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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 

CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku ( w tys. zł.) 

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży produktów 9.1 108 398                                  161 796                                  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 9.1 29 905                                    13 217                                    

Przychody ze sprzedaży 138 303                                  175 013                                  

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9.2 (85 546)                                   (134 529)                                 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9.2 (26 403)                                   (6 789)                                     

Koszt własny sprzedaży (111 949)                                 (141 318)                                 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 26 354                                    33 695                                    

Koszty sprzedaży 9.2 (16 791)                                   (15 611)                                   

Koszty ogólnego zarządu 9.2 (9 653)                                     (8 732)                                     

Pozostałe przychody operacyjne 9.4 1 752                                      1 460                                      

Pozostałe koszty operacyjne 9.5 (653)                                        (282)                                        

Przychody i koszty finansowe netto 9.6 (587)                                        (3 054)                                     

Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych

Zysk (strata) brutto 422                                         7 476                                      

Podatek dochodowy 15 (225)                                        (685)                                        

 - zysk/strata na udziałach nie dających kontroli 109                                         

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 306                                         6 791                                      

Zysk /(strata) netto za okres 306                                         6 791                                      

Inne całkowite dochody:

Różnice kursowe z przeliczenia operacji zagranicznych

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Zysk z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych

Zyski (straty) aktuarialne z programów emerytalnych - programy określonych świadczeń

Udział w innych całkowitych dochodach jednostek wycenianych metodą praw własności

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów

Inne całkowite dochody netto -                                          -                                          

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK OBROTOWY 306                                         6 791                                      

Zysk ogółem przypadający na

 - akcjonariuszy jednostki dominującej 197                                         6 880                                      

 - udziały nie dające kontroli 109                                         (89)                                          

306                                         6 791                                      

Zysk/(strata) netto w zł. na jedną akcję

– podstawowy z zysku za okres                                          0,01                                          0,16 

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej                                          0,01                                          0,16 

Nota

Okres obrotowy

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 

SYTUACJI FINANSOWEJ 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku ( w tys. zł.) 

 

AKTYWA Nota 30.06.2016 31.12.2015

Aktywa trwałe (długoterminowe) 118 084                                        112 359                                     

Rzeczowe aktywa trwałe 87 559                                          80 772                                       

Nieruchomości inwestycyjne 12 869                                          12 869                                       

Prawo wieczystego użytkowania gruntu 2 687                                            2 687                                         

Wartości niematerialne 12 289                                          12 954                                       

Inwestycje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych

Udziały i akcje 92                                                 125                                            

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 588                                            2 952                                         

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 234 537                                        257 039                                     

Zapasy 134 621                                        112 078                                     

Należności handlowe i pozostałe 96 422                                          143 143                                     

Należności z tytułu podatku dochodowego -                                                 219                                            

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 457                                            1 568                                         

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
37                                                 31                                              

SUMA AKTYWÓW 352 621                                        369 398                                     

PASYWA

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki 

dominującej) 122 599                                        120 213                                     

Kapitał zakładowy 54 180                                          54 180                                       

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 57 343                                          57 342                                       

Kapitał akcyjny w trakcie rejestracji -                                              

Pozostałe kapitały 156                                               

Zyski zatrzymane 10 920                                          8 691                                         

Kapitały własny akcjonariuszy mniejszościowych
4 944                                            1 950                                         

Kapitał własny ogółem 127 543                                        122 163                                     

Zobowiązania długoterminowe 45 094                                          36 173                                       

Kredyty i pożyczki 24 866                                          17 492                                       

Rezerwy dugoterminowe 12 617                                               617                                            

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych -                                                 -                                              

Zobowiązania handlowe i pozostałe 4 353                                            3 705                                         

Pozostałe zobowiązania 8 583                                            7 500                                         

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6 675                                            6 859                                         

Zobowiązania krótkoterminowe 179 984                                        211 062                                     

Kredyty i pożyczki 127 920                                        130 535                                     

Zobowiązania handlowe i pozostałe 45 522                                          72 820                                       

Otrzymane zaliczki -                                                 -                                              

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 44                                                 -                                              

Pozostałe zobowiazania finansowe 1 149                                            1 780                                         

Rezerwy krótkoterminowe 12 1 810                                            3 022                                         

Zobowiazania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 121                                            1 455                                         

Rozliczenia międzyokresowe 1 418                                            1 450                                         

Stan zobowiązań ogółem 225 078                                        247 235                                     

SUMA PASYWÓW 352 621                                        369 398                                     
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku ( w tys. zł.) 

 

Nota

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk/(strata) netto                                      306                               6 791 

Korekty o pozycje:                                      310                               4 232 

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw 

własności

                                   -   

Amortyzacja                                   4 000                               3 126 

Odsetki i dywidendy, netto                                   2 258                               1 488 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej                                     (514)                                (769)

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności                                 24 334                             23 309 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów                                (22 719)                               7 449 

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań                                (13 445)                           (14 764)

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu rozliczeń miedzyokresowych                                   6 240                           (16 208)

Zmiana stanu rezerw                                  (1 397)                             (1 715)

Podatek dochodowy zapłacony
Pozostałe                                   1 553                               2 316 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                                      616                             11 023 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych                                1 548                           5 321 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych                              (5 815)                         (9 224)

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych

Sprzedaż aktywów finansowych

Nabycie aktywów finansowych                                 (418)                              (17)

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych

Dywidendy i odsetki otrzymane                                       1 

Spłata udzielonych pożyczek                                   225 

Udzielenie pożyczek                                 (204)                         (2 700)

Pozostałe                                   927 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                                  (3 736)                             (6 620)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu emisji akcji                                   580 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego                              (1 094)                         (2 217)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów                              42 926                         14 057 

Spłata pożyczek/kredytów                            (37 991)                       (11 823)

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym

Odsetki zapłacone, w tym                              (2 212)                         (1 491)

-aktywowane koszty finansowania zewnętrznego

Pozostałe                                2 700                                  3 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej                                   4 909                             (1 471)

Środki pieniężne na początek okresu Ursus Bus S.A.                                   100 

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów                                1 889                           2 932 

Różnice kursowe netto                                     -                                   -   

Środki pieniężne na początek okresu                                1 568                              656 

Środki pieniężne na koniec okresu                                3 457                           3 588 

Okres obrotowy

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE 

ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku ( w tys. zł.) 

 

Kapitał akcyjny

Kapitał z emisji 

akcji powyżej ich 

wartości 

nominalnej

Pozostałe 

kapitały 

Zyski 

zatrzymane

Razem

Na dzień 1 stycznia 2015 roku 41 180                 38 894                     17 487               97 561                 2 285                      99 846                 

Korekty błędów (2 498)                (2 498)                  (2 498)                  

Na dzień 1 stycznia 2015 roku (po 

korekcie) 41 180                 38 894                     -                   14 989               95 063                 2 285                      97 348                 
Różnice kursowe z konsolidacji -                       -                       

Zysk lub (strata) roku 6 880                 6 880                   (89)                         6 791                   

Podwyższenie kapitału akcyjnego -                       -                       

Nadwyżka ze sprzedazy akcji -                       -                       

Emisja akcji -                       -                       

Koszty emisji akcji -                       -                       

Rejestracja kapitału w KRS -                       -                       

Wypłata dywidendy -                       -                       

Wycena aktywów finansowych dostępnych 

do sprzedaży -                       -                       

Podatek odroczony -                       -                       

Udział akcjonariuszy mniejszościowych -                       -                       

Na dzień 30 czerwca 2015 r. 41 180                 38 894                     -                   21 869               101 943               2 196                      104 139               

-                       -                       

Na dzień 1 stycznia 2016 roku 54 180                 57 342                     10 641               122 163               -                         122 163               

Korekty błędów -                       -                       

Na dzień 1 stycznia 2016 roku (po 

korekcie) 54 180                 57 342                     -                   10 641               122 163               -                         122 163               

Różnice kursowe z przeliczenia (26)                     (26)                       (26)                       

Zysk lub (strata) roku 197                    197                      109                         306                      

Podwyższenie kapitału akcyjnego -                       -                       

Nadwyżka ze sprzedazy akcji -                       -                       

Emisja akcji -                       -                       

Koszty emisji akcji 156                          156                      156                      

Rejestracja kapitału w KRS -                       -                       

Wypłata dywidendy -                       -                       

Wycena aktywów finansowych dostępnych 

do sprzedaży -                       -                       

Podatek odroczony -                       -                       

Udział akcjonariuszy mniejszościowych 4 944               4 944                   4 944                   

Na dzień 30 czerwca 2016 r. 54 180                 57 498                     4 944               10 812               127 434               109                         127 543               

Kapitał własny 

ogółem

Przypadający na akcjonariuszy Spółki

Przypadający na 

akcjonariuszy 

mniejszościowych
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

 

1. Informacje ogólne 

 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS S.A. („Grupa”) uwzględnia dane 

finansowe spółki dominującej URSUS S.A i jej spółek zależnych Bioenergia Invest S.A. w Warszawie oraz 

URSUS Zachód Sp. z o.o. w Koszalinie i URSUS BUS S.A. w Lublinie.  Skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy obejmuje okres zakończony 30 czerwca 2016 roku oraz zawiera dane porównawcze za 

okres zakończony 30 czerwca 2015 roku dla SzCD, RPP i ZZwKW oraz za okres zakończony 31 grudnia 

2015 roku dla SzSF . 

 

W dniu 4 czerwca 2012  roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 1 czerwca 2012 roku  zarejestrował w 

Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki, w tym zmianę firmy Spółki z dotychczasowej POL-

MOT Warfama S.A. na nową URSUS S.A., dokonane uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 30 maja 2012 roku 

 

URSUS S.A.  („Spółka dominująca” - dawniej POL-MOT Warfama S.A.) została utworzona Aktem 

Notarialnym z dnia 24 czerwca 1997 roku. W dniu 7 maja  2013 roku Emitent powziął informację iż Sąd 

Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 

30 kwietnia  2013 roku  zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmianę Statutu Spółki polegająca 

na zmianie siedziby spółki z Dobrego Miasta na Lublin, dokonaną uchwałą nr 28/2013 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2013 roku. 

Siedziba Spółki  mieści się w Lublinie przy ul. Frezerów 7.  

 

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Lublin-Wschód z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 13785. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 510481080 oraz numer 

NIP: 739-23-88-088. Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej jest nieoznaczony.  

 

Podstawowym przedmiotem działania Spółki dominującej jest: 

 produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. 

 

 

Skład Grupy 
 

W skład Grupy wchodzi spółka dominująca URSUS S.A. oraz jej spółki zależne: 

 

Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności 
Metoda 

konsolidacji 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

% 

Udział w 

prawach 

głosu % 

Bioenergia Invest 

S.A. 
Warszawa 

Sprzedaż brykietów 

ze słomy 

Metoda 

pełna 
100% 100% 

URSUS sp.z o.o.     Lublin 
Produkcja maszyn dla 

rolnictwa i leśnictwa 
Nie podlega 100% 100% 

URSUS Zachód sp. 

z o.o. 
Koszalin 

Sprzedaż i naprawa 

maszyn rolniczych 

Metoda 

pełna 
51% 51% 

URSUS BUS S.A.     Lublin Produkcja autobusów 
Metoda 

pełna 
60% 60% 

OBR MOTO 

Lublin sp. z o.o. 
Lublin 

Działalność 

badawczo-rozwojowa  
Nie podlega 100% 100% 
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Na dzień 30.06.2016 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Ursus S.A. w podmiotach 

zależnych jest równy udziałowi Ursus S.A. w kapitałach tej jednostki.  

 

W dniu 23 grudnia 2015 r. Spółka zawarta ze spółką POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 

umowę sprzedaży akcji spółki zależnej od URSUS S.A. - Bioenergia Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, na 

podstawie której Spółka nabyła  3.978.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Bioenergia Invest S.A. o 

wartości nominalnej 1 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.978.000 zł, za łączną cenę 

14.565.049,20 zł, stanowiących łącznie 36,10% kapitału zakładowego Bioenergia Invest S.A.  Cena zakupu 

akcji została ustalona w oparciu o wycenę niezależnego biegłego sądowego, której wartość w dalszym 

okresie została potwierdzona opinią renomowanej instytucji finansowej. Dokonana transakcja zakupu akcji 

jest konsekwencją realizacji przez Zarząd Spółki przyjętej strategii w zakresie uczestniczenia URSUS S.A. w 

szeroko pojętej branży rolniczej, zwłaszcza w jej perspektywicznych i ekologicznych obszarach oraz służy 

konsolidacji w grupie podmiotów o istotnym znaczeniu dla jej dalszego rozwoju. Bioenergia jest na etapie 

zmiany modelu biznesowego oraz podpisywania nowych kontraktów.  

Na dzień bilansowy Spółka posiadała 100% akcji wykazanej w cenie nabycia w łącznej wartości 21 634 tys. 

zł.  

Na dzień bilansowy przeprowadzono test na utratę wartości akcji Bioenergia Invest S.A. Test został 

wykonany metodą DCF. Test został oparty o prognozę przepływów pieniężnych w okresie 5 lat. Użyta stopa 

dyskonta wyniosła 14%. Dodatkowo test uwzględnił korektę z tytułu braku efektywności rynku r=6% oraz 

dyskonto braku płynności r=20%.    

Test potwierdził, iż wartość akcji Bioenergia Invest nie utraciła wartość. Wartość akcji Bioenergia Invest 

S.A. wyniosła 51,8 mln zł. Wartość firmy Bioenergia Invest S.A. nie utraciła wartości 

 

Na dzień 30.06.2016 URSUS S.A. posiada 11.018.000 akcji spółki Bioenergia Invest S.A. w Warszawie, co 

stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

 

 

W roku 2016 nie zaistniała utrata kontroli nad spółkami zależnymi.  

 

Spółki URSUS sp. z o.o. oraz OBR MOTO Lublin sp. z o.o. nie zostały objęte konsolidacją z uwagi na 

nieistotność danych finansowych. 

 

 

 

Wielkości uzasadniające wyłączenia spółek z konsolidacji: 

 

Spółka 1 Spółka 2

Suma bilansowa na 30.06.2016 5 10

Udział procentowy w sumie bilansowej 

jednostki dominującej (w %) 0 0

Przychody za okres 01.01.2016-

30.06.2016 0 0

Udział procentowy w przychodach 

jednostki dominującej  (w %) 0 0

Aktywa netto na 30.06.2016 5 0

Wynik finansowy za okres 01.01.2016-

30.06.2016 0 0  
 

 

 

 

Kapitał akcyjny URSUS S.A. tj. Spółki dominującej na dzień 30.06.2016r.  wynosi 54 180 tys. zł, na 

który składa się 54 180 000 sztuk akcji o wartości 1 zł każda.  
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Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, 

akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów są następujące podmioty:  

Nazwa podmiotu 
Ilość akcji 

(szt.) 

% udział w 
kapitale 

akcyjnym 
Liczba głosów 

% udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 

POL – MOT HOLDING S.A.* z siedzibą w Warszawie i 

spółki zależne 
24 629 000 45,46% 24 629 000 45,46% 

Pozostali 29 551 000 54,54% 29 551 000 54,54% 

Razem: 54 180 000 100,00% 54 180 000 100,00% 

* wraz ze spółką REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. 

 

 

  

 

   

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej URSUS S.A. 

 

W skład Zarządu Spółki URSUS S.A. na dzień 30.06.2016 roku wchodzili:  

         

1. Karol Zarajczyk  - Prezes Zarządu 

2. Abdullah Akkus  - Członek Zarządu 

3. Jan Wielgus 

4. Marek Włodarczyk 

- 

- 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

   

 

 

Rada Nadzorcza URSUS S.A. w dniu 8 stycznia 2016 r. podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Wojciecha 

Zachorowskiego z funkcji Członka Zarządu z dniem 31 stycznia 2016 r., którą pełnił od dnia 1 lipca 2011 r.  

 

Rada Nadzorcza zadecydowała również, iż Zarząd URSUS S.A. bieżącej, wspólnej kadencji od dnia 1 lutego 

2016 r. będzie działał w składzie czteroosobowym. 

 

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o udzieleniu prokury Pani Joannie Lisowskiej-

Janowskiej. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu prokurentami są: 

1. Agnieszka Wiśniewska – Główna Księgowa, Z-ca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego. 

2. Marcin Matusewicz – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy. 

3. Joanna Lisowska-Janowska – Dyrektor Pionu Organizacji i Zarządzania.  

 

 

 W skład Rady Nadzorczej URSUS S.A. na dzień 30.06.2016 roku wchodzili: 

       

1. Andrzej Zarajczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Henryk Goryszewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

3. Zbigniew Janas - Członek Rady Nadzorczej 

4. Zbigniew Nita - Członek Rady Nadzorczej 

5. Michał Szwonder - Członek Rady Nadzorczej 

6. Stanisław Służałek - Członek Rady Nadzorczej 

 

 

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej spółki zależnej Bioenergia Invest S.A. 

 

Skład Zarządu Bioenergii Invest na dzień 30.06.2016r.: 

1. Tadeusz Kasjanowicz              -  Prezes Zarządu 

2. Dariusz Cycan                 -  Wiceprezes Zarządu 
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W skład Rady Nadzorczej Bioenergia Invest na dzień 30.06.2016r. wchodzili:  

1. Michał Szwonder – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Katarzyna Świderska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

3. Karol Zarajczyk - Członek Rady Nadzorczej 

4. Marcin Matusewicz - Członek Rady Nadzorczej 

5. Mateusz Zarajczyk - Członek Rady Nadzorczej 

 

Skład Zarządu spółki zależnej Ursus sp. z o.o. 
 

Na dzień 30.06.2016r.: 

1. Karol Zarajczyk - Prezes Zarządu 

 

 

Skład Zarządu spółki zależnej Ursus Zachód Sp. z o.o. 

 

Na dzień 30.06.2016r.: 

1. Karol Nowe – Prezes Zarządu 

2. Marzena Nowe – Członek Zarzadu 

3. Michał Wiśniewski – Członek Zarządu 

 

Skład Zarządu spółki zależnej URSUS BUS S.A. 

 

Na dzień 30.06.2016r.: 

1. Jan Wielgus – Prezes Zarządu 

 

W skład Rady Nadzorczej URSUS BUS S.A. na dzień 30.06.2016r. wchodzili:  

1. Marek Pol – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Fabisiak Tadeusz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

3. Karol Zarajczyk - Członek Rady Nadzorczej 

 

Skład Zarządu spółki zależnej OBR MOTO Lublin sp. z o.o. 

 

W skład Zarządu na dzień 30.06.2016r. wchodził:  

1. Michał Wiśniewski – Prezes Zarządu 

 

2. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego 
 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu 

historycznego, z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, pochodnych instrumentów finansowych oraz 

aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,,  które są wyceniane według wartości godziwej. Wartość 

bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany wartości godziwej, 

które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane.  

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na 

dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.  
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3. Oświadczenie o zgodności 
 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 6 

miesięcy zakończony 30.06.2016 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna 

sprawozdawczość finansowa.  

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które 

ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2016. 

4. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych 
 

Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  

5. Zmiany zasad rachunkowości 

 
      Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku są spójne z tymi, które 

zastosowano przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok. 

      Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. Szczegółowy opis zasad 

rachunkowości przyjętych przez Grupę Kapitałową URSUS został przedstawiony w rocznym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok, opublikowanym w dniu 21 marca 2016. 

 

 Zmiany wynikające ze zmian MSSF 

Następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 

obowiązują od 1 stycznia 2016 roku: 

 Zmiany w MSSF 11 Ujmowanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach 

 Zmiany w MSR 16 i MSR 38 Wyjaśnienia w zakresie akceptowanych metod ujmowania umorzenia  

i amortyzacji 

 Zmiany w MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: Rośliny Produkcyjne 

 Zmiany w MSR 27: Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych 

 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements 2012-2014) 

 Zmiany w MSR 1: Inicjatywa w sprawie ujawnień 

 

Ich zastosowanie nie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansową Spółki, a skutkowało jedynie 

zmianami stosowanych zasad rachunkowości lub ewentualnie rozszerzeniem zakresu niezbędnych ujawnień 

czy też zmianą używanej terminologii. 

Główne konsekwencje zastosowania nowych regulacji: 

 

 Zmiany w MSSF 11 Ujmowanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach 

Zmiany w MSSF 11 zostały opublikowane w dniu 6 maja 2014 roku i mają zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Celem zmian jest przedstawienie 

szczegółowych wytycznych wyjaśniających sposób ujęcia transakcji nabycia udziałów we wspólnych 

działaniach, które stanowią przedsięwzięcie. Zmiany wymagają, aby stosować zasady identyczne do tych, 

które stosowane są w przypadku połączeń jednostek. 

Zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie Grupy. 
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 Zmiany w MSR 16 i MSR 38 Wyjaśnienia w zakresie akceptowanych metod ujmowania umorzenia  

i amortyzacji 

Zmiany w MSSF 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne zostały opublikowane  

w dniu 12 maja 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 

roku lub później. Zmiana stanowi dodatkowe wyjaśnienia w stosunku do dozwolonych do stosowania metod 

amortyzacji. Celem zmian jest wskazanie, że metoda naliczania umorzenia rzeczowych aktywów trwałych 

oraz wartości niematerialnych oparta na przychodach nie jest właściwa, jednak w przypadku wartości 

niematerialnych metoda ta może być zastosowana w określonych okolicznościach. 

Zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie Grupy. 

 Zmiany w MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: Rośliny Produkcyjne 

Zmiany w MSSF 16 i 41 zostały opublikowane w dniu 30 czerwca 2014 roku i mają zastosowanie do 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiana ta wskazuje, że rośliny 

produkcyjne powinny być ujmowane w taki sam sposób jak rzeczowe aktywa trwałe w zakresie MSR 16. W 

związku z powyższym rośliny produkcyjne należy rozpatrywać poprzez pryzmat MSR 16, zamiast MSR 41. 

Produkty rolne wytwarzane przez rośliny produkcyjne nadal podlegają pod zakres MSR 41. 

Zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie Grupy. 

 Zmiany w MSR 27: Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych 

Zmiany w MSR 27 zostały opublikowane w dniu 12 sierpnia 2014 roku i mają zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiany przywracają w MSSF opcję 

ujmowania w jednostkowych sprawozdaniach finansowych inwestycji w jednostki zależne, wspólne 

przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone za pomocą metody praw własności. W przypadku wyboru tej 

metody należy ją stosować dla każdej inwestycji w ramach danej kategorii. 

Zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie Grupy. 

 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements 2012-2014) 

 

W dniu 25 września 2014 r. w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne poprawki do 

następujących 4 standardów: 

- MSSF 5 Aktywa przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana, w zakresie przeklasyfikowania 

aktywów lub grupy do zbycia z „przeznaczonych do sprzedaży” do „posiadanych w celu przekazania 

właścicielom” i odwrotnie, 

- MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia, m.in. w zakresie zastosowania zmian do MSSF 7 odnośnie 

kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych do śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych, 

- MSR 19 Świadczenia pracownicze, w zakresie waluty „obligacji korporacyjnych wysokiej jakości” 

wykorzystywanych do ustalenia stopy dyskonta, 

- MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, w zakresie doprecyzowania, w jaki sposób wskazać, że 

ujawnienia wymagane przez par. 16A MSR 34 zostały zamieszczone w innym miejscu raportu śródrocznego.  

Mają one zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub 

później. Spółka ocenia, że zastosowanie zmienionych standardów nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe Spółki, z wyjątkiem poprawki do MSR 34, która może skutkować dodatkowymi ujawnieniami w 

śródrocznych sprawozdaniach finansowych Grupy. 

 Zmiany w MSR 1: Inicjatywa w sprawie ujawnień 

W dniu 18 grudnia 2014 roku w ramach dużej inicjatywy mającej na celu poprawę prezentacji i ujawnień w 

raportach finansowych opublikowano zmiany do MSR 1. Zmiany te mają służyć dalszemu zachęcaniu 

jednostek do stosowania profesjonalnego osądu w określaniu jakie informacje ujawnić w ich sprawozdaniach 

finansowych. Przykładowo, zmiany doprecyzowują, że istotność dotyczy całości sprawozdań finansowych 

oraz, że zawarcie nieistotnych informacji może zredukować użyteczność ujawnień stricte finansowych. 

Ponadto, zmiany doprecyzowują, że jednostki powinny stosować profesjonalny osąd przy określaniu w jakim 

miejscu i w jakiej kolejności prezentować informacje przy ujawnianiu informacji finansowych. 

Opublikowanym zmianom towarzyszą też zmiany w MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, który 

zwiększa wymogi ujawnień odnośnie przepływów z działalności finansowej oraz środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów jednostki (szczegóły poniżej).  

Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 

Grupa. 
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Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Spółkę 

Grupa nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych za I półrocze 2016 roku i/lub na dzień 

31 grudnia 2015 roku. 

 

 

Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje) 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu 

opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie. 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły 

jeszcze w życie na dzień bilansowy: 

  MSSF 9 Instrumenty finansowe  

Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku i roku i ma zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem standardu jest uporządkowanie 

klasyfikacji aktywów finansowych oraz wprowadzenie jednolitych zasad podejścia do oceny utraty wartości 

dotyczących wszystkich instrumentów finansowych. Standard wprowadza również nowy model 

rachunkowości zabezpieczeń w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych 

informacji o zarządzaniu ryzykiem. 

Grupa  zastosuje zmienione standardy w zakresie dokonanych zmian od 1 stycznia 2018 roku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie 

wpływu zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu. 

  MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts 

Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter przejściowy w związku 

z toczącymi się pracami RMSR nad uregulowaniem sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. 

Standard. Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z 

transakcjami o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.  

Spółka zastosuje nowy standard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data 

wejścia w życie tego standardu. Ze względu na przejściowy charakter standardu Komisja Europejska 

postanowiła nie rozpoczynać formalnej procedury zatwierdzenia standardu i poczekać na docelowy standard. 

Zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 

  MSSF 15 Przychody z umów z klientami 

Nowy ujednolicony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku (pierwotnie 2017 roku) lub później i dozwolone jest 

jego wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanawia jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera 

zasady, które zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów 

istniejących obecnie w MSSF, w szczególności, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną 

oraz związanych z nimi interpretacjach. W dniu 11 września 2015 roku Rada Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości opublikowała projekt zmian w przyjętym standardzie odraczający o rok datę 

wejścia w życie tego standardu.  

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie 

wpływu zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu. 

 

 MSSF 16 Leasing 

Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (ale 

pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje 

dotyczące leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia podejście do umów leasingowych o różnym 

charakterze, nakazując leasingobiorcą wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych 

umów leasingowych, niezależnie od ich rodzaju. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie 

wpływu zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków wdrożenia nowego standardu. 
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 Zmiany w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28: Jednostki inwestycyjne: zastosowanie wyjątku z 

konsolidacji 

Zmiany w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 18 grudnia 2014 roku i mają 

zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Ich celem jest 

doprecyzowanie wymogów w zakresie rachunkowości jednostek inwestycyjnych. 

Grupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data 

wejścia w życie tego standardu.  

Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało wpływu na sprawozdanie 

finansowe Grupy. 

 Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego 

jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem 

Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają zastosowanie do 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później (termin wejścia w życie obecnie 

został odroczony bez wskazania daty początkowej). Zmiany doprecyzowują rachunkowość transakcji, w 

których jednostka dominująca traci kontrolę nad jednostką zależną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z 

definicją określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub części udziałów 

w tej jednostce zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego metodą 

praw własności. 

Grupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską jako data 

wejścia w życie tego standardu. Aktualnie Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę 

zatwierdzenia standardu. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie 

wpływu zastosowania zmienionych standardów.  

 Zmiany w MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu 

niezrealizowanych strat. 

Zmiany w MSR 12 zostały opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Ich celem jest doprecyzowanie wymogów 

w zakresie ujmowania aktywów z tytułu podatku odroczonego dotyczących dłużnych instrumentów 

finansowych wycenianych w wartości godziwej. 

Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe Grupy. 

 Zmiany w MSR 7: Inicjatywa w sprawie ujawnień  

Zmiany w MSR 7 zostały opublikowane w dniu 29 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Celem zmian było zwiększenie zakresu 

informacji przekazywanej odbiorcom sprawozdania finansowego w zakresie działalności finansowej 

jednostki poprzez dodatkowe ujawniania zmian wartości bilansowej zobowiązań związanych z 

finansowaniem działalności jednostki. 

Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe Grupy, poza zmianą zakresu ujawnień prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. 

 Doprecyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody z umów z klientami  

Doprecyzowanie zapisów MSSF 15 zostało opublikowane w dniu 12 kwietnia 2016 roku i ma ono 

zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później (zgodnie z datą 

rozpoczęcia obowiązywania całego standardu). Celem zmian w standardzie było wyjaśnienie wątpliwości 

pojawiających się  

w trakcie analiz przedwdrożeniowych odnośnie: identyfikacji zobowiązania do spełnienia świadczenia 

(performance obligation), wytycznych stosowania standardu w kwestii identyfikacji zleceniodawcy/agenta 

oraz przychodów z licencji dotyczących własności intelektualnej, czy wreszcie okresy przejściowego przy 

pierwszym zastosowaniu nowego standardu.   

Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe Grupy. 

 Zmiany w MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji  

Zmiany w MSSF 2 zostały opublikowane w dniu 20 czerwca 2016 roku i mają one zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.  



   
 

 

Strona 15 z 32 
 

                                               Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS  za I półrocze 2016 
 

 
 

Celem zmian w standardzie było doprecyzowanie sposobu ujmowania niektórych rodzajów transakcji 

płatności na bazie akcji.  

Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe Grupy. 

 

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, interpretacji oraz zmian do nich, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego do publikacji nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania przez UE:  

 MSSF 9 Instrumenty finansowe opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku, 

 MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku, 

 MSSF 15 Przychody z umów z klientami opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku (z późniejszymi 

zmianami), 

 MSSF 16 Leasing opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku, 

 Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego 

jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem opublikowane w dniu 11 września 2014 

roku, 

 Zmiany w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28: Jednostki inwestycyjne: zastosowanie wyjątku z 

konsolidacji opublikowane w dniu 18 grudnia 2014 roku, 

 Zmiany w MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu 

niezrealizowanych strat opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku, 

 Zmiany w MSR 7: Inicjatywa w sprawie ujawnień opublikowane w dniu 29 stycznia 2016 roku, 

 Doprecyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody z umów z klientami opublikowane w dniu 12 

kwietnia 2016 roku, 

 Zmiany w MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji opublikowane w dniu 

20 czerwca 2016 roku.  

 

6. Zmiana szacunków 
 

Informacja na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających ocenom i szacunkom, wpływających   na 

śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie uległa zmianie w porównaniu do informacji 

zaprezentowanych w sprawozdaniach rocznych za 2015 rok. 

7. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej 
  

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu 

kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji 

kontrakcie terminowym typu „forward”. 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż 

polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec 

okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

 

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji: 

 przychodów ze sprzedaży;  jeżeli dotyczą należności z tytułu dostaw i usług, 

 kosztu własnego sprzedaży; jeżeli dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług 

 pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych, jeżeli dotyczą należności lub zobowiązań z tytułu 

sprzedaży/zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 

 przychodów (kosztów) finansowych w przypadku pozostałych pozycji aktywów lub pasywów 
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Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej 

są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane 

według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do 

wartości godziwej.  

 

 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

 
Kurs obowiązujący na ostatni 

dzień okresu 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015

USD 3,9803 3,9011 3,7645

EURO 4,4255 4,2615 4,1944

Kurs średni, liczony jako 

średnia arytmetyczna kursów 

obowiązujących na ostatni 

dzień każdego mięsiąca w 

danym okresie 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015

USD 3,9360 3,79 3,7269

EURO 4,3805 4,18 4,1341  
 

8. Informacje dotyczące segmentów działalności 

 
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych 

okresowo przez Zarząd Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Spółki 

dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności 

operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest 

z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

za wyjątkiem następujących obszarów: 

 

 utrata wartości aktywów – przy ustalaniu wyniku segmentu nie uwzględnia się odpisów 

aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, w tym również wartości firmy. 

 

Przychody ze sprzedaży wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat nie różnią się od 

przychodów prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyjątkiem wyłączeń konsolidacyjnych 

dotyczących transakcji pomiędzy segmentami.  

 

Głównymi produktami wytwarzanymi przez poszczególne dywizje spółki dominującej są: 

 

 Dobre Miasto – maszyny rolnicze (prasy, przyczepy, rozrzutniki), ładowacze czołowe TUR wraz z 

      osprzętem, 

 Opalenica – zbiorniki paszowe, 

 Lublin – ciągniki rolnicze, trolejbusy i autobusy elektryczne 
 

 

 

 

Działalność spółki zależnej Bioenergia Invest S.A. polega na organizowaniu sieci produkcji brykietu i peletu 

ze słomy poprzez wydzierżawianie kompletnych linii technologicznych do brykietowania i peletowania 

słomy dzierżawcom. Uzyskany w ten sposób brykiet jest sprzedawany przez spółkę do elektrowni 

stosujących technologię współspalania biomasy z węglem oraz spalania biomasy. 
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 Dywizja w 

Dobrym Mieście 

 Dywizja w 

Opalenicy 

 Dywizja w 

Lublinie 

 Bioenergia 

Invest 

 Ursus 

Zachód  Ursus BUS  Razem 

 Przychody 

 Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych, w tym                  29 163               11 698                97 898              1 102            10 990                    101             150 952             (12 649)             138 303 

 - od klientów, z którymi wartość transakcji w 

okresie przekracza 10% lub więcej przychodów                       -                         -   

 Sprzedaż między segmentami                       -                         -   
 Przychody segmentu ogółem                  29 163               11 698                97 898              1 102            10 990                    101             150 952             (12 649)             138 303 

 Koszty  

 Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów 

zewnętrznych                (24 390)                (8 737)              (80 034)               (869)          (10 664)                       -             (124 694)              12 745           (111 949)

 Koszt własny sprzedaży między segmentami                       -                         -                        -                         -   
 Koszty segmentu ogółem                (24 390)                (8 737)              (80 034)               (869)          (10 664)                       -             (124 694)              12 745           (111 949)

 Zysk (strata) segmentu                    4 773                 2 961                17 864                 233                 326                    101               26 258                     96               26 354 

 Koszty sprzedaży                  (3 017)                   (670)              (13 073)                    -                   (31)                       -               (16 791)                      -               (16 791)

 Koszty ogólnego zarządu                  (1 811)                (1 095)                (5 518)               (620)               (234)                  (374)               (9 652)               (9 652)

 Pozostałe przychody/koszty operacyjne                       203                       (4)                     867                   46                 (14)                 1 098                      -                   1 098 

 Pozostałe przychody/koszty operacyjne nie 

przypisane                       -                        -                         -   

 Zysk operacyjny segmentu                       148                 1 191                     140               (341)                   47                  (273)                    913                     96                 1 009 

 Przychody z tytułu odsetek                    243                    (11)                    232 

 Koszty z tytułu odsetek                 (94)                   (3)               (2 506)                     11               (2 495)

 Pozostałe przychody/koszty finansowe netto                     5                    -                   1 676                      -                   1 676 

 Zysk (strata)  przed opodatkowaniem                (430)                   44                  (273)                    326                     96                    422 

 Podatek dochodowy                  (207)                    (18)                  (225)

 Zyski (straty) mniejszości                       -                     109                    109 

 Zysk (strata) netto za rok obrotowy               (430)                   44                  (273)                    119                   187                    306 

 Aktywa i zobowiązania 

 Aktywa segmentu                  66 109               10 304              102 439            10 256            17 277               14 676             221 061             221 061 

 Aktywa nieprzypisane                       -                        -               131 560 
 Aktywa ogółem                  66 109               10 304              102 439            10 256            17 277               14 676             221 061                      -               352 621 

 Zobowiązania segmentu                       -                         -   

 Zobowiązania nieprzypisane             221 061             225 078 

 Kapitały własne                      -               127 543 
 Zobowiązania i kapitały ogółem                          -                         -                          -                      -                      -                         -               221 061                      -               352 621 

 Pozostałe informacje dotyczące segmentu 

 Nakłady inwestycyjne: 

 rzeczowe aktywa trwałe                       212                    119                  4 434                    -                     39                 4 804                      -                   4 804 

 wartości niematerialne                           8                     167                    -                      -                      175                      -                      175 

                      -   

 Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych                    1 073                    255                  1 622                    -                       8                 2 958                 2 958 

 Amortyzacja wartości niematerialnych                       248                       -                       555                    -                       1                    804                      -                      804 

 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości                       -                        -                         -   

                      -                         -   

 Pozostałe nakłady niepieniężne:                       -   

 rezerwa na naprawy gwarancyjne                       -                        -                         -   

 Działalność 

ogółem  01.01.2016-30.06.2016  Działalność kontynuowana  Wyłączenia 
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 Dywizja w 

Dobrym Mieście 

 Dywizja w 

Opalenicy 

 Dywizja w 

Lublinie 

 Bioenergia 

Invest  Razem 

 Przychody 

 Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych, w tym                  24 759               11 729              135 999              2 561             175 048                    (35)             175 013 

 - od klientów, z którymi wartość transakcji w 

okresie przekracza 10% lub więcej przychodów                       -                         -   

 Sprzedaż między segmentami                       -                         -   
 Przychody segmentu ogółem                  24 759               11 729              135 999              2 561             175 048                    (35)             175 013 

 Koszty  

 Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów 

zewnętrznych                (20 606)                (9 175)            (109 149)            (2 431)           (141 361)                     43           (141 318)

 Koszt własny sprzedaży między segmentami                       -                         -                        -                         -   

 Koszty segmentu ogółem                (20 606)                (9 175)            (109 149)            (2 431)           (141 361)                     43           (141 318)

 Zysk (strata) segmentu                    4 153                 2 554                26 850                 130               33 687                       8               33 695 

 Koszty sprzedaży                  (1 249)                   (390)              (13 972)                    -               (15 611)                      -               (15 611)

 Koszty ogólnego zarządu                  (1 802)                   (819)                (5 569)               (543)               (8 732)               (8 732)

 Pozostałe przychody/koszty operacyjne                       633                     (10)                     303                 252                 1 178                      -                   1 178 

 Pozostałe przychody/koszty operacyjne nie 

przypisane                       -                        -                         -   

 Zysk operacyjny segmentu                    1 735                 1 335                  7 613               (161)               10 522                       8               10 530 

 Przychody z tytułu odsetek                        3                        3 

 Koszty z tytułu odsetek                 (78)               (1 618)               (1 618)

 Pozostałe przychody/koszty finansowe netto                   (8)               (1 439)                      -                 (1 439)

 Zysk (strata)  przed opodatkowaniem                (247)                 7 468                       8                 7 476 

 Podatek dochodowy                  (683)                      (2)                  (685)
 Udziały w zyskach wycenianych metodą praw 

własności                       -                         -   

 Zysk (strata) netto za rok obrotowy               (247)                 6 785                       6                 6 791 

 Aktywa i zobowiązania 

 Aktywa segmentu                  61 119                 9 917                88 195            11 894             171 125             171 125 

 Aktywa nieprzypisane                       -                        -               116 232 
 Aktywa ogółem                  61 119                 9 917                88 195            11 894             171 125                      -               287 357 

 Zobowiązania segmentu                       -                         -   

 Zobowiązania nieprzypisane             171 125             180 720 

 Kapitały własne                      -               106 637 
 Zobowiązania i kapitały ogółem                          -                         -                          -                      -               171 125                      -               287 357 

 Pozostałe informacje dotyczące segmentu 

 Nakłady inwestycyjne: 

 rzeczowe aktywa trwałe                    4 260                      79                  6 757               11 096                      -                 11 096 

 wartości niematerialne                    1 179                     943                 2 122                      -                   2 122 

                      -   

 Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych                    1 198                    330                     718                 2 246                 2 246 

 Amortyzacja wartości niematerialnych                       183                       -                       453                    636                      -                      636 

 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości                       -                        -                         -   

                      -                         -   

Pozostałe nakłady niepieniężne: -                   

rezerwa na naprawy gwarancyjne -                   -                  -                   

 01.01.2015-30.06.2015  Działalność kontynuowana  Wyłączenia 

 Działalność 

ogółem 
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Obszary geograficzne

 01.01.2016-

30.06.2016 

 01.01.2015-

30.06.2015 

 Kraj (Polska)                  68 825               76 197 

 Zagranica, w tym                  69 478               98 816 

 Unia                  23 007               17 907 

 Poza Unią                  46 471               80 909 

Razem 138 303              175 013             
 

9. Przychody i koszty 

 

9.1 Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów  01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Przychody ze sprzedaży 109 240                         166 041                         

Różnice kursowe dotyczące należności z tytułu dostaw i 

usług (842)                               (4 245)                           

Zyski z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i wynik 

na realizacji)

Straty z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i wynik 

na realizacji)

Razem przychody ze sprzedaży produktów 108 398                         161 796                         

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Przychody ze sprzedaży 29 905                           13 217                           

Różnice kursowe dotyczące należności z tytułu dostaw i 

usług

Zyski z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i wynik 

na realizacji)

Straty z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i wynik 

na realizacji)

Razem przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 29 905                           13 217                            
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9.2 Koszty według rodzaju

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 4 000                             3 126                             

Koszty świadczeń pracowniczych 21 711                           19 456                           

Zużycie materiałów i energii 87 718                           116 513                         

Usługi obce 14 996                           16 262                           

Podatki i opłaty 1 933                             1 517                             

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 155                                136                                

Koszty prac badawczych i rozwojowych -                                     -                                    

Pozostałe koszty, w tym 4 619                             1 837                             

- odpisy aktualizujące wartość zapasów

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów -                                     -                                    

- różnice inwentaryzacyjne

- odpisy aktualizujące wartość należności 221                                

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności (298)                              

- należności spisane w koszty 

-różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i 

usług 117                                (781)                              

-koszty utylizacji i pozostałe związane z ochroną 

środowiska

- inne koszty działalności operacyjnej 4 502                             2 695                             
Razem koszty rodzajowe 135 132                         158 847                         

Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń 

międzyokresowych (+/-) (23 059)                          2 162                             

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

jednostki (-) (83)                                 (2 137)                           

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26 403                           6 789                             
Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów, sprzedaży i koszty ogólnego zarządu 138 393                         165 661                         

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+) 85 546                           134 529                         

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) 26 403                           6 789                             

Koszty sprzedaży (+) 16 791                           15 611                           

Koszty ogólnego zarządu (+) 9 653                             8 732                             

Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów, sprzedaży i koszty ogólnego zarządu 138 393                         165 661                          
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9.3 Koszty świadczeń pracowniczych

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Koszty wynagrodzeń (+) 17 291                           15 662                           

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+) 4 420                             3 794                             

Przychody z działalności socjalnej (-)

Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych ze 

środków ZFŚŚ (-)

Koszty funkcjonowania i utrzymania zakładowych 

obiektów socjalnych (+)

Koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu odpraw 

emerytalnych, nagród jubileuszowych i tym podobnych 

świadczeń pracowniczych (+/-)

Nagrody z zysku netto (+)

Odpisy na ZFŚF z zysku netto (+)

Razem koszty świadczeń pracowniczych 21 711                           19 456                            
 

 

 
9.4  Pozostałe przychody operacyjne

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
514                                           763                                        

Zysk z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz 

wartości niematerialnych 

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych
223                                           391                                        

Zysk z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu zakupu 

rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

Otrzymane dotacje 357                                           19                                          

Otrzymane darowizny

Umorzone zobowiązania

Otrzymane kary i odszkodowania 596                                           

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek 

ZUS

Zwrot kosztów sądowych przez odbiorcę i należności 

odzyskane w drodze egzekucji

Zwrot podatków

Zysk z wyceny nieruchomości inwestycyjnych do wartości 

godziwej

Naliczone kary i odszkodowania

Inne 62                                             287                                        

Razem pozostałe przychody operacyjne 1 752                                        1 460                                     
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9.5  Pozostałe koszty operacyjne

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Rezerwa na kary, koszty sądowe, odszkodowania

Darowizny przekazane 70                                             103                                        

Zwroty dotacji

Kary i odszkodowania 45                                             

Koszty postępowania sądowego 22                                             8                                            

Odsetki budżetowe
Koszty związane z niewykorzystaniem majątku i zdolności 

produkcyjnych

Koszty zaniechanej działalności 

Nakłady odpisanych środków trwałych w budowie

Inne 516                                           171                                        

Razem pozostałe koszty operacyjne 653                                           282                                        
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9.6  Przychody i koszty finansowe netto

Przychody finansowe  01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Przychody z tytułu odsetek 232                                         3                                           

- lokaty bankowe

- należności 232                                         3                                           

- środki pieniężne i ich ekwiwalenty -                                             -                                            

- pozostałe -                                             -                                            

Dywidendy otrzymane

Zyski z tytułu różnic kursowych -                                             -                                            

Zyski z tytułu instrumentów pochodnych 

(wycena i wynik na realizacji)
4 661                                      

Zysk ze zbycia papierów wartościowych -                                             -                                            

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości 

papierów wartościowych i pożyczek
-                                             -                                            

Pozostałe 5                                             -                                            

Przychody finansowe 4 898                                      3                                           

Koszty finansowe

Koszty z tytułu odsetek 2 495                                      1 619                                    

- z tytułu kredytów i pożyczek 2 171                                      1 278                                    

- z tytułu leasingu finansowego 143                                         127                                       

- dotyczące zobowiązań handlowych 117                                         169                                       

-pozostałe 64                                           45                                         

Prowizje 1 013                                      33                                         

Odpis na należności odsetkowe

Straty z tytułu różnic kursowych 1 977                                      956                                       

Pozostałe -                                             449                                       

Koszty finansowe 5 485                                      3 057                                    

Przychody i koszty finansowe netto (587)                                       (3 054)                                    
 

10. Zawiązanie odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich odwrócenie 

 

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe

Zawiązanie odpisów aktualizujących

Odwrócenie odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne

Zawiązanie odpisów aktualizujących

Odwrócenie odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące wartość udziałów i akcji

Zawiązanie odpisów aktualizujących

Odwrócenie odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące wartość należności 72                                     180                                     

Zawiązanie odpisów aktualizujących 460                                   221                                     

Odwrócenie odpisów aktualizujących (388)                                 (41)                                      

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Zawiązanie odpisów aktualizujących

Odwrócenie odpisów aktualizujących
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11. Rezerwy 

 

Rezerwy 1.01.2016-30.06.2016

 Rezerwa na koszty 

utylizacji i pozostałe 

związane z ochroną 

środowiska 

 Rezerwa na sprawy 

sporne, kary, 

grzywny i 

odszkodowania 

 Rezerwa na 

koszty likwidacji 

środków trwałych  Inne rezerwy  Ogółem 

 Stan na początek okresu                                -                                -                           -                    3 639                    3 639 

 Utworzenie                           - 

 Rozwiązanie                           - 

 Wykorzystanie                  (1 212)                  (1 212)
 Rozwinięcie dyskonta                           - 

 Stan na koniec okresu                                -                                -                           -                    2 427                    2 427 

 Rezerwa na koszty 

utylizacji i pozostałe 

związane z ochroną 

środowiska 

 Rezerwa na sprawy 

sporne, kary, 

grzywny i 

odszkodowania 

 Rezerwa na 

koszty likwidacji 

środków trwałych  Inne rezerwy  Ogółem 

 Na dzień 1 stycznia 2015  roku                    1 027                    1 027 

 zmiana zasd rachunkowości                    2 498                    2 498 

 Na dzień 1 stycznia 2015  roku                    3 525                    3 525 

 Nabycie jednostki zależnej                           -                           - 

 Utworzone w ciągu roku obrotowego                       341                       341 

 Wykorzystane                     (227)                     (227)

 Rozwiązane                           -                           - 
 Korekta stopy dyskontowej                           -                           - 

 Na dzień 31 grudnia 2015 roku                                -                                -                           -                    3 639                    3 639 

Struktura czasowa rezerw 30.06.2016 31.12.2015

część długoterminowa 617                          617                         

część krótkoterminowa 1 810                       3 022                      

Razem rezerwy 2 427                       3 639                       

12. Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje pozabilansowe 

 
 

Należności i zobowiązania warunkowe 

Zobowiązania warunkowe 30.06.2016 31.12.2015

Poręczenie spłaty kredytu 

Poręczenie spłaty weksla

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych 

udzielonych w głównej mierze jako 

zabezpieczenie wykonania umów 

handlowych

                          1 624 

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych 

udzielonych w głównej mierze jako 

zabezpieczenie wykonania umów 

handlowych USD wg kursus z dnia 

30.06.2016

                      14 207                         11 965 

Poręczenia kredytu bankowego udzielonego 

stronom trzecim

Poręczenie spłaty leasingu

Zobowiązanie umowne z tytułu umowy 

licencyjnej

Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych

Zobowiązania dotyczące nierozstrzygniętych 

sporów w władzami podatkowymi

Pozostałe zobowiązania warunkowe

Razem zobowiązania warunkowe 14 207                     13 589                         
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Informacja o udzielnych poręczeniach i gwarancjach została przestawiona w sprawozdaniu z działalności 

Grupy Kapitałowej w punkcie 15 

13. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

 

 

Przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym

przychody ze sprzedaży 

produktów

przychody ze sprzedaży 

towarów i materiałów

 przychody ze sprzedaży 

rzeczowych aktywów 

trwałych oraz wartości 

niematerialnych 

Jednostkom zależnym

Jednostkom stowarzyszonym

Jednostkom współzależnym 12 501                            55                                   

Spółkom Skarbu Państwa

Członkom kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej

Pozostałym podmiotom powiązanym 12 277                            7 421                              

Razem przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym 24 778                            7 476                              -                                  

Zakup pochodzący od jednostek powiązanych

zakupu usług
zakup towarów i 

materiałów

 zakup rzeczowych 

aktywów trwałych i 

wartości niematerialnych 

Od jednostek zależnych

Od jednostek stowarzyszonych

Od jednostek współzależnych 175                                 7                                     

Od spółek Skarbu Państwa

Od członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej

Od pozostałych podmiotów powiązanych 9 764                              15 896                            

Razem zakupy pochodzące od jednostkek powiązanych 9 939                              15 903                            -                                  

 01.01.2016-30.06.2016 

 01.01.2016-30.06.2016 

 



   
 

 

Strona 26 z 32 
 

                                               Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS  za I półrocze 2016 
 

 
 

Należności od podmiotów powiązanych 30.06.2016 31.12.2015

Od jednostek zależnych                                5 810 

Od jednostek stowarzyszonych

Od jednostek współzależnych                                     21 

Od spółek Skarbu Państwa

Od członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej

Od pozostałych podmiotów powiązanych                              23 253                                   821 

Razem należności od podmiotów powiązanych                              23 253                                6 652 

Odpisy aktualizujące wartość należności od podmiotów powiązanych  01.01.2016-30.06.2016 

  01.01.2015 - 

31.12.2015 

Stan na początek okresu 1 058 962

Zwiększenia - odpis utworzony w rachunek zysków i strat 41                                                                       96 

Rozwiązanie - odpis odwrócony w rachunek zysków i strat

Wykorzystanie

Stan na koniec okresu                                1 099                                1 058 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 30.06.2016 31.12.2015

Jednostkom zależnym

Jednostkom stowarzyszonym

Jednostkom współzależnym

Spółkom Skarbu Państwa

Członkom kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej

Pozostałym podmiotom powiązanym                                3 133                                3 738 

Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych                                3 133                                3 738 
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14. Podatek dochodowy 

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 Bieżący podatek dochodowy 44                                     -                                          

 Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 44                                     

 Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 

 Odroczony podatek dochodowy 181                                   685                                     

 Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych 181                                   685                                     

 Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 225                                   685                                     

 Inne całkowite dochody/Kapitał 

 Bieżący podatek dochodowy -                                        -                                          

 Efekt podatkowy kosztów podniesienia kapitału 

udziałowego/akcyjnego 

 Odroczony podatek dochodowy -                                        -                                          

 Podatek od niezrealizowanego zysku/(straty) z tytułu aktywów 

finansowych dostępnych do sprzedaży 

 Podatek od rozliczonych w ciągu roku instrumentów 

zabezpieczających przepływy pieniężne 

 Korzyść podatkowa / (obciążenie podatkowe) wykazane w kapitale 

własnym -                                        -                                          

 
Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według 

ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej za 

rok zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku i 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco: 
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 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

 Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności 

kontynuowanej 
422                                   7 476                                  

 Zysk /(strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej 

 Zysk /(strata) przed opodatkowaniem 422                                   7 476                                  

 Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w 

Polsce, wynoszącej 19% 
(80)                                    (1 420)                                 

 Zysk strata przed opodatkowaniem 422                                   7 476                                  

 Przychody nie będące podstawą do opodatkowania 3 363                                (20)                                      

 Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (3 555)                               1 137                                  
 Straty podatkowe, z tytułu których nie rozpoznano aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego 
(1 058)                               -                                          

 Wykorzystanie uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych 

 Podatkowe ulgi inwestycyjne 
 Ujemne różnice przejściowe od których nie rozpoznano aktywów z 

tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 
-                                        -                                          

 Pozostałe 

 Podstawa naliczenia podatku dochodowego bieżącego  (828)                                  8 593                                  

 Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 
225                                   685                                     

 Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej 

 

15. Cykliczność i sezonowość działalności 
 

Branża producentów maszyn i urządzeń rolniczych, w której Spółka URSUS prowadzi działalność, 

charakteryzuje się sezonowością, która wynika z specyfiki działalności sektora rolnego. Sprzedaż maszyn i 

urządzeń rolniczych prowadzona jest przez cały rok, z nieznacznym obniżeniem sprzedaży w okresie 

zimowym oraz okresach intensywnych prac polowych. Od 2003r. następuje spłaszczenie sezonowości 

sprzedaży, które spowodowane jest przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i pojawieniem się 

programów współfinansowania inwestycji w sektorze rolnym (PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020). 

W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska będzie miała  do 

wykorzystania w sumie 42,4 mld EUR, z czego  budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 wynosi 13,5 mld EUR. Według informacji oraz harmonogramu umieszczonego na stronie 

internetowej ARiMR
1
, w marcu 2016r. rozpoczęły się nabory na wnioski o dofinansowanie w ramach 

unijnego PROW na lata 2014-2020. Zakończenie przyjmowania wniosków na wszystkie działania PROW 

zakończą się w I kwartale 2017r. W ocenie Zarządu uruchomienie dopłat w ramach nowej perspektywy 

PROW na lata 2014-2020 będzie miało istotny wpływ na wyniki Spółki w kolejnych okresach. W przypadku 

opóźnień w uruchomieniu kolejnych etapów programu, a także w przypadku pojawiania się trudności 

organizacyjnych i proceduralnych przy składaniu wniosków, gospodarstwa rolne mogą nie wykorzystywać 

możliwości finansowania inwestycji ze środków pomocowych. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację 

dotyczącą realizacji programów PROW oraz stopień wykorzystania i dostępność środków pomocowych z UE 

w poszczególnych województwach.  

Zjawisko sezonowości ma wpływ na marże i wyniki finansowe realizowane w poszczególnych miesiącach i 

kwartałach oraz wpływa na zróżnicowane zapotrzebowanie Grupy na kapitał obrotowy. 

                                                 
1
 http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/harmonogram/Harmonogram_wdrazania_PROW_2014-

2020_w_2016r.pdf dnia 15 03 2016r.  

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/harmonogram/Harmonogram_wdrazania_PROW_2014-2020_w_2016r.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/harmonogram/Harmonogram_wdrazania_PROW_2014-2020_w_2016r.pdf
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16. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych 

papierów wartościowych 
 

 

W dniu 7 października 2015 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. zostały podjęte: 

- Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na 

okaziciela serii P i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P; 

- Uchwała w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2. z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii 

Q i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych 

Serii 2;  

- Uchwała w sprawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu 

przyznania Akcji Serii Q posiadaczom wyemitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii 

2, uprawniających do objęcia akcji Spółki serii Q; 

- Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.  

 

W dniu 10 listopada 2015 r. Emitent  zaoferował spółce POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 

jako podmiotowi uprawnionemu, 8.900.000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2. Spółki, wyemitowanych na 

podstawie Uchwały nr 8/2015 NWZ z dnia 7 października 2015r., uprawniających do objęcia 8.900.000 akcji 

zwykłych na okaziciela Serii Q Spółki  („Akcje Serii Q”), o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie 

emisyjnej równej 2,50 zł w terminie wskazanym w uchwale. 

W związku z pokryciem przez POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 8.900.000 akcji zwykłych 

na okaziciela Serii Q od nr 00000001 do nr 8900000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie 

emisyjnej 2,50 zł każda akcja, Zarząd Emitenta wydał 8.900.000 akcji Serii Q spółce POL-MOT Holding 

S.A. z siedzibą w Warszawie i o kwotę 8.900.000 zł został podwyższony kapitał zakładowy Spółki. 

W dniu 12 listopada 2015 r., postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 listopada 2015 r. dokonano 

wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta z kwoty 41.180.000 (czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 

45.280.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 4.100.000 

(czterech milionów sto tysięcy) złotych w drodze emisji 4.100.000 (czterech milionów stu tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. Jednocześnie Sąd dokonał 

rejestracji zmiany w Statucie Emitenta wynikającej z Uchwały nr 6/2015 NWZ z dnia 7 października 2015 r. 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki uchwalone na podstawie uchwały nr 9/2015 z kwoty 

45.280.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 54.180.000 

(pięćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 8.900.000 (osiem milionów 

dziewięćset tysięcy) złotych, w drodze emisji 8.900.000 (ośmiu milionów dziewięciuset tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, zostało zarejestrowane 

przez Sąd w dniu 13 listopada 2015 r.  

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 339/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. 

postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii Q Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. W dniu 13 kwietnia 2016 r. w/w akcje zostały 

wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW w Warszawie.   

Spółka URSUS S.A. w Lublinie jest spółką zależną od spółki POL-MOT Holding S.A. w Warszawie. Na 

dzień publikacji niniejszego raportu spółka POL-MOT HOLDING S.A. wraz z podmiotem zależnym REO 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. posiada 24.629.000 akcji, co stanowi 45,46% 

ogółu akcji URSUS S.A. i uprawnia do 24.629.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 45,46% 

ogółu głosów. 
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17. Zysk przypadający na jedną akcję 

 
Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych 

akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. 

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia zysku na 

jedną akcję: 

 

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Zysk netto z działalności kontynuowanej                                    306                                    6 791    

Zysk netto działalności zaniechanej

Zysk netto                                    306                                    6 791    

Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych 

zamiennych na akcje zwykłe

Zysk netto przypadający na zwykłych 

akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję

                                   306                                    6 791    

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji 

zwykłych zastosowana do obliczenia 

podstawowego zysku na jedną akcję

                              54 180                                  41 180    

Wpływ rozwodnienia:

Prawa poboru do akcji

Umarzalne akcje uprzywilejowane

Skorygowana średnia ważona liczba akcji 

zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję

                              54 180                                  41 180    

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Strata netto z działalności zaniechanej 

przypadająca na zwykłych akcjonariuszy 

zastosowana do obliczenia podstawowej straty na 

jedną akcję

                                      -                                            -      

Strata netto z działalności zaniechanej 

przypadająca na zwykłych akcjonariuszy 

zastosowana do obliczenia rozwodnionej straty 

na jedną akcję

                                      -                                            -      

Podstawowy zysk na akcję 

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Zysk netto                                    306                                    6 791    

Średnioważona liczba akcji zwykłych                               54 180                                  41 180    

Podstawowy zysk na akcję  (zł/akcję)                                   0,01                                      0,16    

Rozwodniony zysk na akcję 

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy, 

zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku 

na jedną akcję

                                   306                                    6 791    

Skorygowana średnia ważona liczba akcji 

zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję

                              54 180                                  41 180    

Rozwodniony zysk na akcję  (zł/akcję) 0,01 0,16  
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Podstawowy zysk na akcję z działalności

kontynuowanej

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Zysk netto z działalności kontynuowanej                                    306                                    6 791    

Średnioważona liczba akcji zwykłych                               54 180                                  41 180    

Podstawowy zysk na akcję  (zł/akcję)                                   0,01                                      0,16    

Rozwodniony zysk na akcję z działalności 

kontynuowanej

 01.01.2016-30.06.2016  01.01.2015-30.06.2015 

Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy, 

zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku 

na jedną akcję z działalności kontynuowanej

                                   306                                    6 791    

Skorygowana średnia ważona liczba akcji 

zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję

                              54 180                                  41 180    

Rozwodniony zysk na akcję  (zł/akcję) 0,01 0,16  

18. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy 

 
W 2016 roku spółka dominująca nie wypłacała dywidendy. 

 

19. Pochodne instrumenty finansowe 

 
Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń w okresach sprawozdawczych objętych sprawozdaniem, 

dlatego też wszystkie pochodne instrumenty finansowe zostały zaklasyfikowane jako aktywa finansowe 

wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa 

nie posiadała umów z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, spełniającymi wymogi wydzielenia ich z 

umów zasadniczych.  

 

Na dzień bilansowy 30.06.2016 r. Spółka dominująca posiadała 11 instrumentów zabezpieczających typu 

forward na zakup 50 mln USD.   

 

 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy

Przeznaczone do obrotu inne niż instrumenty pochodne                  12 869 

Pochodne instrumenty finansowe

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Pożyczki i należności                  96 422 

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

Zobowiązania handlowe i pozostałe                  49 875 

Kredyty i pozyczki                152 786 

Zobowiazania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 

finansowy

Pochodne instrumenty finansowe                199 015 

30.06.2016
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20. Zarządzanie ryzykiem finansowym 

 
Zasady zarządzania ryzykiem finansowym zostały przedstawione w ostatnim rocznym sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 r. i za rok obrotowy kończący się tego 

dnia.  

Zarząd spółki URSUS S.A. monitorując ekspozycje na ryzyko walutowe spółki i szacując jego wpływ 

na wynik finansowy spółki w roku 2016 podjął decyzję o stosowaniu instrumentów zabezpieczających 

na ekspozycję walutową w USD i EUR w roku 2016. Transakcje zabezpieczające ekspozycję walutową 

zawierane są zgodnie z zasadami polityki Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. 

 

21. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

 
Nie wystąpiły. 

 

22. Dodatkowe informacje 

 
Uchwałą nr 8/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 

zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2015 r. 

 

Półroczne sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd Spółki dnia 31 sierpnia 2016 

roku. 

 

 

 

 

Lublin, 31 sierpnia 2016r. 
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