota wartości godziwych na dzień przejęcia 

przekazanych przez Spółkę aktywów, zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę wobec poprzednich właścicieli jednostki 

przejmowanej oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Spółkę w zamian za przejęcie kontroli nad jednostką 

przejmowaną. Koszty związane z przejęciem ujmuje się w wynik w momencie ich poniesienia. 

Możliwe do zidentyfikowania aktywa i zobowiązania wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z następującymi 

wyjątkami: 
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- aktywa i zobowiązania wynikające z odroczonego podatku dochodowego lub związane z umowami o świadczenia 

pracownicze ujmuje się i wycenia zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” i MSR 19 „Świadczenia pracownicze”; 

- zobowiązania lub instrumenty kapitałowe związane z programami płatności rozliczanymi na bazie akcji w jednostce 

przejmowanej lub w Spółce, które mają zastąpić analogiczne umowy obowiązujące w jednostce przejmowanej, wycenia się 

zgodnie z MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” na dzień przejęcia (patrz nota 3.16.2) oraz 

- aktywa (lub grupy aktywów przeznaczone do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 

„Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana” wycenia się zgodnie z wymogami tego standardu. 

 

Wartość firmy wycenia się jako nadwyżkę sumy przekazanej zapłaty, kwoty udziałów niedających kontroli w jednostce 

przejmowanej oraz wartości godziwej poprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą udziałów w jednostce 

przejmowanej nad kwotą wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto i zobowiązań 

wycenionych na dzień przejęcia. Jeżeli po ponownej weryfikacji wartość netto wycenionych nadzień przejęcia możliwych do 

zidentyfikowania aktywów i zobowiązań przekracza sumę przekazanej zapłaty, wartości udziałów niedających kontroli w 

jednostce przejmowanej oraz wartości godziwej udziałów w tej jednostce uprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą, 

nadwyżkę tę ujmuje się bezpośrednio w wyniku jako zysk na okazyjnym nabyciu. 

 

Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające posiadaczy do proporcjonalnego udziału w 

aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji można początkowo wycenić w wartości godziwej lub odpowiednio do  

proporcji udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki przejmowanej. 

Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla każdej transakcji przejęcia. Inne rodzaje udziałów niedających kontroli 

wycenia się w wartości godziwej lub inną metodą przepisaną w MSSF. 

 

Jeżeli zapłata przekazana w transakcji połączenia jednostek gospodarczych obejmuje aktywa lub zobowiązania wynikające z 

umowy o zapłacie warunkowej, zapłatę tę wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia i ujmuje jako część 

wynagrodzenia przekazanego w transakcji połączenia jednostek gospodarczych. Zmiany wartości godziwej zapłaty 

warunkowej kwalifikujące się jako korekty za okres objęty wyceną uwzględnia się retrospektywnie, w korespondencji z 

odpowiednimi korektami wartości firmy. Korekty dotyczące okresu wyceny to takie, które są wynikiem uzyskania dodatkowych 

informacji dotyczących „okresu objętego wyceną” (który nie może być dłuższy niż jeden rok od dnia przejęcia), dotyczących 

faktów i okoliczności występujących na dzień przejęcia. 

 

Zmiany wartości godziwej zapłaty warunkowej, które nie kwalifikują się jako korekty dotyczące okresu wyceny, rozlicza się w 

zależności od klasyfikacji zapłaty warunkowej. Warunkowej zapłaty sklasyfikowanej jako kapitał własny nie wycenia się  

ponownie, a jej późniejsze uregulowanie rozlicza się w ramach kapitału własnego. Zapłata warunkowa zaklasyfikowana jako 

składnik aktywów lub zobowiązań podlega przeszacowaniu na kolejne dni sprawozdawcze zgodnie z MSR 39 lub MSR 37 

„Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, a wynikające z przeszacowania zyski lub straty ujmuje się w wynik. 

 

W przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, udziały w jednostce przejmowanej uprzednio posiadane przez 

Spółkę przeszacowuje się do wartości godziwej nadzień przejęcia (tj. dzień uzyskania kontroli), a wynikający stąd zysk lub 

stratę ujmuje się w wynik. Kwoty wynikające z posiadania udziałów w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia, uprzednio 

ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach, przenosi się do rachunku zysków i strat, jeżeli takie traktowanie byłoby 

poprawne w chwili zbycia tych udziałów. 
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Jeżeli początkowe rozliczenie księgowe połączenia jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, w którym połączenie miało 

miejsce, nie jest kompletne, Spółka prezentuje w swoim sprawozdaniu finansowym tymczasowe kwoty dotyczące pozycji, 

których rozliczenie jest niekompletne. W okresie wyceny Spółka koryguje tymczasowe kwoty ujęte na dzień przejęcia (patrz 

wyżej) lub ujmuje dodatkowe aktywa albo zobowiązania dla odzwierciedlenia nowych faktów i okoliczności występujących na 

dzień przejęcia, które, jeśli byłyby znane, wpłynęłyby na ujęcie tych kwot na ten dzień. 

 

33. Zasady konsolidacji 

 

W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą sprawozdania finansowe Spółki i jednostek kontrolowanych 

przez Spółkę (jej Grupy Kapitałowej), w tym jednostek specjalnego przeznaczenia. Kontrola jest osiągana w przypadku gdy 

Spółka ma zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej 

działalności. 

 

Dochody i koszty jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są uwzględnione w skonsolidowanym 

sprawozdaniu z całkowitych dochodów od momentu rzeczywistej daty nabycia danej jednostki oraz do dnia jej efektywnego 

zbycia. Całkowite dochody jednostek zależnych są przypisywane do właścicieli Grupy Kapitałowej oraz do udziałów 

niedających kontroli nawet jeśli skutkiem tego przypisania będzie ujemne saldo udziałów niedających kontroli. 

 

W razie konieczności wprowadzane są korekty do sprawozdań finansowych jednostek zależnych dostosowujące ich politykę 

rachunkowości do polityki jednostki dominującej. 

 

Wszystkie transakcje dokonane wewnątrz Grupy, wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych między 

jednostkami Grupy zostały w konsolidacji w pełni wyłączone. 

 

W sprawozdaniu finansowym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku dokonano sumowania poszczególnych 

pozycji przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów ze sprawozdań finansowych spółki CUBE.ITG S.A. (Microtech 

International S.A.) spółek Cube Corporate Release, oraz ITG za powyższy okres, po doprowadzeniu ich do porównywalności  

zasad rachunkowości i przekształceniu według wymogów MSSF. Dokonano odpowiednich korekt i wyłączeń eliminujących 

transakcje i rozrachunki pomiędzy podmiotami oraz wprowadzono dodatkowe korekty związane z wyceną do wartości godziwej 

na moment przejęcia aktywów netto spółek. 

Zgodnie z MSSF 3 wartość firmy powstała w wyniku połączenia stanowi różnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów netto 

podmiotów przejmowanych na dzień, w którym następowało nabycie udziałów, a wartością godziwą ceny nabycia. 

Cena nabycia przyjęta do ustalenia wartości firmy została oszacowana w oparciu o faktyczne wydatki na zakup akcji. 

Zastosowanie wskazanej powyżej metody oznacza, że cena przejęcia i wartość aktywów netto podmiotów przejmowanych 

zostały oszacowane na dzień uzyskania kontroli – ujęcie hipotetyczne zgodne z założeniami informacji finansowych pro forma. 
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33.1. Zmiany udziałów wła ścicielskich Grupy w jednostkach zale żnych 

Zmiany udziałów Grupy w jednostkach zależnych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się jako transakcje kapitałowe. Wartość 

bilansowa udziałów zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałów niedających kontroli podlega korekcie w celu 

odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostkach zależnych. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty 

udziałów niedających kontroli a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej odnosi się bezpośrednio na kapitał własny  

i przypisuje właścicielom Grupy Kapitałowej. 

 

W momencie utraty przez Grupę kontroli nad jednostką zależną oblicza się zysk lub stratę - jako różnicę między (i) sumą 

wartości godziwej otrzymanej zapłaty oraz wartości godziwej zachowanych udziałów oraz (ii) wartością bilansową aktywów (z 

uwzględnieniem wartości firmy) i zobowiązań jednostki zależnej - oraz ujmuje się w wyniku. W przypadku, gdy aktywa Grupy 

Kapitałowej zależnej są wyceniane w kwocie przeszacowanej lub wartości godziwej i wynikający z tego skumulowany zysk lub 

strata jest ujmowany w pozostałych całkowitych dochodach i odnoszony się do kapitału, wartości uprzednio ujęte w 

pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane w kapitale własnym rozlicza się w taki sposób, jak gdyby Grupa 

bezpośrednio zbyła odpowiednie składniki aktywów (tj. przenosi się na wynik lub bezpośrednio do zysków zatrzymanych, 

zgodnie z zasadami odpowiedniego MSSF).  

 

Wartość godziwą inwestycji utrzymanej w byłej jednostce zależnej na dzień utraty kontroli uznaje się za wartość godziwą w 

momencie początkowego ujęcia, rozliczaną następnie zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” lub za 

koszt w momencie początkowego ujęcia inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub jednostce współkontrolowanej. 

 

Wynik finansowy  

 
Sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzane jest w wariancie porównawczym.  

Na wynik finansowy wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych składają się: zysk/strata brutto na sprzedaży, 

zysk/strata na działalności operacyjnej, zysk/strata przed opodatkowaniem, podatek dochodowy, zysk/strata netto z 

działalności kontynuowanej, zysk/strata netto z działalności zaniechanej oraz zysk/strata netto z działalności kontynuowanej i 

zaniechanej. 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk/strata brutto na sprzedaży ustalany jest  jako różnica sumy przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów oraz kosztów  sprzedanych produktów towarów i materiałów. 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów obejmują kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny 

podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą. 

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną 

część kosztów pośrednich. 

b) Zysk/strata na działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą zrealizowanych innych przychodów i zysku/straty 

brutto ze sprzedaży a sumą  kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu i innych kosztów. 

Inne przychody i koszty są pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia 

niefinansowych aktywów trwałych, oraz aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych. 

c) Zysk/strata przed opodatkowaniem stanowi różnicę między sumą zysku/stratyz działalności operacyjnej i przychodów 
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finansowych nad kosztami finansowymi.Przychody finansowe są to przychody z tytułu odsetek otrzymanych, a koszty 

finansowe z tytułu otrzymanych i zapłaconych not odsetkowych oraz odsetki od kredytów, wyemitowanych  obligacji i 

leasingu finansowego. 

Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi wykazywana jest w przychodach finansowych, a nadwyżka 

ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w kosztach finansowych.  

d) 

 

 

 

 

e) 

Podatek dochodowy obejmuje podatek dochodowy od osób prawnych wyliczony zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. Nr 54 z roku 2000 poz. 654 – urzędowa jednolita wersja z 

późniejszymi zmianami) oraz ustaloną część odroczoną podatku jako aktualną różnicę pomiędzy aktywem a rezerwą na 

podatek dochodowy.  

 

Zysk/strata netto wyliczany jest jako różnica zysku/straty brutto i podatku dochodowego; jest prezentowany w rozbiciu na 

zysk/stratę netto z działalności kontynuowanej i zysk/stratę netto na działalności zaniechanej (zgodnie z zapisami MSSF 

nr 5) . 

 

Inwentaryzacja 

Spółka w celu potwierdzenia wartości posiadanych aktywów przeprowadza ich inwentaryzację, której termin (zgodny z 

zapisami art. 26 Ustawy o Rachunkowości) jest określony w zarządzeniu o inwentaryzacji wydanym  przez Zarząd Spółki.  

Zarządzenie to określa szczegółowo czas, miejsce i rodzaj inwentaryzacji, powołuje komisję inwentaryzacyjną oraz ustala 

zasady i osoby odpowiedzialne za rozliczenie wyników inwentaryzacji. 

8. Niepewność szacunków 
 

Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Spółce, zarząd zobowiązany jest do dokonywania szacunków, osądów 
i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia 
opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od 
przyjętych wartości szacunkowych.  

Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości szacunkowych ujmuje się 
w okresie, w którym nastąpiła weryfikacja, jeśli dotyczy ona wyłącznie tego okresu, lub w okresie bieżącym i okresach 
przyszłych, jeśli zmiana dotyczy ich na równi z okresem bieżącym.  

Podstawy szacowania niepewności  

Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności na dzień 
bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w następnym roku 
obrotowym.  

Wartość godziwa instrumentów pochodnych i pozostałych instrumentów finansowych 

Zarząd dokonuje osądu wybierając odpowiednią metodę wyceny instrumentów finansowych nienotowanych na aktywnym 
rynku. Stosuje się metody wyceny stosowane powszechnie przez praktyków rynkowych. W przypadku finansowych 
instrumentów pochodnych, założenia opiera się o notowane stopy rynkowe skorygowane o określone cechy instrumentu. 
Pozostałe instrumenty finansowe wycenia się przy użyciu zdyskontowanych przepływów pieniężnych w oparciu o założenia 
potwierdzone, na ile to możliwe, dającymi się zaobserwować cenami czy stopami rynkowymi. Oszacowanie wartości godziwej 
nienotowanych akcji obejmuje niektóre założenia niepotwierdzone dającymi się zaobserwować cenami czy stopami rynkowymi.  
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9. Istotne zdarzenia wpływające na sytuację finansową Spółki w III kwartale 2013 roku 
 

W III kwartale 2013 nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające na sytuację finansową Spółki, poza opisanymi w punkcie 
13 (uchwała dotycząca wypłaty dywidendy) oraz 30. 

10. Sezonowość działalności 
 
Spółka świadczy usługi informatyczne na rzecz przedsiębiorstw i jego sezonowość nie odbiega od standardów przyjętych w 
branży. Większość przychodów i zysków jest realizowana w drugiej połowie roku. 
 

11.       Koszty według rodzaju 
 

W okresach 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 roku oraz 9 miesięcy zakończonym 30 września 2012 roku. 
 

  

Okres 9 
miesięcy 

zakończony 
30/09/2013   

Okres 9 
miesięcy 

zakończony 
30/09/2012 

  PLN’000   PLN’000 

Koszty działalności operacyjnej       

Amortyzacja 

1 523 

 

1 216 

Zużycie materiałów i energii 

4 524 

 

13 546 

Usługi obce 

61 224 

 

13 718 

Podatki i opłaty 

207 

 

219 

Wynagrodzenia 

16 539 

 

9 937 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

3 623 

 

2 473 

Pozostałe koszty rodzajowe 

901 

 

688 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 581  7 417 

Koszty według rodzaju razem 98 122  49 214 

 
     

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    0 

Zmiana stanu wyrobów gotowych i rozliczeń międzyokresowych -26  -1 960 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)    -58 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -44 161  -20 679 

Koszt własny sprzedaży 53 935  26 517 
 

12. Informacje dotyczące segmentów działalności 
 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym oraz w okresach porównywalnych w Spółce nie występowała 
konieczność wyodrębnienia segmentów operacyjnych według MSSF 8 



Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe  
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku 

 (w tys. PLN) 

39 

 

 

13. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 
 
W dniu 25 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło nie wypłacać akcjonariuszom 
dywidendy z zysku za rok 2012. Zysk  w wysokości 1 687 tys. PLN uzyskany przez Spółkę Innovation Technology Group 
S.A.został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. Zysk w wysokości 185 tys. PLN uzyskany przez Spółkę CUBE 
Corporate Release S.A. został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. Stratę w wysokości 238 tys. PLN uzyskaną przez 
Spółkę CUBE.ITG S.A. Spółka postanawia pokryć zyskami roku 2013 i lat następnych. 
 
W dniu 05 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o. (podmiot powiązany) podjęła 
uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2012 rok w kwocie 1 150 tys. PLN i przeznaczeniu kwoty 585 tys PLN na 
kapitał rezerwowy Spółki, natomiast w kwocie 565 tys. PLN na wypłatę dywidendy dla Spółki CUBE.ITG S.A. 
 
 

14. Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Rzeczowe aktywa trwałe przedstawiają się następująco: 

 

  
Stan na 

30/09/2013   
Stan na 

31/12/2012 

  PLN’000   PLN’000 

        

Wartość brutto 4 471  7 828 

Umorzenie 1 966  4 811 

Netto 2 505  3 017 

        

Grunty własne  0   

Budynki   223  255 

Maszyny i urządzenia 371  470 

Środki transportu 1 773  2 119 

Pozostałe środki trwałe 138  173 

  2 505  3 017 

Środki trwałe w budowie    5 

Razem 2 505  3 022 

 
 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 roku, Spółka dokonała zwiększeń rzeczowych aktywów trwałych na 
kwotę 366 tys.PLN 
 
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 roku, Spółka zbywała składniki rzeczowych aktywów trwałych 
o wartości 41 tys. PLN (w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2012 roku Spółka nie likwidowała składników 
rzeczowych aktywów trwałych). 
 
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 roku Spółka nie dokonywała odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Nie 
dokonywano też odwrócenia odpisów aktualizujących (w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2012 roku Spółka nie 
dokonywała odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.) 
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15. Wartości niematerialne 
 
W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2013 roku, Spółka nie dokonała zwiększeń ani zmniejszeń (poza 
planowaną amortyzacją) wartości niematerialnych (podobnie w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2012 roku). 
 
Na skutek opisanego wyżej przejęcia Spółka ujmuje w sprawozdaniu finansowym znak towarowy, wyceniony przez 
rzeczoznawcę na dzień przejęcia i amortyzowany przez okres 20 lat. Wartość netto znaku towarowego CUBE C.R.,  wynosi 6 
776 tys. PLN na 30 września 2013 roku, oraz 6 920 tys. PLN netto na 31 grudnia 2012 roku. 
 

16. Zapasy 
 

Rodzaje zapasów są następujące: 
 

  Stan na 30/09/2013   Stan na 31/12/2012 

  PLN’000   PLN’000 

 Materiały 541   365  

Surowce    

Produkcja w toku 253  227 

Wyroby gotowe    

Towary 1 765  1 238 

  2 559  1 830 

 
Koszty odpisów aktualizujących zapasy obejmują kwotę 415 tys. PLN na dzień 30 września 2013 roku (415 tys. PLN na 
dzień 31 grudnia 2012 roku) i ujęte zostały w korektach BO.  
 
Koszty odpisów aktualizujących zapasy wyniosły: 
- 28 tys. PLN odpis aktualizujący wartość materiałów, 
- 387 tys. PLN odpis aktualizujący wartość towarów. 
 

17. Należności 
 

  Stan na 30/09/2013   Stan na 31/12/2012 

  PLN’000   PLN’000 

        

Należności z tytułu dostaw i usług  20 048  35 389 

Rezerwa na należności zagrożone -1 535  -1 580 

  18 513  33 809 

     

Należności budżetowe inne niż podatek 
dochodowy od osób prawnych 1 085  924 

Inne należności 122  834 

 Zaliczki przekazane na dostawy 1 033   

  20 753  35 567 
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Koszty odpisów aktualizujących należności obejmują kwotę 1 535 tys. PLN na dzień 30 września 2013 roku (1 580 tys. PLN na 
dzień 30 września 2012 roku) i ujęte zostały w korekcie BO. Odwrócenia odpisów aktualizujących o wartości 422 tys. PLN na 
dzień 30 września 2013 roku (0 tys. PLN na dzień 30 września 2012 roku) ujęto w pozostałych przychodach operacyjnych.  

 

18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  
 

Dla celów rachunku przepływów pieniężnych, środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się w całości ze środków pieniężnych w 
kasie i na rachunkach bankowych. 
 

19. Rezerwy 
 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 roku Spółka utworzyła rezerwy, które zostały zaprezentowane, jako korekta 
BO „wynik lat ubiegłych” lub stanowiły korektę wartości firmy. Rezerwy obejmowały: 

- należności 1 580 tys. PLN  
- premie 1 242 tys. PLN  
- urlopy 614 tys. PLN 

 

20. Podatek dochodowy 
 
Główne składniki obciążenia podatkowego za okres zakończony dnia 30 września 2013 roku, oraz 30 września 2012 roku 
przedstawiają się następująco: 

  
Okres 9 miesięcy 

zakończony 30/09/2013   
Okres 9 miesięcy 

zakończony 30/09/2012 

  PLN’000   PLN’000 

        

Bieżący podatek dochodowy:    

   Bieżące obciążenie podatkowe    

   Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu                                     
do podatku z lat ubiegłych    

     

     

Odroczony podatek dochodowy: 883   

   Odroczony podatek dochodowy związany z 
powstaniem i odwróceniem różnic przejściowych    
   Podatek odroczony przeniesiony z kapitału 
własnego 883   

  883   

     

Koszt/(dochód) podatkowy ogółem 883   
 

 
Bieżące obciążenie  podatkowe  jest  obliczane na podstawie obowiązujących  przepisów  podatkowych.  Zastosowanie  tych  
przepisów różnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów 
niepodlegających opodatkowaniu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i 
przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki 
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podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. Przepisy podatkowe obowiązujące w latach 2012-2013 ustalały stawkę 
podatkową na poziomie 19%. Obecne przepisy nie zakładają zmian ani zróżnicowania stawek podatkowych dla przyszłych 
okresów. 
 

21. Kredyty bankowe 
 
W dniu 05.03.2013 roku został podpisany aneks do umowy kredytowej z dnia 11.08.2011 roku z bankiem Bank Zachodni WBK 
dotyczący przedłużenia spłaty kredytu na rachunku bieżącym do dnia 11.08.2013, oraz ustaleniu harmonogramu spłat wraz z 
obniżeniem limitów. W dniu 21.06.2013 roku został podpisany aneks do umowy kredytowej z dnia 11.08.2011 roku,  z bankiem 
Bank Zachodni WBK podwyższający limit kredytu w rachunku bieżącym. 
 
W dniu 05.03.2013 roku został podpisany aneks do umowy kredytowej z dnia 03.03.2011 roku z bankiem Millennium Bank 
S.A. dotyczący wydłużenia terminu spłaty do dnia 30.09.2013 roku, oraz określający progi zmniejszenia limitu. 
 
W dniu 26.03.2013 roku została podpisana umowa z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. o limit wierzytelności. 
 
W dniu 09.09.2013 roku został podpisany aneks do umowy wieloproduktowej z bankiem ING Bank Śląski S.A. dotyczący 
wydłużenia terminu obowiązywania do dnia 16.09.2014 roku oraz zwiększający kwotę do 2.000 tys. zł. 
 
W dniu 09.09.2013 roku została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżąym z bankiem ING Bank Śląski S.A. na kwotę 
3.000 tys. zł.. Okres spłaty kredytu do 16.09.2013 roku 
 
 
Na dzień 30.09.2013 roku niespłacone saldo kredytów wynosiło 7 610 tys. PLN w tym: 
Kredyt w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w kwocie 1 800 tys. PLN 
Kredyt w Millennium Bank S.A. w kwocie 1 163 tys. PLN 
Kredyt w banku Zachodnim WBK S.A. w kwocie 1 755 tys. PLN 
Kredyt w banku Raiffeisen Polska S.A. w kwocie 2 892 tys. PLN 

 

22. Instrumenty finansowe 
 

 
W III kwartale 2013r. Spółka przeprowadziła emisję 10.000 szt. obligacji serii D, każda o wartości nominalnej oraz cenie 
emisyjnej 1 tys. zł, tj. o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10.000 tys. zł. Termin wykupu obligacji upływa 36 
(trzydzieści sześć) miesięcy od dnia ich przydziału subskrybentom, po cenie emisyjnej jednej obligacji równej jej wartości 
nominalnej. 
 
Poza powyższym, a także kredytami opisanymi w punkcie 21 oraz środkami pieniężnymi, Spółka nie posiadała innych 
istotnych instrumentów finansowych na dzień 30 września 2013 roku. 
 

23. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 
 
Na dzień 30 września 2013 roku Spółka posiadała następujące zobowiązania warunkowe: 

 
Tytuł zobowiązania Weksle in blanco 

 
Dobrowolne poddanie się egzekucji 
art.777 Kodeksu Postępowania 
Cywilnego 
 

Gwarancje 
bankowe 
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Zabezpieczenie zakupów z 
odroczonym terminem 
płatności 

165 tys. PLN 2 000 tys. PLN  

Udzielenie gwarancji 
kontraktowej należytego 
wykonania umowy 

- 28 tys. PLN (do 30.06.2018) 
-6 035 tys. PLN 
 

2 284 tys. PLN  

Zabezpieczenie zobowiązań 
powstałych w okresie 
rękojmi i gwarancji jakości 

  217 tys. 
PLN 

Umowa faktoringu 3 mln PLN   
Emisja obligacji  10 mln.PLN  

 
 

24. Postępowania toczące się przed sądem 
 

Na dzień 30 września 2013 roku ani na dzień opublikowania niniejszego sprawozdania, Spółka nie była stroną  istotnych 
postępowań arbitrażowych i sądowych.  
 

25. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 
 

W ocenie Spółki nie ma żadnych istotnych informacji niż ujawnione w niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym, 
które byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacji które 
są istotne dla możliwości realizacji zobowiązań. 

26. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
Jednostką powiązaną dla Spółki w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” w okresie 
objętym niniejszym skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniem finansowym i okresie porównywalnym była Spółka 
Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o.  
 
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 roku ani w okresie porównywalnym nie wystąpiły żadne inne istotne 
transakcje ze stronami powiązanymi, poza opisanymi w punkcie 13 (uchwalenie dywidendy).  
 
W okresie objętym niniejszym jednostkowym sprawozdaniem finansowym i w okresie porównywalnym Spółka nie udzielała  
członkom naczelnego kierownictwa żadnych pożyczek. 
 

27. Wartość wynagrodzeń i korzyści wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających  
i nadzorujących 

 
Wynagrodzenia członków zarządu (czyli naczelnego kierownictwa) w okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem 
finansowym obejmowały tylko świadczenia krótkoterminowe i wynosiły 1 501 tys. PLN. 
 
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2013 roku wyniosło 39 tys. PLN. 
 
Wynagrodzenia członków zarządu określa Rada Nadzorcza, w zależności od wyników uzyskanych przez poszczególne osoby 
oraz od trendów rynkowych. 
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28.  Zatrudnienie 
 
Zatrudnienie w Spółce na dzień 30.09.2013 w przeliczeniu na pełne etaty: 
 

 

Rodzaj Umowy 
Stan na dzień 
30.09.2013 

 
    

CUBE.ITG 
Spółka 
Akcyjna 

Umowy o pracę 219 

Umowy zlecenie, umowy o dzieło i 
inne umowy cywilnoprawne 

165 

łącznie 384 

 
 

29. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników  

 

W dniu 09 września 2013 Zarząd Emitenta poinformował o podjętej decyzji w sprawie odwołania prognozy wyników 
finansowych pro forma dla planowanej Grupy Kapitałowej na lata 2013 i 2014, które Emitent zamieścił w Raporcie bieżącym nr 
16/2012 z dnia 04 lipca 2012. Jednocześnie Zarząd Emitenta zdecydował o niepublikowaniu prognozy skonsolidowanych 
wyników Grupy Kapitałowej Cube.ITG za lata 2013 i 2014 

 

30. Zwięzła charakterystyka najważniejszych czynników, w szczególności o nietypowym 
charakterze, mających wpływ na osiągane wyniki  
 

Działania operacyjne Spółki w III kwartale 2013 r. skoncentrowane były na realizowaniu bieżących projektów, głównie w 
obszarze systemów bankowych i telekomunikacyjnych oraz pozyskiwaniu nowych kontraktów. 

W sektorze bankowym Emitent realizował obowiązujące kontrakty długoterminowe na rzecz wiodących banków, a także 
pozyskał nowe zamówienia. Dla jednego z klientów, Międzynarodowej Grupy Finansowej, rozpoczęto prace w zakresie 
utrzymania serwisu kredytowego. Rozpoczęto również prace testowe z użyciem narzędzi do automatyzacji testów dla dwóch 
znaczących banków. Ponadto w ramach pozyskanego kontraktu z klientem z sektora finansowego rozpoczęto prace z zakresu 
utrzymania obecnie eksploatowanego systemu bankowości elektronicznej oraz wdrożenia nowego systemu bankowości 
elektronicznej. W III kwartale Emitent brał udział w Spotkaniu Liderów IT Grupy BPS w Jachrance jako partner konferencji. 
Podczas wydarzenia eksperci ze Spółki wygłosili prelekcje na temat "Nowego wymiaru środowiska informatycznego Banku". 
Spółka ponadto kontynuowała organizację paneli eksperckich, spotkań dla przedstawicieli bankowości i finansów oraz świata 
IT. 
 

• W sektorze ubezpieczeniowym Emitent realizował obowiązujące kontrakty długoterminowe. 
 

• W sektorze detalicznym Spółka kontynuowała realizację umów zawartych z wiodącymi sieciami detalicznymi oraz 
podpisała aneks do umowy na wdrożenie oprogramowania z MGI Polska Sp. z o.o, właścicielem sieci Bricomarche. 
. W ramach umowy Emitent przeprowadzi także szkolenia z wdrożonego oprogramowania.  

 

• W sektorze telekomunikacyjnym Emitent realizował obowiązujące kontrakty długoterminowe na rzecz wiodących 
firm z branży, a także podpisał umowę ramową z firmą Polkomtel Sp. z o.o. na świadczenie usług IT. Umowa 
została zawarta na rok. 

 

• W sektorze utilities Emitent kontynuował realizację zawartych umów, a ponadto pozyskał nowe zamówienie z PKP Energetyka 
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S.A. na świadczenie usług outsourcingowych.  

• W sektorze multimedialnym Emitent kontynuował realizację projektów muzealnych  
i developerskich na bazie zawartych umów długoterminowych. W minionym kwartale zakończono także realizację 
projektu na wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla Przedsiębiorstwa Handlowego i produkcyjnego 
SINAH Sp. z o.o. 

 

• W sektorze publicznym Emitent prowadził aktywną działalność przetargową w celu pozyskania nowych zamówień 
na IV kwartał 2013 r. oraz kontynuował realizację projektów w ramach zawartych umów długoterminowych.  

 
• W minionym kwartale Spółka podjęła działania mające na celu poszerzenie oferty  

o technologie i rozwiązania stosowane w sektorze kosmicznym. Spółka przystąpiła do systemu „emits”, który 
obsługuje zamówienia w ramach ESA (The European Space Agency). W ramach systemu Emitent może 
przystępować do zamówień ogłaszanych przez ESA.  

 
W III kwartale Zarząd Emitenta kontynuował prace dotyczące wejścia Emitenta na rynek regulowany GPW. Spółka złożyła w I 
kwartale 2013 r. wniosek do KNF, do którego aktualnie wprowadzane są uzupełnienia. Debiut na podstawowym parkiecie 
GPW planowany jest do końca bieżącego roku. 
Istotnym obszarem aktywności Zarządu w III kwartale 2013 roku było pozyskanie finansowania kapitału obrotowego oraz 
obniżenie kosztu finansowania zewnętrznego. W III kwartale Grupa przeprowadziła emisję 10.000 szt. obligacji serii D, każda 
o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej 1 tys. zł, tj. o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10.000 tys. zł. Termin 
wykupu obligacji upływa 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia ich przydziału subskrybentom, po cenie emisyjnej jednej 
obligacji równej jej wartości nominalnej. Środki pozyskane z emisji są przeznaczane na rozwój bieżącej działalności 
operacyjnej Emitenta. 
W III kwartale Grupa pozyskała także finansowanie w formie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 3.000 tys. zł oraz limit na 
gwarancje w kwocie 2.000 tys. zł. w ramach umowy wieloproduktowej. 
W III kwartale 2013 r. Zarząd konsekwentnie realizował strategię zwiększania udziału własnych produktów oraz usług 
informatycznych w stosunku do całości przychodów, a także koncentrację na rozwoju kompetencji w wyselekcjonowanych 
sektorach rynku IT, a w ramach tych sektorów na wybranych segmentach rynku. 
W III kwartale 2013 r. Zarząd kontynuował prace związane z optymalizacją kosztów, w ramach których następuje 
uelastycznienie posiadanych zasobów ludzkich oraz możliwość wzajemnego wykorzystania kompetencji poszczególnych 
jednostek biznesowych. W skali roku 2013 działania te doprowadziły do ograniczenia zatrudnienia w Spółce, w szczególności 
w obszarach nieprodukcyjnych o 11%. 
Zarząd kontynuuje także procesy optymalizacji wykorzystania powierzchni biurowej oraz floty samochodowej.  
Efekty przeprowadzonych w tych obszarach działań zaczęły się przekładać na osiągane wyniki finansowe począwszy od III 
kwartału 2013 r. 
 
W raportowanym okresie nie wystąpiły czynniki nietypowe o charakterze jednorazowym, które miałyby wpływ na raportowane 
wyniki finansowe. 
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