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1. Dane Emitenta 

 

                                              ASSETUS  S.A. 

 

Nazwa ( firma ) : ASSETUS S.A. 

Kraj : Polska 

Siedziba : Łódź 

Adres : 91-002 Łódź ul. Drewnowska 48 

Numer KRS : 0000347195 

Oznaczenie Sądu : Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział 
Gospodarczy KRS 

Regon : 121138472 

NIP   : 679 30 27 361 

Telefon : +48 42 611 10 60  

Fax  : +48 42 654 71 22 

Poczta e-mail : assetus@assetus.pl 

Strona www : www.assetus.pl 
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2. Struktura akcjonariatu  

 

 
Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień 

sporządzenia raportu kwartalnego za III  kwartał 2014 roku, co najmniej 5% w kapitale i głosów 

na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco:  

 
 
1. W ENTERPRISE S.A.   1 039 075 - 34,28%  

2. ALICJA WIADEREK        632 981 -  20,88%  

3. RAJDY 4x4 S.A.              405 000 - 13,36%  

4. WEALTH BAY S.A.         314 625 - 10,38%  

5. PAWEŁ RATYŃSKI          200 001  - 6,60% 

6. POZOSTALI                   438 904  -  14,50%  
 
 
 
Kapitał zakładowy dzieli się na : 
 
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,  

 

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł 

(czterdzieści groszy) każda,  

 

c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.  

 

wynosi 1.212.234,40 zł (milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 

czterdzieści groszy). 
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3. Organizacja Grupy Kapitałowej Emitenta , oraz jednostki wchodzące w skład 

Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z informacją dotyczącą liczby osób 

zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty. 

 

  

W skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. wchodzi jednostka dominująca Assetus Spółka 

Akcyjna i jednostki zależne podlegające konsolidacji Virtual Exclusive Art Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością i Moderndach Sp. z o. o. 

Jednostka dominująca prowadzi działalność z zakresu realizacji kampanii reklamowych w 

sieci Internet na posiadanych portalach internetowych „szybka jazda.pl” i „telegraf.biz”. W 

związku z przejęciem pakietu kontrolnego w spółce Modern Dach Sp. z o.o. , posiadającej 

wieloletnią tradycję i ugruntowaną pozycję na rynku konstrukcji drewnianych  z sektora 

produkcyjnego , dodatkowo Spółka od drugiego kwartału 2014 r. będzie konsolidować wyniki 

spółki zależnej . Spółka zatrudnia 1 osobę na pełen etat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

4. Wybrane dane finansowe skonsolidowane z bilansu oraz rachunku zysków i 

strat za III kwartał 2014 r. w PLN i EUR 

 

 

 

Wybrane dane finansowe zawierające pozycje sprawozdania finansowego w PLN i EUR 

Od III kwartału 2014 roku dane finansowe są skonsolidowane wraz ze spółką zależną  
Moderndach Sp. z o.o. w tysiącach złotych 
 

Wybrane dane 

finansowe na: 

30-09-2013 30-09-2014 

Przychody ze 

sprzedaży 

276 3.742 

Amortyzacja 33 143 

Zysk (strata) 

brutto 

34 - 103 

Zysk (strata) 

netto 

35 - 138 

Aktywa trwałe 620 3.468 

Należności 

długoterminowe 

0 34 

Aktywa obrotowe 517 7.031 

Należności 

krótkoterminowe 

95 3.896 

Środki pieniężne i 

inne aktywa 

pieniężne 

386 219 

Zobowiązania 

długoterminowe 

134 1.405 
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Zobowiązania 

krótkoterminowe 

367 6.600 

Kapitał własny 632 789 

 

Dane finansowe przedstawione w EUR zostały przeliczone po średnim kursie NBP 

 

Na dzień 30.09.2013   1EUR     4,2163 tabela nr 189/A/NBP/2013 z dn. 30.09.2013 r. 

Na dzień 31.12.2013   1EUR     4,1472 tabela nr 251/A/NBP/2013 z dn. 31.12.2013 r. 

Na dzień 31.03.2014   1EUR     4,1713 tabela nr 62/A/NBP/2014    z dn. 31.032013 r. 

Na dzień 30.06.2014   1EUR     4,1609 tabela nr 124/A/NBP/2014 z dn. 30.06.2014 r. 

Na dzień 30.09.2014   1EUR     4,1755 tabela nr 189/A/NBP/2014 z dn. 30.09.2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Wybrane dane 

finansowe na: 

30-09-2013 30-09-2014 

Przychody ze 

sprzedaży 

65 896 

Amortyzacja 7 34 

Zysk (strata) 

brutto 

8 - 24 

Zysk (strata) 

netto 

8 - 33 

Aktywa trwałe 147 830 

Należności 

długoterminowe 

0 8  

Aktywa 

obrotowe 

122 1.683 

Należności 

krótkoterminowe 

22 933 

Środki pieniężne 

i inne aktywa 

pieniężne 

91 52 

Zobowiązania 

długoterminowe 

31 336 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

87 1.580 

Kapitał własny 150 189 

Liczba akcji 2 250 000 3 030 586 
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Wybrane dane finansowe jednostkowe dla Assetus S.A. 

Wybrane dane zawierające pozycję sprawozdania finansowego w tysiącach PLN 

Wybrane dane 

finansowe na: 

 30-09-2013 30-09-2014 

Przychody ze 

sprzedaży 

275 59 

Amortyzacja 19 18 

Zysk (strata) z 

działalności 

operacyjnej 

140 - 134 

Zysk (strata) 

brutto 

162 -125 

Zysk (strata) 

netto 

156 -129 

Aktywa trwałe 1.159 2.121 

Aktywa 

obrotowe 

62 559 

Należności 

krótkoterminowe 

25 32 

Środki pieniężne 

i inne aktywa 

pieniężne 

10 83 

Zobowiązania 

długoterminowe 

134 0 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

190 1.677 

Kapitał własny 890 984 
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Wybrane dane finansowe jednostkowe dla Assetus S.A. 

Wybrane dane zawierające pozycję sprawozdania finansowego w tysiącach EUR 

Wybrane dane 

finansowe na: 

30-09-2013 30-09-2014 

Przychody ze 

sprzedaży 

65 14 

Amortyzacja 4 4 

Zysk (strata) z 

działalności 

operacyjnej 

33 -32 

Zysk (strata) 

brutto 

38 -29 

Zysk (strata) 

netto 

36 -31 

Aktywa trwałe 274 508 

Aktywa 

obrotowe 

14 134 

Należności 

krótkoterminowe 

5 7 

Środki pieniężne 

i inne aktywa 

pieniężne 

2 19 

Zobowiązania 

długoterminowe 

31 0 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

45 401 

Kapitał własny 211 235 
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5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

 

 

                                
 

                               Komentarz  Zarządu 

                           do wyników Emitenta 

 
 

       Szanowni Państwo ,  
 
 

W trzecim kwartale 2014 r. Spółka kontynuowała działania związane ze zmianą formuły 
biznesowej jak i skali działania , w związku z przejęciem spółki produkcyjnej sektora konstrukcji 
drewnianych Modern Dach Sp. z o.o. Skonsolidowane przychody za pierwsze trzy kwartały 2014r. 
wyniosły 3,7 mln. zł. , zaś skonsolidowana strata netto w tym okresie wyniosła 138 tys. zł. , na co 
główny wpływ miała sezonowość produkcji spółki zależnej , ponieważ większość przychodów w 
ramach realizowanych kontraktów jest rozliczana w ostatnim kwartale .     

 
Jak Spółka informowała w swoich poprzednich Raportach Bieżących , Emitent w pierwszej 

połowie 2014r. planował zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce Modern Dach Sp. z 
o.o. do ok. 15% udziału w kapitale ww spółki produkcyjnej. W związku z powyższym Emitent 
przeprowadził emisję akcji nowej serii C , z której planował sfinansować ww inwestycję . W drugim 
kwartale z kolei , po trudnych negocjacjach i pozyskaniu dodatkowego partnera kapitałowego , 
Spółce udało się dokonać znaczącej akwizycji i przejąć pakiet kontrolny w spółce Modern Dach Sp. z 
o.o. , co diametralnie zmieniło charakter Spółki  Assetus S.A. i będzie miało decydujący wpływ na 
skalę działania samej spółki w przyszłości. W związku z tym , spółka podjęła decyzję o 
przeprowadzeniu kolejnej emisji akcji serii D z PP , dzięki której Spółka planowała  sfinansować zakup 
dodatkowych zakupionych udziałów w spółce Modern Dach Sp. z o.o. ,i jednocześnie dać możliwość 
zakupu akcji Emitenta po atrakcyjnej cenie dotychczasowym akcjonariuszom . Spółka w ostatnich 
dniach zakończyła subskrypcję akcji nowej serii D , o czym Emitent informował swoich akcjonariuszy 
w Raporcie Bieżącym nr 31/2014 z 03.11.2014r. Ponieważ nie wszyscy akcjonariusze skorzystali  z 
możliwości zapisu na akcje nowej serii D w wykonaniu prawa poboru , Spółka mogła dodatkowo 
zaoferować część  nieobjętych akcji serii D po cenie emisyjnej , dzięki czemu Spółka dokupiła kolejne 
60 udziałów w kapitale zakładowym spółki Modern Dach Sp. z o.o. , dzięki czemu jej udział w kapitale 
zakładowym spółki Modern Dach Sp. z o.o. wzrósł z 53,6% do 77,6%  ( Raport Bieżący nr 29/2014 z 
03.11.2014r.). 

 
Jednocześnie spółka chcąc jak najbardziej ograniczyć koszty ww emisji , podjęła decyzję o 

procedowaniu dopuszczenia do obrotu jednocześnie akcji serii C i serii D  zakładając , że zarówno 
akcje serii C jak i D , będą dopuszczone do obrotu do końca 2014r. ,w zależności od terminu 
rejestracji  akcji nowej serii przez KRS , oraz terminu dopuszczenia do obrotu przez  GPW .  
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Przejęta spółka Modern Dach Sp. z o.o. ( www.moderndach.pl) istnieje na rynku konstrukcji 
drewnianych od przeszło 20 lat , i cieszy się dużym uznaniem i renomą . O jej ugruntowanej pozycji 
świadczą tysiące realizacji konstrukcji drewnianych w kraju i za granicą . Spółka realizuje kontrakty dla 
odbiorców z Niemiec , Szwajcarii czy Austrii , jej pozycja jest również ugruntowana na rynku polskim , 
gdzie współpracuje z dużymi rozpoznawalnymi partnerami m/in. znanymi sieciami handlowymi o 
zasięgu krajowym. Jednocześnie Spółka Modern Dach posiada jeden z najnowocześniejszych parków 
maszynowych z pośród firm z sektora drewnianego , i planuje go nadal rozbudowywać . Obecnie 
spółka Modern Dach jest w trakcie procesu dalszej modernizacji posiadanych linii produkcyjnych .  
W drugim kwartale 2014r. sytuacja na rynku reklamy outdoor nie uległa zmianie . Zgodnie z 
informacjami podanymi w Raporcie za I kwartał 2014r. na podstawie danych podanych przez IGRZ w 
pierwszym kwartale 2014r. wielkość sprzedaży na rynku była niższa o 3,4% w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Na podstawie tegorocznych analiz Izba Gospodarcza 
Reklamy Zewnętrznej podała trzy główne przyczyny spadku sprzedaży w branży OOH na przestrzeni 
ostatnich pięciu latach. Pierwszą jest spowolnienie gospodarcze i restrukturyzacja wydatków wśród 
głównych reklamodawców. Druga to działania audytorów, które wpłynęły negatywnie na 
kształtowanie cen sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych niezależnie od ich jakości. I trzecia 
polegająca na skierowaniu części budżetów reklamodawców na wykorzystanie w ramach OOH 
reklamy niesystemowej (Źródło: www.igrz.com.pl).  
W związku z tym w drugim kwartale br., mając na względzie zarysowujący się powyższy trend 
rynkowy , Spółka podjęła decyzje o wygaszeniu działalności prowadzonej agencji reklamowej , 
pozostawiając jedynie posiadane portale internetowe ‘’szybka  jazda.pl’’ i portal ekonomiczny 
„telegraf.biz’’ , z uwagi na dość stabilne przychody ww serwisów posiadanych przez spółkę i ich 
rosnącą rozpoznawalność na rynku .  
Podjęta jeszcze w 2013 roku współpraca z dynamicznym partnerem z zakresu realizowania kampanii 
reklamowych w sieci internet jest stabilna i będzie nadal kontynuowana , w ramach której na 
posiadanych przez Spółkę portalach są publikowane artykuły o unikalnych treściach , co dodatkowo 
zwiększa zainteresowanie i oglądalność samych serwisów. Spółka nieustannie buduje pozytywny 
wizerunek swoich serwisów informacyjnych, www.szybkajazda.pl i www.telegraf.biz poprzez 
zwiększanie ich oglądalności i zasięgu, poszerzając w ten sposób spektrum odbiorców w ramach 
nowych grup docelowych.  
 
Z poważaniem ,  
 
Prezes Zarządu  
Piotr Wiaderek 
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6. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności  

 

 

 

 

 

                                        Informacja Zarządu 

                              na temat aktywności w obszarze rozwoju 

                                   prowadzonej działalności 

 

 

 

Szanowni Państwo ,  

W trzecim kwartale 2014r. Spółka kontynuowała działania związane ze zmianą formuły biznesowej 
jak i skali działania , w związku z przejęciem spółki produkcyjnej sektora konstrukcji drewnianych 
Modern Dach Sp. z o.o. Skonsolidowane przychody za pierwsze trzy kwartały 2014r. wyniosły 3,7 mln. 
zł. , zaś skonsolidowana strata netto w tym okresie wyniosła 138 tys. zł. , na co główny wpływ miała 
sezonowość produkcji spółki zależnej , ponieważ większość przychodów w ramach realizowanych 
kontraktów jest rozliczana w ostatnim kwartale .     
Jak Spółka informowała w swoich poprzednich Raportach Bieżących , Emitent w pierwszej połowie 
2014r. planował zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce Modern Dach Sp. z o.o. do ok. 
15% udziału w kapitale ww spółki produkcyjnej. W związku z powyższym Emitent przeprowadził 
emisję akcji nowej serii C , z której planował sfinansować ww inwestycję . W drugim kwartale z kolei , 
po trudnych negocjacjach i pozyskaniu dodatkowego partnera kapitałowego , Spółce udało się 
dokonać znaczącej akwizycji i przejąć pakiet kontrolny w spółce Modern Dach Sp. z o.o. , co 
diametralnie zmieniło charakter Spółki  Assetus S.A. i będzie miało decydujący wpływ na skalę 
działania samej spółki w przyszłości. W związku z tym , spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu 
kolejnej emisji akcji serii D z PP , dzięki której Spółka planowała  sfinansować zakup dodatkowych 
zakupionych udziałów w spółce Modern Dach Sp. z o.o. ,i jednocześnie dać możliwość zakupu akcji 
Emitenta po atrakcyjnej cenie dotychczasowym akcjonariuszom . Spółka w ostatnich dniach 
zakończyła subskrypcję akcji nowej serii D , o czym Emitent informował swoich akcjonariuszy w 
Raporcie Bieżącym nr 31/2014 z 03.11.2014r. Ponieważ nie wszyscy akcjonariusze skorzystali  z 
możliwości zapisu na akcje nowej serii D w wykonaniu prawa poboru , Spółka mogła dodatkowo 
zaoferować część  nieobjętych akcji serii D po cenie emisyjnej , dzięki czemu Spółka dokupiła kolejne 
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60 udziałów w kapitale zakładowym spółki Modern Dach Sp. z o.o. , dzięki czemu jej udział w kapitale 
zakładowym spółki Modern Dach Sp. z o.o. wzrósł z 53,6% do 77,6%  ( Raport Bieżący nr 29/2014 z 
03.11.2014r.). 
Jednocześnie spółka chcąc jak najbardziej ograniczyć koszty ww emisji , podjęła decyzję o 
procedowaniu dopuszczenia do obrotu jednocześnie akcji serii C i serii D  zakładając , że zarówno 
akcje serii C jak i D , będą dopuszczone do obrotu do końca 2014r. ,w zależności od terminu 
rejestracji  akcji nowej serii przez KRS , oraz terminu dopuszczenia do obrotu przez  GPW .  
 
 
Z poważaniem ,  
 
Prezes Zarządu 
Piotr Wiaderek 
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7. Stanowisko na temat prognoz 

 

Emitent wskazuje, iż w roku 2014 nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników 

finansowych i wyjaśnia, iż aktualnie Zarząd Spółki nie zamierza publikować projekcji wyników 

finansowych na rok 2014. 

 

8. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu za II kwartał 

2014 r. w ramach stosowanych zasad polityki rachunkowości 

 

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów  

i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami) 

oraz Krajowym Standardami Rachunkowości. 

 

Środki trwałe 

 

W pozycji tej ujęte zostały kontrolowane rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi,                      o 

przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i 

przeznaczone na potrzeby jednostki. 

 

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na 

ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 

Wartość początkowa środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, pomniejszona została o odpisy 

amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności 

środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. 

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.  

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, tj. w 

miesiącu następującym po miesiącu oddania środka trwałego do użytku. 

 

Środki trwałe w budowie 

 

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, 

montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.  
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Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów 

bezpośrednio poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, 

do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:  

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice 

kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia 

okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. 

Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej. 

 

Inwestycje  

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających  

z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub 

innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów 

trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 

ich wartości. 

 

Zapasy 

Towary na dzień bilansowy wyceniono w cenach nabycia. 

Rozrachunki 

 

Należności 

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z 

zachowaniem ostrożności. Należności mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia w 

przypadku gdy przeznaczone są do sprzedaży w okresie powyżej 3 miesięcy. 

 

Zobowiązania 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o 

wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych 

aktywów Spółki. 

 

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. 

Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania mogą 

być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia w przypadku gdy przeznaczone są do sprzedaży w 

okresie powyżej 3 miesięcy. 

 

 

Środki pieniężne 

 

Wycenia się według wartości nominalnej. 

 

Różnice kursowe 

 

1) Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 

dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 
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2) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru – w przypadku sprzedaży 

lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

3) Średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 

ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne 

zastosowanie kursu, o którym mowa w podpunkcie 1, a także w przypadku pozostałych 

operacji. 

a. Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki 

aktywów i pasywów po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski na ten dzień. 

b. Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych 

aktywów  

i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy 

zapłacie należności i zobowiązań w walutach  obcych, zalicza się odpowiednio do 

przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice 

kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, 

środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

 

Rezerwy 

 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je w 

uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości na pewne lub prawdopodobne przyszłe 

zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat 

nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.  

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 

- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają dłużej niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego, 

- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają nie dłużej niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego.  

 

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 

czasu lub wielkości świadczeń.  

 

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania 

przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 

1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest 

znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, 

2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do 

oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie 

realizacji produkcji 

 

Podatek odroczony 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego  
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Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem 

przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów 

a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do 

odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które 

spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 

możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem 

dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i 

pasywów a ich wartością podatkową. 

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 

wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują 

w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.  

 

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki 

podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.  

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z 

kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. 

 

 

 

Kapitał własny  

 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i 

wpisanej w KRS. 

 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do 

decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy (Wspólników), a także skutki korekt zmian zasad 

rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku 

obrotowym. 
 

 

Przychody, koszty, wynik finansowy 

 

Przychody i zyski 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym 

korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości 

aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego 

lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez właścicieli. 

 

Koszty i straty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 

sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia 
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wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do 

zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków 

przez właścicieli.  

 

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się: 

1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ( 
pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

2) wynik operacji finansowych,  

3) wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 
działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  

4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 
podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.  

 

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część 

odroczoną i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem 

rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 
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Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów  

i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami) 

oraz Krajowym Standardami Rachunkowości. 

 

Środki trwałe 

 

W pozycji tej ujęte zostały kontrolowane rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi,                      o 

przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i 

przeznaczone na potrzeby jednostki. 

 

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na 

ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 

Wartość początkowa środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, pomniejszona została o odpisy 

amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności 

środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. 

 Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.  

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, tj. w 

miesiącu następującym po miesiącu oddania środka trwałego do użytku. 

 

Środki trwałe w budowie 

 

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, 

montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.  

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów 

bezpośrednio poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, 

do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:  

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice 

kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia 

okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. 

Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej. 
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Inwestycje  

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających  

z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub 

innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów 

trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 

ich wartości. 

 

Zapasy 

Towary na dzień bilansowy wyceniono w cenach nabycia. 

Rozrachunki 

 

Należności 

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z 

zachowaniem ostrożności. Należności mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia w 

przypadku gdy przeznaczone są do sprzedaży w okresie powyżej 3 miesięcy. 

 

Zobowiązania 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o 

wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych 

aktywów Spółki. 

 

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. 

Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania mogą 

być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia w przypadku gdy przeznaczone są do sprzedaży w 

okresie powyżej 3 miesięcy. 

 

 

Środki pieniężne 

 

Wycenia się według wartości nominalnej. 

 

 

 

Różnice kursowe 

 

1) Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 

dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

2) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru – w przypadku sprzedaży 

lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

3) Średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 

ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne 

zastosowanie kursu, o którym mowa w podpunkcie 1, a także w przypadku pozostałych 

operacji. 

a. Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki 

aktywów i pasywów po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski na ten dzień. 
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b. Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych 

aktywów  

i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy 

zapłacie należności i zobowiązań w walutach  obcych, zalicza się odpowiednio do 

przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice 

kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, 

środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

 

Rezerwy 

 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je w 

uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości na pewne lub prawdopodobne przyszłe 

zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat 

nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.  

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 

- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają dłużej niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego, 

- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają nie dłużej niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego.  

 

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 

czasu lub wielkości świadczeń.  

 

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania 

przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 

3) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest 

znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, 

4) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do 

oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie 

realizacji produkcji 

 

Podatek odroczony 

 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego  

Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem 

przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów 

a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do 

odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które 

spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 

możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.  
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem 

dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i 

pasywów a ich wartością podatkową. 

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 

wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują 

w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.  

 

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki 

podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.  

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z 

kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. 

 

Kapitał własny  

 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki 

dominującej  i wpisanej w KRS. 

 

 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do 

decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy (Wspólników), a także skutki korekt zmian zasad 

rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku 

obrotowym. 
 

 

Przychody, koszty, wynik finansowy 

 

 

Przychody i zyski 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym 

korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości 

aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego 

lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez właścicieli. 

 

Koszty i straty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 

sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia 

wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do 

zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków 

przez właścicieli.  
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Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się: 

1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ( 
pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

2) wynik operacji finansowych,  

3) wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 
działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  

4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 
podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.  

 

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część 

odroczoną i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem 

rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 

 

 

 

9. Kwartalne skrócone Sprawozdanie Finansowe Emitenta za III kwartał 2014 

roku – załączniki 

 

9.1a Bilans - Aktywa za III kwartał 2014 r. (Jednostkowy) – załącznik 

9.1b Bilans - Pasywa za III kwartał 2014 r. (Jednostkowy) – załącznik 

9.2 Rachunek Zysków i Strat za III kwartał 2014 r. (Jednostkowy) – załącznik 

9.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym za III kwartał 2014 r. (Jednostkowy) – 
załącznik 

9.4 Rachunek przepływów Pieniężnych za III kwartał 2014 r. (Jednostkowy) – załącznik 

9.5a Bilans - Aktywa za III kwartał 2014 r. (Skonsolidowany) – załącznik 

9.5b Bilans - Pasywa za III kwartał 2014 r. (Skonsolidowany) - załącznik 

9.6 Rachunek Zysków i Strat za III kwartał 2014 r. (Skonsolidowany) – załącznik 

9.7 Zestawienie zmian w kapitale własnym za III kwartał 2014 r. (Skonsolidowany) – 
załącznik 

9.8 Rachunek przepływów Pieniężnych za III kwartał 2014 r. (Skonsolidowany) – 
załącznik 

 


