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Niniejsza publikacja przedstawia przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzàdzone według
Mi´dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej (MSSF) fikcyjnej grupy kapitałowej zajmujàcej si´
produkcjà, handlem hurtowym i detalicznym ( Grupa KASZUBY S.A.).

Grupa KASZUBY S.A. sporzàdzała ju˝ skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF, w zwiàzku z czym 
w jej przypadku nie ma zastosowania MSSF 1 – „Zastosowanie Mi´dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci
Finansowej po raz pierwszy”. Wytyczne dotyczàce sporzàdzania sprawozdania finansowego według MSSF po raz
pierwszy dost´pne sà na stronie internetowej www.pwc.com/ifrs.

Niniejsza publikacja opiera si´ na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiàzujà w stosunku do rocznych
okresów obrotowych rozpoczynajàcych si´ 1 stycznia 2012 r.

Komentarz PwC, zaznaczony na szaro, dołàczono celem wyjaÊnienia szczegółowych zasad prezentacji szeregu
trudniejszych zagadnieƒ. Komentarze dotyczà prezentacji: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych
dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieni´˝nych, podsumowania
najwa˝niejszych zasad rachunkowoÊci oraz zarzàdzania ryzykiem finansowym.

Opracowujàc naszà publikacj´, staraliÊmy si´ stworzyç mo˝liwie realistyczne sprawozdanie finansowe jednostki
gospodarczej. Niemniej, na potrzeby ilustracyjne ujawniamy informacje, które dla wielu jednostek mogà okazaç si´
mało istotne. OkreÊlenie iloÊci i zakresu ujawnianych informacji jest kwestià wymagajàcà indywidualnego osàdu dla
danej jednostki gospodarczej, jednak˝e w ka˝dym przypadku zamieszczenie ujawnieƒ dotyczàcych kwestii nieistotnych
nie jest wymagane. Niektóre rodzaje transakcji nie zostały uwzgl´dnione, poniewa˝ nie majà zastosowania do działalnoÊci
Grupy. Przykładowe wymogi informacyjne dotyczàce niektórych spoÊród tych dodatkowych zagadnieƒ zamieszczono
w Załàczniku III (w przygotowaniu). Podanych przykładów ujawnianych informacji nie nale˝y traktowaç jako jedynej
mo˝liwej do przyj´cia formy prezentacji. Za treÊç i form´ sprawozdania finansowego jednostki sprawozdawczej
odpowiada jej zarzàd. Mo˝e on preferowaç i zastosowaç inne formy prezentacji ni˝ proponowane w tej publikacji,
które sà w równym stopniu do przyj´cia, pod warunkiem, ̋ e spełniajà konkretne wymogi informacyjne MSSF.

Niniejsze przykładowe sprawozdanie finansowe nie zastàpi lektury samych standardów czy interpretacji ani osàdu
zawodowego zastosowanego do oceny, czy osiàgni´to cel rzetelnej prezentacji. Nie obejmuje ono wszystkich
mo˝liwych informacji, których ujawnienia wymaga MSSF. Dla osiàgni´cia celu rzetelnej prezentacji zgodnie z MSSF
mo˝e byç wymagane ujawnienie innych szczególnych informacji. Zach´camy czytelników do zapoznania si´ z naszà
publikacjà „MSSF – Lista kontrolna informacji do ujawnienia w 2012 r”.

Skróty :
MSSF1p37 = Mi´dzynarodowy Standard SprawozdawczoÊci Finansowej [numer], numer paragrafu.

7p22 = Mi´dzynarodowy Standard RachunkowoÊci [numer], numer paragrafu.

SKI–15p5 = Stały Komitet ds. Interpretacji [numer], numer paragrafu.

DU = Dobrowolne Ujawnienie. Ujawnienie jest zalecane, ale nie wymagane, stàd jest uznawane za najlepszà
praktyk´.

Obszary, w których zaszły istotne zmiany w stosunku do 2011 r., zaznaczono na ró˝owo.
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat1

Rok obrotowy 
zakoƒczony 31 grudnia 

1p10(b),81(b),
1p113, 1p38 Nota Rok 2012 Rok 2011

DziałalnoÊç kontynuowana:

1p82(a) Przychody ze sprzeda˝y 5 211,034 112,360

1p99, 103 Koszty sprzedanych produktów i towarów 6 (77,366) (46,582)

1p103 Zysk brutto2 133,668 65,678

1p99, 1p103 Koszty sprzeda˝y (52,529) (21,213)

1p99, 1p103 Koszty administracyjne (29,895) (10,426)

1p99, 1p103 Pozostałe przychody 7 2,750 1,259

1p85 Pozostałe (straty)/zyski – netto 8 (90) 63 

1p85 Zysk operacyjny 2 53,904 35,361

1p85 Przychody finansowe 11 1,730 1,609

1p82(b) Koszty finansowe 11 (8,173) (12,197)

1p85 Koszty finansowe – netto 11 (6,443) (10,588)

1p82(c) Udział w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych 12 215 145

1p85 Zysk przed opodatkowaniem 47,676 24,918

1p82(d),12p77 Podatek dochodowy 13 (14,611) (8,670)

1p85 Zysk roku obrotowego z działalnoÊci kontynuowanej 33,065 16,248

MSSF5p33(a) DziałalnoÊç zaniechana:

Zysk roku obrotowego z działalnoÊci zaniechanej 
(przypadajàcy na akcjonariuszy jednostki dominujàcej) 25 100 120

1p82(f) Zysk roku obrotowego 33,165 16,368

Zysk roku obrotowego przypadajàcy na:

1p83(a)(ii) – akcjonariuszy jednostki dominujàcej 30,617 15,512

1p83(a)(i), 27p27 – udziały niedajàce kontroli 2,548 856 

33,165 16,368

Zysk na akcj´ i zysk z działalnoÊci kontynuowanej 

i zaniechanej przypadajàcy na akcjonariuszy Spółki 
w ciàgu roku (w EUR na jednà akcj´)

Podstawowy

33p66 Z działalnoÊci kontynuowanej 14 1.31 0.75

33p68 Z działalnoÊci zaniechanej 3 0.01 0.01

33p66 Z zysku roku obrotowego 1.32 0.76

Rozwodniony

33p66 Z działalnoÊci kontynuowanej 14 1.18 0.71

33p68 Z działalnoÊci zaniechanej 0.01 0.01

33p66 Z zysku roku obrotowego 1.19 0.72

Noty przedstawione na stronach 16–86 stanowià integralnà cz´Êç niniejszego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
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Grupa KASZUBY S.A. – Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012

(Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. euro, o ile nie podano inaczej)

1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat został zaprezentowany w wariancie kalkulacyjnym. Zobacz komentarz, pkt. 12 i 13
2 Ujawnienie zysku operacyjnego w samym rachunku zysków i strat nie jest wymagane w MSR 1. Nie ma jednak zakazu
ujawnienia tej lub podobnej pozycji.
3 Zysk na akcj´ z działalnoÊci zaniechanej mo˝na podaç w informacji dodatkowej (notach) do sprawozdania, zamiast w samym
rachunku zysków i strat.



Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Rok obrotowy 
zakoƒczony 31 grudnia 

Nota Rok 2012 Rok 2011

Zysk roku obrotowego 33,165 16,368 

Pozostałe całkowite dochody:

1p82(g) Zyski z tytułu aktualizacji wyceny gruntów i budynków 29 755 759 

MSSF7p20(a)(ii) Zmiana wartoÊci aktywów finansowych dost´pnych 
do sprzeda˝y 29 362 912 

MSSF3p59, Przeklasyfikowanie wyceny posiadanego poprzednio 
1p82(g) udziału w Grupie ABC 7, 29, 39 (850) –

1p82(h) Udział w pozostałych całkowitych dochodach 
jednostek stowarzyszonych 29 (86) 91 

19p93B 1p82(g), Strata aktuarialna na zobowiàzaniach z tytułu 
Êwiadczeƒ emerytalnych 28, 33 – (494) 

1p82(g) Wpływ zmiany stawki podatkowej w Eurawii 
na wysokoÊç podatku odroczonego1 28, 32 (10) – 

MSSF7p23(c) Zabezpieczenia przepływów pieni´˝nych 29 64 (3) 

1p82(g) Zabezpieczenia inwestycji netto 29 (45) 40 

1p82(g), 21p52(b) Ró˝nice z przeliczenia jednostek zagranicznych 29 2,413 (1,111) 

Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy, 
po opodatkowaniu 2,603 194 

1p82(i) Całkowite dochody za rok obrotowy, ogółem 35,768 16,562

Przypadajàce na: 

1p83(b)(ii) – Akcjonariuszy jednostki dominujàcej 32,968 15,746 

1p83(b)(i) – Udziały niedajàce kontroli 2,800 816 

Całkowite dochody za rok obrotowy 35,768 16,562 

Całkowite dochody netto przypadajàce na akcjonariuszy 
jednostki dominujàcej: 

– z działalnoÊci kontynuowanej 32,868 15,626 

MSSF5p33(d) – z działalnoÊci zaniechanej 25 100 120

32,968 15,746

Pozycje w zestawieniu powy˝ej ujawniono w kwotach po opodatkowaniu. Podatek dochodowy obcià˝ajàcy
ka˝dy składnik pozostałych całkowitych dochodów wykazano w nocie 13.

Noty przedstawione na stronach 16–86 stanowià integralnà cz´Êç niniejszego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego

Komentarz – rachunek zysków i strat i sprawozdanie 
z całkowitych dochodów

Poni˝szy komentarz wyjaÊnia pewne kluczowe wymagania zawarte w MSR 1, „Prezentacja Sprawozdaƒ
finansowych oraz pozostałe wymagania wpływajàce na rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie 
z całkowitych dochodów.

1p81 1. Jednostki majà wybór w postaci prezentacji wszystkich pozycji przychodów i kosztów wykazanych 
w danym okresie:
(a) w jednym sprawozdaniu z całkowitych dochodów; lub
(b) w dwóch zestawieniach (zgodnie z zasadami rachunkowoÊci Grupy KASZUBY S.A.) tzn.:

(i) odr´bnym rachunku zysków i strat prezentujàcym składniki zysków lub strat; oraz
(ii) sprawozdaniu z całkowitych dochodów rozpoczynajàcym si´ od wyniku finansowego 

i prezentujàcym składniki pozostałych całkowitych dochodów

Podstawowa ró˝nica mi´dzy tymi dwiema opcjami polega na tym, ̋ e w opcji (a) wynik finansowy netto 
za rok ujmuje si´ jako sum´ cz´Êciowà a nie „wartoÊç koƒcowà i sprawozdanie koƒczy si´ na całkowitych
dochodach netto za rok.

1p82 2. Pojedyncze sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmuje przynajmniej nast´pujàce pozycje:[k4] 
(a) przychody;
(b) koszty finansowe;
(c) udział w zysku lub stracie jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsi´wzi´ç (joint venture)

wycenianych metodà praw własnoÊci;
(d) obcià˝enie podatkowe;
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(e) jedna kwota stanowiàca sum´:
(i) wyniku finansowego po opodatkowaniu na działalnoÊci zaniechanej; oraz
(ii) wyniku finansowego po opodatkowaniu z tytułu wyceny wg wartoÊci godziwej pomniejszonej 

o koszty sprzeda˝y lub z tytułu zbycia aktywów bàdê grup do zbycia składajàcych si´ 
na działalnoÊç zaniechanà.

(f) wynik finansowy;
(g) ka˝dy składnik pozostałych całkowitych dochodów wg ich rodzaju;
(h) udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsi´wzi´ç 

(joint venture) wycenianych metodà praw własnoÊci;
(i) całkowite dochody netto.

1p83 3. Nast´pujàce pozycje wykazuje si´ jako alokacje za dany okres:
(c) Wynik finansowy przypadajàcy na:

(i) udziały niedajàce kontroli; oraz
(ii) właÊcicieli jednostki dominujàcej

(b) Całkowite dochody netto za okres przypadajàce na:
(i) udziały niedajàce kontroli; oraz
(ii) właÊcicieli jednostki dominujàcej

MSSF5p33(d) (c) Kwota dochodów przypadajàcych na właÊcicieli jednostki dominujàcej z tytułu:
(i) działalnoÊci kontynuowanej; oraz
(ii) działalnoÊci zaniechanej.

1p84 4. Je˝eli jednostka przygotowuje odr´bny rachunek zysków i strat, wówczas zawiera on:
(a) pozycje (a)–(f) z punktu 2 powy˝ej; oraz
(b) pozycj´ (a) z punktu 3 powy˝ej

1p12 5. Je˝eli stosuje si´ prezentacj´ dwóch zestawieƒ, sprawozdanie z całkowitych dochodów umieszcza si´
bezpoÊrednio po rachunku zysków i strat.

1p85 6. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz w rachunku zysków i strat (je˝eli podlega sporzàdzeniu)
prezentuje si´ dodatkowe pozycje, nagłówki i sumy cz´Êciowe, je˝eli taka prezentacja jest istotna 
dla zrozumienia wyników finansowych jednostki

7. Dodatkowe podtytuły nale˝y stosowaç z umiarem. ElastycznoÊç przewidziana w MSR 1 mo˝e byç
wykorzystywana jedynie do zapewnienia lepszego zrozumienia przez u˝ytkowników danych zgodnych 
ze stosowanymi zasadami rachunkowoÊci. Nie mo˝e natomiast prowadziç do odejÊcia od tych zasad.
Poni˝ej przedstawiono ogólne zasady, które jednostki powinny stosowaç przy prezentacji dodatkowych
pozycji, nagłówków, sum cz´Êciowych i alternatywnych miar wyników:
(a) Dane zgodne ze stosowanymi zasadami rachunkowoÊci nale˝y podawaç w sposób co najmniej tak

samo widoczny jak dane według alternatywnych metod.
(b) Dodatkowe pozycje, sumy cz´Êciowe i kolumny mo˝na stosowaç tylko wówczas, gdy nie prowadzà

one do odejÊcia od danych według stosowanych zasad rachunkowoÊci poprzez wprowadzenie
pewnej subiektywnoÊci lub zbytniej szczegółowoÊci rachunku zysków i strat.

(c) Ka˝da dodatkowa pozycja lub kolumna powinna zawieraç wszelkie przychody bàdê koszty dotyczàce
tak wstawionej pozycji lub kolumny.

(d) Ka˝da dodatkowa pozycja lub kolumna powinna zawieraç jedynie przychody bàdê koszty b´dàce
przychodami lub kosztami samej jednostki.

(e) Pozycje mogà podlegaç wyodr´bnieniu (na przykład w drodze zastosowania kolumn lub sum
cz´Êciowych), je˝eli majà inny charakter bàdê funkcj´ od pozostałych pozycji zawartych w rachunku
zysków i strat.

(f) Jednostka nie powinna mieszaç układu rodzajowego kosztów z kalkulacyjnym, je˝eli koszty w obu
układach prezentacji si´ zaz´biajà.

(g) OkreÊlenia u˝yte w dodatkowych pozycjach i sumach cz´Êciowych powinny zostaç zdefiniowane,
je˝eli nie sà terminami uznanymi w MSSF.

(h) Dodatkowe pozycje, kolumny i sumy cz´Êciowe powinny podlegaç uj´ciu tylko wówczas, gdy stosuje si´
je wewn´trznie dla celów zarzàdzania przedsi´biorstwem.

(i) Indywidualnie dozwolone sà ró˝norodne formy prezentacji, jednak nale˝y zwróciç uwag´ na łàczny
efekt przedło˝enia takich informacji, tzn. nale˝y zapewniç, ̋ e całoÊciowy przekaz płynàcy z rachunku
zysków i strat nie został zniekształcony ani zagubiony.

(j) Metoda prezentacji zasadniczo z roku na rok powinna pozostawaç zgodna i spójna.
(k) Metoda prezentacji powinna byç zgodna z wytycznymi lokalnych organów nadzorujàcych

8. EBIT (zysk przed uwzgl´dnieniem odsetek i podatków) mo˝e stanowiç właÊciwy podtytuł do wykazania 
w rachunku zysków i strat. Taka pozycja zwykle zawiera rozró˝nienie mi´dzy zyskiem przed
opodatkowaniem z działalnoÊci operacyjnej oraz zyskiem przed opodatkowaniem z działalnoÊci finansowej.

9. Z kolei sum´ cz´Êciowà w postaci EBITDA (zysk przed uwzgl´dnieniem odsetek, podatków i amortyzacji)
mo˝na dołàczyç jako sum´ cz´Êciowà pod warunkiem, ̋ e jednostka prezentuje koszty wg rodzajów i pod
warunkiem, ̋ e taka suma cz´Êciowa nie stanowi odejÊcia od danych sporzàdzonych według stosowanych
zasad rachunkowoÊci poprzez twierdzenie, ̋ e EBITDA jest „realnym zyskiem lub poprzez zbytnie
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uszczegółowienie rachunku zysków i strat powodujàce, ̋ e czytelnik nie mo˝e szybko okreÊliç wyników
jednostki zgodnych z jej zasadami rachunkowoÊci. Je˝eli jednostka prezentuje swe koszty w układzie
kalkulacyjnym, nie b´dzie wówczas mo˝liwe uj´cie amortyzacji jako odr´bnej pozycji podczas ustalania
zysku operacyjnego, poniewa˝ amortyzacja stanowi koszt rodzajowy, nie zaÊ koszt poszczególnych
segmentów funkcjonalnych przedsi´biorstwa. W takim przypadku EBITDA mo˝na przedstawiç wyłàcznie 
w drodze przypisu, w notach lub w przeglàdowych informacjach na temat działalnoÊci operacyjnej.

Istotne pozycje przychodów i kosztów

1p97 10. Je˝eli poszczególne pozycje przychodów i kosztów majà charakter istotny, wówczas ich charakter 
i kwot´ wykazuje si´ odr´bnie w rachunku zysków i strat bàdê w notach. W przypadku Grupy KASZUBY S.A.
takich ujawnieƒ dokonano w samym rachunku zysków i strat oraz w nocie 6. Niektóre jednostki wykazujà 
te pozycje bezpoÊrednio w rachunku zysków i strat poprzez zamieszczenie dodatkowych kolumn lub tabel.
Wi´cej na ten temat mo˝nà znaleêç w publikacji PwC „Wademekum rachunkowoÊci MSSF (dost´pna 
w angielskiej wersji j´zykowej – „IFRS Manual of accounging).

1p85, 97 11. MSR 1 nie wskazuje szczegółowych nazw dla rodzajów pozycji, które nale˝y odr´bnie wykazywaç.
Je˝eli jednostka prezentuje odr´bnà kategori´ pozycji „jednorazowych, ‘istotnych lub „nadzwyczajnych 
w rachunku zysków i strat lub w notach, nota zawierajàca informacje o stosowanych zasadach rachunkowoÊci
powinna wówczas wprowadzaç definicj´ wybranego terminu. Prezentacja i definicje takich pozycji powinny
wówczas z roku na rok mieç charakter spójny.

Układ rodzajowy a układ kalkulacyjny

12. Je˝eli jednostka klasyfikuje swe koszty wg rodzaju, wówczas musi zapewniç, ̋ e ka˝da kategoria kosztów
obejmuje wszelkie pozycje nale˝àce do takiej kategorii. Istotne koszty restrukturyzacji mogà na przykład
obejmowaç odprawy (koszty Êwiadczeƒ pracowniczych), odpisy zapasów (zmiany stanu zapasów) 
oraz korekty z tytułu utraty wartoÊci rzeczowych aktywów trwałych. Nie jest dozwolone ujmowanie kosztów
restrukturyzacji jako odr´bnej pozycji w analizie kosztów wg rodzajów, je˝eli pozycja taka pokrywa si´
cz´Êciowo z innymi pozycjami.

13. Jednostki, które prezentujà koszty w układzie kalkulacyjnym, uwzgl´dniajà istotne koszty w ramach
funkcji, której dotyczà. Wówczas istotne pozycje mo˝na ujàç w przypisach bàdê w notach do sprawozdania
finansowego.

Zysk operacyjny

1BC56 14. Jednostka mo˝e zdecydowaç si´ na prezentacj´ sumy cz´Êciowej w postaci wyniku na działalnoÊci
operacyjnej. Takie podejÊcie jest dozwolone, jednak, nale˝y zapewniç, ̋ e wykazana kwota jest
reprezentatywna dla działalnoÊci, którà zwykle uznaje si´ za ‘operacyjnà’. Pozycje o czysto operacyjnym
charakterze (na przykład odpisy zapasów, koszty restrukturyzacji i przeniesienia działalnoÊci) nie podlegajà
wyłàczeniu tylko dlatego, ̋ e wyst´pujà nieregularnie lub ich kwota odbiega od zwykłych wartoÊci. Nie mo˝na
tak˝e wyłàczyç kosztów argumentujàc, ̋ e nie wià˝à si´ z przepływami pieni´˝nymi (na przykład amortyzacja).
Zasadniczo, zysk operacyjny stanowi sum´ cz´Êciowà po uwzgl´dnieniu pozostałych kosztów, tzn. 
z wyłàczeniem kosztów finansowych i udziału w zyskach inwestycji wycenianych metodà praw własnoÊci
choç w pewnych okolicznoÊciach mo˝e byç właÊciwe uwzgl´dnienie w zysku operacyjnym udziału w zyskach
inwestycji ujmowanych metodà praw własnoÊci (patrz paragraf 16 poni˝ej). 

Zmiana kolejnoÊci prezentacji poszczególnych pozycji

1p86 15. Pozycje oraz opisy takich pozycji podlegajà uj´ciu w innej kolejnoÊci, je˝eli jest to niezb´dne dla wyjaÊnienia
ró˝norodnych elementów składajàcych si´ na wyniki przedsi´biorstwa. Zastrzega si´ jednak, ˝e jednostki
majà obowiàzek dokonaç rzetelnej prezentacji i nie powinny dokonywaç ˝adnych zmian, je˝eli nie istniejà
ku temu uzasadnione przyczyny.

16. Udział w zysku jednostek stowarzyszonych zwykle ujmuje si´ po kosztach finansowych – taka prezentacja
stanowi podkreÊlenie faktu, ˝e udział w zyskach jednostek stowarzyszonych jest wynikiem działalnoÊci
inwestycyjnej grupy, a nie elementem jej działalnoÊci operacyjnej. Jednak je˝eli grupa prowadzi znaczàcà
cz´Êç swej działalnoÊci gospodarczej za poÊrednictwem jednostek stowarzyszonych (lub wspólnych
przedsi´wzi´ç) i działalnoÊç ta jest strategicznie wa˝nym elementem działalnoÊci gospodarczej grupy,
właÊciwe mo˝e okazaç si´ przedstawienie kosztów finansowych po udziale w zysku jednostek
stowarzyszonych. W takim przypadku Zarzàd mo˝e nawet wstawiç sum´ cz´Êciowà w postaci „zysku przed
uwzgl´dnieniem kosztów finansowych lub uwzgl´dniç udział w zysku jednostek stowarzyszonych
wspólnych i przedsi´wzi´ç w ramach kategorii zysku operacyjnego (jeÊli taka kategoria jest ujawniana). 
Nie byłoby jednak poprawne uj´cie udziału w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsi´wzi´ciach
w ramach pozycji „przychodów ( a co za tym idzie w kategorii „zysk brutto).

17. Przychodów finansowych nie mo˝na kompensowaç z kosztami finansowymi; wchodzà one w skład
pozostałych przychodów/pozostałych zysków lub sà ujmowane odr´bnie w rachunku zysków i strat. Je˝eli
przychód finansowy jest uboczny, dozwolone jest prezentowanie przychodów finansowych bezpoÊrednio
przed kosztami finansowymi oraz wykazanie w rachunku zysków i strat sumy cz´Êciowej w postaci kosztów
finansowych netto. Je˝eli przychody z tytułu odsetek sà jednym z głównych segmentów działalnoÊci
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jednostki, ujmuje si´ je jako „przychody.

DziałalnoÊç zaniechana

1p82(e), 18. Jak wskazano w punkcie 2(e) powy˝ej, jednostki prezentujà pojedynczà kwot´ w sprawozdaniu
MSSF5p33(a)(b) z całkowitych dochodów (bàdê odr´bnym rachunku zysków i strat), stanowiàcà sum´ (i) wyniku

finansowego po opodatkowaniu z działalnoÊci zaniechanej oraz (ii) zysku lub straty po opodatkowaniu 
z tytuły wyceny do wartoÊci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda˝y lub z tytułu zbycia aktywów bàdê
grup do zbycia stanowiàcych działalnoÊç zaniechanà. Par. 33 MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone 
do sprzeda˝y i działalnoÊç zaniechana wymaga tak˝e analizy takiej pojedynczej kwoty. Analiza mo˝e
znaleêç si´ w notach lub w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (odr´bnym rachunku zysków i strat).
Je˝eli jest zawarta w rachunku zysków i strat, powinna zostaç przedstawiona w cz´Êci dotyczàcej działalnoÊci
zaniechanej, tzn. odr´bnie od działalnoÊci kontynuowanej. Analiza nie jest wymagana dla grup do zbycia,
którymi sà nowo przej´te jednostki zale˝ne spełniajàce w momencie zakupu kryteria klasyfikacji jako
przeznaczone do sprzeda˝y (patrz MSSF 5 par. 11).

Zysk na akcj´

33p66 19. MSR 33 „Zysk na akcj´ zobowiàzuje jednostk´ do prezentacji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
podstawowego i rozwodnionego zysku na akcj´ (EPS) w zakresie wyniku finansowego z działalnoÊci
kontynuowanej przypadajàce na akcjonariuszy jednostki dominujàcej oraz w zakresie zysku lub straty netto
przypadajàce na akcjonariuszy jednostki dominujàcej w zakresie ka˝dej kategorii akcji zwykłych. Podstawowy
i rozwodniony EPS wykazuje si´ w sposób tak samo widoczny we wszystkich prezentowanych okresach.

33p67A 20. Je˝eli jednostka przygotowuje odr´bny rachunek zysków i strat, podstawowy i rozwodniony zysk na akcj´
wykazuje si´ na koƒcu tego sprawozdania.

33p73 21. Zysk na akcj´ na bazie alternatywnych miar wyników mo˝e byç ujawniony w sprawozdaniu, je˝eli Zarzàd
uzna to za niezb´dne, ale powinien byç zaprezentowany jedynie w notach do sprawozdania finansowego.

33p67 22. Je˝eli rozwodniony EPS prezentuje si´ dla przynajmniej jednego okresu, nale˝y go wykazaç dla wszystkich
okresów nawet wówczas, gdy odpowiada on podstawowemu EPS. Je˝eli podstawowy i rozwodniony EPS
sà równe, prezentacji obu pozycji mo˝na dokonaç w jednym wierszu sprawozdania z całkowitych dochodów.

33p68 23. Jednostka, która ujmuje działalnoÊç zaniechanà, wykazuje podstawowe i rozwodnione wartoÊci
przypadajàce na akcj´ dla działalnoÊci zaniechanej w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w notach
do sprawozdania finansowego.

33p69, 41, 43 24. Podstawowy i rozwodniony EPS prezentuje si´ nawet wówczas, gdy odpowiednie wartoÊci sà ujemne
(tzn. gdy wyst´puje strata na akcj´). Zastrzega si´ jednak, ̋ e potencjalne akcje zwykłe majà charakter
rozwadniajàcy, tylko wtedy gdy ich zamiana prowadziłaby do zwi´kszenia straty na akcj´. Je˝eli strata
uległaby zmniejszeniu, akcje majà charakter antyrozwadniajàcy.

33p4 25. Je˝eli jednostka sporzàdza skonsolidowane sprawozdania finansowe i jednostkowe sprawozdanie
finansowe zgodnie z MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe, zakres informacji
wymaganych przez MSR 33 prezentuje si´ wyłàcznie na podstawie danych skonsolidowanych. Jednostka,
która postanawia wykazywaç EPS na podstawie swego jednostkowego sprawozdania finansowego, ujmuje
takie informacje jedynie w swym jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Składniki pozostałych całkowitych dochodów

1p7 26. Składnikami pozostałych całkowitych dochodów (PCD) sà pozycje przychodów i kosztów (w tym korekty
reklasyfikacyjne), które MSSF wymagajà lub zezwalajà na niewykazywanie w wyniku finansowym. Obejmujà
one: zmiany stanu nadwy˝ki z tytułu przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych lub wartoÊci
niematerialnych; zyski i straty aktuarialne z tytułu programów okreÊlonych Êwiadczeƒ; zyski i straty 
z przeliczenia sprawozdaƒ finansowych sporzàdzonych dla działalnoÊci prowadzonej zagranicà; zyski i straty
z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y; oraz efektywna cz´Êç zysku i straty
na instrumentach zabezpieczajàcych w ramach transakcji zabezpieczajàcych przepływy pieni´˝ne.

1p91, 90 27. Jednostki mogà prezentowaç składniki pozostałych całkowitych dochodów po uwzgl´dnieniu lub przed
uwzgl´dnieniem odpowiednich skutków podatkowych. JeÊli jednostka zdecyduje si´ prezentowaç te pozycje
po uwzgl´dnieniu podatków, wówczas kwota podatku dochodowego dotyczàca ka˝dego składnika PCD, 
w tym korekt reklasyfikacyjnych, podlega ujawnieniu w notach.

1p92, 94 28. Jednostka prezentuje odr´bnie wszelkie korekty reklasyfikacyjne dotyczàce składników pozostałych
całkowitych dochodów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów bàdê w notach.

1p7, 95 29. Korekty reklasyfikacyjne to kwoty przeniesione do wyniku finansowego bie˝àcego okresu, które wykazano
w pozostałych całkowitych dochodach w bie˝àcym lub poprzednich okresach. Wynikajà one na przykład 
ze zbycia działalnoÊci zagranicà, wyksi´gowania aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y oraz kiedy
zabezpieczona planowana transakcja ma wpływ na wynik finansowy.

1p82A 30. MSR 1 został zmieniony dla okresów rozpoczynajàcych si´ 1 lipca 2012. Zmiana wymaga, aby składniki
pozostałych dochodów całkowitych, sklasyfikowane według rodzaju, były dzielone na te, które b´dà mogły
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byç przeniesione do wyniku finansowego w momencie spełnienia odpowiednich warunków oraz te, które
nigdy nie zostanà przeniesione do wyniku finansowego. Zmiana wymaga równie˝, aby jednostka która
prezentuje składniki pozostałych dochodów całkowitych przed opodatkowaniem i osobnà łàcznà kwot´
wpływu podatkowego, alokowała podatek pomi´dzy składniki, które mogà byç póêniej przeniesione 
do rachunku zysków i strat i te, które nie b´dà mogły byç przeniesione.

1p107 31. Kwot´ dywidend wykazanych jako wypłaty z zysku na rzecz właÊcicieli w ciàgu okresu oraz stosownà
kwot´ na akcj´ ujmuje si´ w zestawieniu ze zmian w kapitale własnym lub w notach. W nast´pstwie zmian
wprowadzonych do MSR 1 dywidend nie mo˝na prezentowaç w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 
ani w rachunku zysków i strat.

SpójnoÊç

1p45 32. Nale˝y zachowaç te same zasady prezentacji i klasyfikacji pozycji sprawozdania finansowego w kolejnych
okresach, chyba ˝e:
(a) oczywiste jest, w nast´pstwie istotnej zmiany charakteru działalnoÊci jednostki lub przeglàdu jej

sprawozdania finansowego, ˝e inne zasady prezentacji lub klasyfikacji byłyby bardziej właÊciwe 
z uwzgl´dnieniem kryteriów doboru i zastosowania zasad rachunkowoÊci zawartych w MSR 8
„Zasady rachunkowoÊci, zmiany szacunków ksi´gowych i bł´dy lub

(b) MSSF wymagajà zmiany prezentacji.

IstotnoÊç i agregowanie

1p29 33. Ka˝da istotna kategoria podobnych pozycji jest odr´bnie prezentowana w sprawozdaniu finansowym.
Nale˝y ujmowaç odr´bnie pozycje o ró˝nym charakterze bàdê funkcji, chyba ̋ e sà one nieistotne.

Kompensowanie

1p32 34. Nie mo˝na kompensowaç aktywów i zobowiàzaƒ ani przychodów i kosztów, chyba ̋ e jest to wymagane
lub dozwolone zapisami MSSF. Przykładowe przychody i koszty wymagajàce kompensaty lub mogàce
podlegaç kompensacie :

1p34(a) (a) Zyski i straty na zbyciu aktywów trwałych, w tym inwestycji i aktywów operacyjnych, ujmuje si´
poprzez pomniejszenie przychodów ze zbycia o wartoÊç ksi´gowà składnika aktywów i towarzyszàcych
kosztów sprzeda˝y.

1p34(b) (b) Koszty zwiàzane z rezerwà wykazywanà zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiàzania warunkowe i aktywa
warunkowe i podlegajàce zwrotowi na mocy uzgodnieƒ umownych zawartych z osobà trzecià 
(na przykład zobowiàzania gwarancyjne dostawcy) mo˝na kompensowaç z przedmiotowym zwrotem.

1p35 (c) Zyski i straty z szeregu podobnych transakcji wykazuje si´ w uj´ciu netto (na przykład zyski i straty
kursowe lub zyski i straty na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu). Jednak takie
zyski i straty ujmuje si´ odr´bnie, je˝eli majà one charakter istotny.

Podsumowanie

35. Wymagane ujawnienia dotyczàce składników pozostałych dochodów całkowitych (PCD) mo˝na
podsumowaç nast´pujàco:
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Pozycja Odniesienie

Wymóg wg 
przepisów 
standardu

Prezentacja 
w sprawozdaniu
finansowym 
Grupy KASZUBY S.A.

Ka˝dy składnik PCD wykazany w ciàgu okresu,
klasyfikowany wg rodzaju

MSR 1 p82(g) Sprawozdanie 
z całkowitych
dochodów

Sprawozdanie z
całkowitych
dochodów

Korekty reklasyfikacyjne w ciàgu okresu dotyczàce
składników PCD

MSR 1 p92 Sprawozdanie 
z całkowitych
dochodów 
lub noty

Nota 29

Podatek dotyczàcy ka˝dego składnika PCD, w tym
korekt reklasyfikacyjnych

MSR 1 p90 Sprawozdanie 
z całkowitych
dochodów 
lub noty

Nota 13

Uzgodnienie dla ka˝dego składnika kapitału
własnego, z odr´bnà prezentacjà:
– Zysk/Strata
– Ka˝da pozycja PCD
– Transakcje z właÊcicielami

MSR 1 p106(d) Sprawozdanie ze
zmian w kapitale
własnym

Sprawozdanie ze
zmian w kapitale
własnym

Dla ka˝dego składnika kapitału własnego, analiza
poszczególnych pozycji pozostałych dochodów
całkowitych

MSR 1 p106A Sprawozdanie ze
zmian w kapitale
własnym lub noty

Nota 29



Skonsolidowany bilans

Na dzieƒ 31 grudnia
Nota Rok 2012 Rok 2011

1p 10(a), 1p38 Aktywa
1p113

1p60, 66 Aktywa trwałe

1p54(a) Rzeczowe aktywa trwałe 16 155,341 100,233

1p54(c) WartoÊci niematerialne 17 26,272 20,700

1p54(e), 28p38 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 12 13,373 13,244

1p54(o), 1p56 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 3,520 3,321

1p54(d), Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y 19 17,420 14,910
MSSF7p8(d)

1p54(d), Pochodne instrumenty finansowe 20 395 245
MSSF7p8(a)

1p54(h), Nale˝noÊci handlowe oraz pozostałe nale˝noÊci 21 2,322 1,352
MSSF7p8(c)

218,643 154,005

1p60,1p66 Aktywa obrotowe

1p54(g) Zapasy 22 24,700 18,182

1p54(h), Nale˝noÊci handlowe oraz pozostałe nale˝noÊci 21 19,765 18,330
MSSF7p8(c)

1p54(d), Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y 19 1,950 –
MSSF7p8(d)

1p54(d), Pochodne instrumenty finansowe 20 1,069 951
MSSF7p8(a)
1p54(d), Aktywa finansowe wykazywane w wartoÊci godziwej
MSSF7p8(a) przez wynik finansowy 23 11,820 7,972

1p54(i), MSSF7p8 Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty 24 17,928 34,062

77,232 79,497

MSSF5p38, 1p54(j) Aktywa grupy do zbycia zaklasyfikowanej 
jako przeznaczona do sprzeda˝y 25 3,333 –

80,565 79,497

Aktywa razem 299,208 233,502

Kapitał i zobowiàzania

1p54(r) Kapitał własny przypadajàcy na akcjonariuszy
jednostki dominujàcej

1p78(e), 1p54(r) Akcje zwykłe 26 25,300 21,000

1p78(e), 1p55 Nadwy˝ka ze sprzeda˝y akcji powy˝ej wartoÊci nominalnej (agio) 26 17,144 10,494

1p78(e), 1p55 Pozostałe kapitały rezerwowe 29 11,435 7,005

1p78(e), 1p55 Zyski zatrzymane 28 70,006 48,681

123,885 87,180

1p54(q) Udziały niedajàce kontroli 7,888 1,766

Razem kapitał własny 131,773 88,946
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Na dzieƒ 31 grudnia
Nota Rok 2012 Rok 2011

Zobowiàzania

1p60, 1p69 Zobowiàzania długoterminowe
1p54(m),

MSSF7p8(f–g) Kredyty i po˝yczki 31 115,121 96,346

1p54(m), Pochodne instrumenty finansowe 20 135 129
MSSF7p8(e)

1p54(o), 1p56 Zobowiàzania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 12,370 9,053

1p54(l), 1p78(d) Zobowiàzania z tytułu Êwiadczeƒ emerytalnych 33 4,635 2,233

1p54(l), 1p78(d) Rezerwy na pozostałe zobowiàzania i obcià˝enia 35 316 274

132,577 108,035

1p60,1p69 Zobowiàzania krótkoterminowe

1p54(k), Zobowiàzania handlowe oraz pozostałe zobowiàzania 30 16,670 12,478
MSSF7p8(f)

1p54(n) Zobowiàzania z tytułu bie˝àcego podatku dochodowego 2,566 2,771

1p54(m), Kredyty i po˝yczki 31 11,716 18,258
MSSF7p8(f)

1p54(m), Pochodne instrumenty finansowe 20 460 618

MSSF7p8(e)

1p54(l) Rezerwy na pozostałe zobowiàzania i obcià˝enia 35 3,226 2,396

34,638 36,521

MSSF5p38, Zobowiàzania grupy do zbycia zaklasyfikowanej 
1p54(p) jako przeznaczona do sprzeda˝y 25 220 –

34,858 36,521

Razem zobowiàzania 167,435 144,556

Razem kapitał i zobowiàzania 299,208 233,502

10p17 Noty przedstawione na stronach 16–86 stanowià integralnà cz´Êç niniejszego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe zawarte na stronach 1–86 zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarzàd w dniu
24 lutego 2013 r. i podpisane w jego imieniu

CD Suede

Dyrektor Wykonawczy

G Wallace

Dyrektor Finansowy
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Komentarz – bilans

Poni˝szy komentarz wyjaÊnia pewne kluczowe wymagania zawarte w MSR 1 „Prezentacja sprawozdaƒ
finansowych wpływajàce na bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej.

1p10 1. MSR 1 odwołuje si´ do bilansu jako do sprawozdania z sytuacji finansowej. Ta nowa nazwa nie ma
charakteru obowiàzkowego, wi´c Grupa KASZUBY S.A. postanowiła pozostaç przy lepiej znanej
nazwie „bilans.

1p54, 55 2. Par. 54 MSR 1 wskazuje pozycje, które, jako minimum, wymagajà prezentacji w bilansie. Dodatkowe
pozycje, nagłówki i sumy cz´Êciowe wykazuje si´ w bilansie, je˝eli taka prezentacja jest istotna 
dla zrozumienia sytuacji finansowej jednostki

1p77, 78 3. Jednostka ujawnia, w bilansie bàdê w notach, dalsze podklasyfikacje wykazanych pozycji
uporzàdkowane w sposób właÊciwy dla działalnoÊci jednostki. Szczegółowy zakres takich
podklasyfikacji zale˝y od wymagaƒ MSSF oraz od wielkoÊci, charakteru i funkcji odpowiednich kwot.

Rozró˝nienie na trwałe/długoterminowe i obrotowe/krótkoterminowe

1p60 4. Jednostka wykazuje aktywa obrotowe i trwałe oraz zobowiàzania długo– i krótkoterminowe w ramach
odr´bnych klasyfikacji w swym bilansie, chyba ̋ e prezentacja oparta na płynnoÊci dostarcza rzetelnych
i bardziej przydatnych informacji. W takim przypadku wszystkie aktywa i zobowiàzania prezentuje si´
łàcznie w porzàdku według ich płynnoÊci.

1p61 5. Bez wzgl´du na przyj´tà metod´ prezentacji, jednostka ujawnia dla ka˝dej pozycji aktywów i zobowiàzaƒ
obejmujàce kwoty oczekujàce zapłaty lub rozliczenia (a) w ciàgu nie wi´cej ni˝ 12 miesi´cy od koƒca
okresu sprawozdawczego; oraz (b) w ciàgu ponad 12 miesi´cy od koƒca okresu sprawozdawczego.

1p66–70 6. Aktywa obrotowe obejmujà aktywa (takie jak zapasy oraz nale˝noÊci handlowe), które podlegajà
sprzeda˝y, zu˝yciu lub zbyciu w ramach zwykłego cyklu działalnoÊci operacyjnej nawet wówczas,
gdy nie nale˝y oczekiwaç ich zbycia w ciàgu 12 miesi´cy od koƒca okresu sprawozdawczego.
Niektóre zobowiàzania krótkoterminowe, takie jak zobowiàzania handlowe oraz pewne rezerwy 
na koszty pracownicze i pozostałe koszty operacyjne, stanowià cz´Êç kapitału obrotowego
wykorzystywanego w zwykłym cyklu działalnoÊci operacyjnej jednostki. Takie pozycje operacyjne
klasyfikuje si´ jako zobowiàzania krótkoterminowe nawet wówczas, gdy podlegajà rozliczeniu 
w okresie ponad 12 miesi´cy od koƒca okresu sprawozdawczego.

1p68 7. Cykl działalnoÊci operacyjnej jednostki to czas od nabycia aktywów dla celów przetwarzania do chwili
ich zbycia w zamian za Êrodki pieni´˝ne lub ekwiwalenty pieni´˝ne. Je˝eli zwykły cykl działalnoÊci
operacyjnej jednostki nie jest mo˝liwy do jasnego zdefiniowania, zakłada si´ wówczas, ̋ e trwa on 
12 miesi´cy.

SpójnoÊç

1p45 8. Nale˝y zachowaç te same zasady prezentacji i klasyfikacji pozycji sprawozdania finansowego 
w kolejnych okresach, chyba ̋ e:
(a) oczywiste jest, w nast´pstwie istotnej zmiany charakteru działalnoÊci jednostki lub przeglàdu

jejsprawozdania finansowego, ̋ e inne zasady prezentacji lub klasyfikacji byłyby bardziej właÊciwe
zgodnie z kryteriami doboru i zastosowania zasad rachunkowoÊci zawartymi w MSR 8 „Zasady
rachunkowoÊci, zmiany szacunków ksi´gowych i bł´dy; lub

(b) MSSF wymagajà zmiany prezentacji.

IstotnoÊç i agregowanie

1p29 9. Ka˝da istotna kategoria podobnych pozycji jest odr´bnie prezentowana w sprawozdaniu finansowym.
Nale˝y ujmowaç odr´bnie pozycje o ró˝nym charakterze bàdê funkcji, chyba ̋ e sà one nieistotne.

Aktywa i zobowiàzania z tytułu podatku bie˝àcego i odroczonego

1p54, 56 10. Aktywa i zobowiàzania z tytułu bie˝àcego i odroczonego podatku dochodowego prezentuje si´ odr´bnie
od siebie oraz odr´bnie od pozostałych aktywów i zobowiàzaƒ. Je˝eli w bilansie dokonuje si´ rozró˝nienia
mi´dzy aktywami trwałymi i obrotowymi oraz zobowiàzaniami krótko– i długoterminowymi, aktywa 
i zobowiàzania z tytułu odroczonego podatku dochodowego zalicza si´ do odpowiednio trwałych 
i długoterminowych.

Kompensowanie

1p32 11. Jednostka nie dokonuje kompensowania aktywów i zobowiàzaƒ, chyba ̋ e jest to wymagane 
lub dozwolone zapisami MSSF. Wycena aktywów po potràceniu korekt wyceny, np. z tytułu
przestarzałych zapasów oraz rezerwy na nale˝noÊci wàtpliwe w przypadku nale˝noÊci, nie stanowi
kompensowania.
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W pewnych okolicznoÊciach wymagane sà trzy bilanse

1p39 12. Je˝eli jednostka zastosowała zasad´ rachunkowoÊci z mocà wstecznà, przekształciła dane wstecznie
lub dokonała zmiany klasyfikacji pozycji w swym sprawozdaniu finansowym, ma obowiàzek przygotowaç
trzeci bilans na poczàtek najwczeÊniejszego prezentowanego okresu porównawczego. Je˝eli jednak
wsteczna zmiana zasad lub przekształcenie danych nie majà wpływu na takie wczeÊniejsze
sprawozdanie z sytuacji finansowej, uwa˝amy, ̋ e wystarczajàce byłoby dla tej jednostki po prostu
ujawnienie tego faktu.
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Przypadajàce na akcjonariuszy 
jednostki dominujàcej

1p109(c), Nadwy˝ka 
108, 109, 113 ze sprze-

da˝y akcji
powy˝ej
wartoÊci Pozostałe

Kapitał nomi- kapitały Zyski Udziały Razem
podsta- nalnej rezer- zatrzy- mniej- kapitał 

Nota wowy (agio) wowe1 mane Razem szoÊciowe własny

Stan na 1 stycznia 2011 r. 20,000 10,424 6,364 48,470 85,258 1,500 86,758

1p106(d)(i) Wynik finansowy – – – 15,512 15,512 856 16,368

1p106(d)(ii) Pozostałe całkowite dochody2 – – 641 (407) 234 (40) 194

1p106(a) Razem całkowite dochody – – 641 15,105 15,746 816 16,562

MSSF2p50 WartoÊç Êwiadczeƒ pracowniczych 28 – – – 822 822 – 822

Ulga podatkowa z tytułu programu 
opcji na akcje 28 – – – 20 20 – 20

Wpływy z emisji akcji 26 1,000 70 – – 1,070 – 1,070

1p106(d)(iii) Dywidendy 34 – – – (15,736) (15,736) (550) (16,286)

1p106(d)(iii) Razem wypłaty i dystrybucja 
na rzecz właÊcicieli, uj´te 
bezpoÊrednio w kapitale 1,000 70 – (14,894) (13,824) (550) (14,374)

Stan na 31 grudnia 2011 r. 21,000 10,494 7,005 48,681 87,180 1,766 88,946

Stan na 1 stycznia 2012 r. 21,000 10,494 7,005 48,681 87,180 1,766 88,946

1p106(d)(i) Wynik finansowy – – – 30,617 30,617 2,548 33,165

1p106(d)(ii) Pozostałe całkowite dochody2 – – 2,261 90 2,351 252 2,603

1p106(a) Razem całkowite dochody – – 2,261 30,707 32,986 2,800 35,768
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1 Pozycje kapitałów rezerwowych mogà byç uj´te w jednej pozycji „pozostałych kapitałów rezerwowych w sprawozdaniu 
ze zmian w kapitale własnym je˝eli majà zbli˝onà charakterystyk´ i mogà byç uznawane za składnik kapitałów. Je˝eli poszczególne
pozycje kapitałów nie sà wykazane w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym, analiza taka powinna byç przedstawiona 
w notach.
2 Zarzàd mo˝e wybraç (a) pokazanie ka˝dej pozycji pozostałych dochodów całkowitych w osobnej linii w sprawozdaniu ze zmian
w kapitale własnym lub (b) prezentacj´ innych pozostałych dochodów całkowitych w jednej pozycji (jak powy˝ej) i dodatkowej
noty pokazujàcej analiz´ poszczególnych składników pozostałych dochodów całkowitych w odniesieniu do ka˝dej z pozycji
kapitałów. Grupa KASZUBY S.A. zamieÊciła takà analiz´ w nocie 29.



Przypadajàce na akcjonariuszy 
jednostki dominujàcej

Nadwy˝ka 
ze sprze–
da˝y akcji

powy˝ej
wartoÊci Pozostałe

Kapitał nomi– kapitały Zyski Udziały Razem
podsta– nalnej rezer– zatrzy– mniej– kapitał 

Nota wowy (agio) wowe mane Razem szoÊciowe własny

MSSF2p50 WartoÊç Êwiadczeƒ pracowniczych 28 – – – 690 690 – 690

Ulga podatkowa z tytułu programu 
opcji na akcje 28 – – – 30 30 – 30

Wpływy z emisji akcji 26 750 200 – – 950 – 950

Nabycie akcji własnych 29 – – (2,564) – (2,564) – (2,564)

Emisja akcji zwykłych w zwiàzku 
z połàczeniem przedsi´wzi´ç 26 3,550 6,450 – – 10,000 – 10,000

Obligacje zamienne – 
element kapitałowy 29 – – 5,433 – 5,433 – 5,433

1p106(d)(iii) Dywidendy 34 – – – (10,102) (10,102) (1,920) (12,022)

1p106(d)(iii) Razem wypłaty i dystrybucja 
na rzecz właÊcicieli, uj´te 
bezpoÊrednio w kapitale 4,300 6,650 2,869 (9,382) 4,437 (1,920) 2,517

1p106(d)(iii) Udziały niedajàce kontroli powstałe 
w wyniku połàczenia przedsi´wzi´ç 39 – – – – – 4,542 4,542

1p106(d)(iii) Nabycie udziałów niedajàcych 
kontroli w Grupie XYZ 40 – – (800) – (800) (300) (1,100)

1p106(d)(iii) Sprzeda˝ udziałów w spółce 
zale˝nej Red Limited do udziałowców 
niekontrolujàcych 40 – – 100 – 100 1,000 1,100

1p106(d)(iii) Razem wyołaty i dystrybucja 
na rzecz właÊcicieli, uj´te 
bezpoÊrednio w kapitale 4,300 6,650 2,869 (9,382) 4,437 2,622 7,059

Stan na 31 grudnia 2012 r. 25,300 17,144 11,435 70,006 123,885 7,888 131,773

Noty przedstawione na stronach 17–83 stanowià integralnà cz´Êç niniejszego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
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Komentarz – sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Poni˝szy komentarz wyjaÊnia pewne kluczowe wymagania zawarte w MSR 1 „Prezentacja sprawozdaƒ
finansowych oraz pozostałe wymagania wpływajàce na sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

Udziały niedajàce kontroli

1p106 1. Informacje wymagane do ujawnienia w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym obejmujà:
(a) całkowite dochody za okres, z odr´bnym uj´ciem kwot ogółem przypadajàcych na właÊcicieli

jednostki dominujàcej oraz na udziały niedajàce kontroli,
(b) dla ka˝dego składnika kapitału własnego, skutki wstecznego zastosowania lub retrospektywnego

przekształcenia danych uj´tego zgodnie z MSR 8,
(c) dla ka˝dego składnika kapitału własnego, uzgodnienie mi´dzy wartoÊcià ksi´gowà na poczàtek 

i na koniec okresu, z odr´bnà prezentacjà zmian wynikajàcych z:
(i) wyniku finansowego;
(ii) ka˝dej pozycji całkowitych dochodów; oraz
(iii) transakcji z właÊcicielami wyst´pujàcymi w charakterze właÊcicieli, z odr´bnym ujawnieniem

wkładów i wypłat z zysku na rzecz właÊcicieli oraz zmian udziału w jednostkach zale˝nych
nieskutkujàcych utratà kontroli.

2. Analiza poszczególnych składników pozostałych dochodów całkowitych w odniesieniu do ka˝dej 
z pozycji kapitału własnego mo˝e byç prezentowana w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym 
lub ujawniana w notach.
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni´˝nych

1p10(d), 7p10, Rok obrotowy 
18(b), 1p38 zakoƒczony 31 grudnia 
1p113 Nota Rok 2012 Rok 2011

Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej

Ârodki pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej 36 71,751 41,703

7p31 Odsetki zapłacone (7,835) (14,773)

7p35 Podatek dochodowy zapłacony (16,909) (10,526)

Wpływy pieni´˝ne netto z działalnoÊci operacyjnej 47,007 16,404

7p21,7p10 Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci inwestycyjnej

7p39 Nabycie jednostki zale˝nej, pomniejszone 
o przej´te Êrodki pieni´˝ne 39 (3,750) –

7p16(a) Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 16 (9,505) (6,042)

7p16(b) Wpływy ze sprzeda˝y rzeczowych aktywów trwałych 36 6,354 2,979

7p16(a) Nabycie wartoÊci niematerialnych 17 (3,050) (700)

7p16(c) Nabycie aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y 19 (4,887) (1,150)

Wpływy ze sprzeda˝y aktywów finansowych dost´pnych 
do sprzeda˝y 151 –

7p16(e) Po˝yczki udzielone jednostkom powiàzanym 41 (1,343) (112)

7p16(f) Spłata po˝yczek otrzymana od jednostek powiàzanych 41 63 98

7p31 Odsetki otrzymane 1,054 1,193

7p31 Dywidendy otrzymane 1,130 1,120

Wypływy pieni´˝ne netto z działalnoÊci inwestycyjnej (13,783) (2,614)

7p21,7p10 Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci finansowej

7p17(a) Wpływy z emisji akcji zwykłych 26 950 1,070

7p17(b) Nabycie akcji własnych 26 (2,564) –

7p17(c) Wpływy z emisji obligacji zamiennych na akcje 31 50,000 –

7p17(c) Wpływy z emisji podlegajàcych wykupowi akcji uprzywilejowanych 31 – 30,000

7p17(c) Otrzymane kredyty i po˝yczki 8,500 18,000

7p17(d) Spłata kredytów i po˝yczek (88,993) (34,674)

7p31 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki 34 (10,102) (15,736)

7p31 Dywidendy wypłacone posiadaczom akcji uprzywilejowanych (1,950) (1,950)

7p42A Nabycie udziałów w spółce zale˝nej od udziałowców 
niekontrolujàcych 40 (1,100) –

7p42A Sprzeda˝ udziałów w jednostce zale˝nej 
do udziałowców niekontrolujàcych 40 1,100 –

7p31 Dywidendy wypłacone posiadaczom udziałów 
niedajàcych kontroli (1,920) (550)

Wypływy pieni´˝ne netto z działalnoÊci finansowej (46,079) (3,840)

(Zmniejszenie)/Zwi´kszenie netto stanu Êrodków pieni´˝nych 
i ich ekwiwalentów (12,855) 10,075

7p28 Stan Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów oraz kredytu 
w rachunku bie˝àcym na poczàtek roku 24 27,598 17,587

Zyski/(straty) kursowe z tytułu wyceny Êrodków pieni´˝nych
i ich ekwiwalentów 535 (64)

7p28 Stan Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów na koniec roku 24 15,278 27,598

Noty przedstawione na stronach 1–86 stanowià integralnà cz´Êç niniejszego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
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Komentarz – sprawozdanie z przepływów pieni´˝nych

Poni˝szy komentarz zawiera wyjaÊnienie pewnych kluczowych wymagaƒ MSR 7 „Sprawozdanie 
z przepływów pieni´˝nych.

SprawozdawczoÊç przepływów pieni´˝nych

Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej

7p18 1. Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej wykazuje si´ przy zastosowaniu:
(a) metody bezpoÊredniej, w której wykazuje si´ główne kategorie wpływów pieni´˝nych brutto i rozchodów

pieni´˝nych brutto; lub
(b) metody poÊredniej, w której wynik finansowy podlega korekcie o wpływ transakcji o charakterze

niepieni´˝nym, wszelkich rozliczeƒ w czasie przeszłych bàdê przyszłych wpływów pieni´˝nych 
lub rozchodów pieni´˝nych oraz pozycji przychodów bàdê kosztów zwiàzanych z przepływami
pieni´˝nymi z działalnoÊci inwestycyjnej lub finansowej.

7p20 2. W załàczniku II znajduje si´ przykładowe sprawozdanie z przepływów pieni´˝nych przygotowane przy
u˝yciu metody bezpoÊredniej.

Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci inwestycyjnej i finansowej

7p21 3. Główne kategorie wpływów pieni´˝nych brutto i rozchodów pieni´˝nych brutto wynikajàce z działalnoÊci
inwestycyjnej oraz finansowej wykazuje si´ odr´bnie, z wyjàtkiem zakresu, w jakim przepływy pieni´˝ne, 
o których mowa w par. 22 i 24 MSR 7, prezentuje si´ w uj´ciu netto.

Sprzeda˝ rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do wynajmu.

7p14 4. Przepływy pieni´˝ne ze sprzeda˝y rzeczowych aktywów trwałych zwykle wykazuje si´ jako przepływy
pieni´˝ne z działalnoÊci inwestycyjnej. Natomiast rozchody pieni´˝ne na wytworzenie lub nabycie aktywów,
które b´dà nast´pnie przeznaczone do wynajmu, a potem do sprzeda˝y, sà przepływami pieni´˝nymi 
z działalnoÊci operacyjnej. Wpływy pieni´˝ne z czynszów, a nast´pnie sprzeda˝y takich aktywów sà wi´c
te˝ przepływami pieni´˝nymi z działalnoÊci operacyjnej.

SprawozdawczoÊç w uj´ciu netto

7p22, 23 5. Przepływy pieni´˝ne wynikajàce z nast´pujàcych rodzajów działalnoÊci operacyjnej, inwestycyjnej bàdê
finansowej mo˝na wykazywaç w kwotach netto:

(a) wpływy i rozchody pieni´˝ne w imieniu klientów, je˝eli przepływy pieni´˝ne dotyczà raczej
działalnoÊci klienta, a nie działalnoÊci jednostki (na przykład, czynsze pobierane w imieniu właÊcicieli
nieruchomoÊci, a nast´pnie im przekazywane); oraz

(b) wpływy i rozchody pieni´˝ne dotyczàce pozycji, którymi obrót jest szybki, kwoty sà wysokie, a terminy
zapadalnoÊci krótkie (na przykład wypłaty i spłata kwoty głównej w przypadku klientów
korzystajàcych z kart kredytowych).

7p24 6. Przepływy pieni´˝ne z ka˝dego z nast´pujàcych rodzajów działalnoÊci instytucji finansowej mo˝na
ujmowaç w kwotach netto:

(a) wpływy i rozchody pieni´˝ne w zwiàzku z przyjmowaniem i wypłatà depozytów o stałym terminie
zapadalnoÊci;

(b) otwieranie depozytów w innych instytucjach finansowych oraz wypłata depozytów z innych instytucji
finansowych,; oraz

(c) wypłacone zaliczki oraz udzielone klientom po˝yczki gotówkowe oraz spłata (zwrot) tych˝e zaliczek 
i po˝yczek.

Odsetki i dywidendy

7p31 7. Wszelkie przepływy pieni´˝ne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i zapłaconych wymagajà
odr´bnej prezentacji. Ka˝dà takà pozycj´ klasyfikuje si´ w sposób spójny z okresu na okres jako
wynikajàcà z działalnoÊci operacyjnej, inwestycyjnej bàdê finansowej.

7p33 8. W przypadku instytucji finansowej odsetki zapłacone oraz odsetki i dywidendy otrzymane zwykle uznaje
si´ za przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej. Nale˝y stwierdziç jednak, ̋ e brak jest konsensusu 
co do klasyfikacji takich przepływów pieni´˝nych w jednostkach z innych bran˝. Odsetki zapłacone 
oraz odsetki i dywidendy otrzymane mo˝na klasyfikowaç jako przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej,
poniewa˝ wchodzà one w zakres ustalania wyniku finansowego netto. Alternatywnie, odsetki zapłacone
oraz odsetki i dywidendy otrzymane mo˝na uznawaç za odpowiednio przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci
finansowej i przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci inwestycyjnej, poniewa˝ sà kosztami pozyskania zasobów
finansowych bàdê stanowià zwrot z inwestycji.

7p34 9. Dywidendy zapłacone mo˝na klasyfikowaç jako przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci finansowej, poniewa˝
składajà si´ one na koszt pozyskania zasobów finansowych. Alternatywnie mo˝na je uznawaç za przepływy
pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej, ̋ eby pomóc czytelnikom okreÊliç zdolnoÊç jednostki do wypłaty dywidend
z przepływów Êrodków pieni´˝nych z działalnoÊci operacyjnej.
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Podatek dochodowy

7p35 10. Przepływy pieni´˝ne z tytułu podatków dochodowych ujawnia si´ odr´bnie i klasyfikuje zwykle jako
przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej, chyba ̋ e mo˝na je w sposób szczegółowy powiàzaç 
z działalnoÊcià finansowà lub inwestycyjnà.

Wpływ zmian kursów walutowych

7p28 11. Niezrealizowane zyski i straty wynikajàce ze zmian kursów walutowych nie stanowià przepływów
pieni´˝nych. Jednak wpływ zmian kursów walutowych na Êrodki pieni´˝ne i ekwiwalenty pieni´˝ne
utrzymywane lub nale˝ne w walutach obcych ujmuje si´ w zestawieniu przepływów pieni´˝nych w celu
uzgodnienia salda Êrodków pieni´˝nych i ekwiwalentów pieni´˝nych na poczàtek i koniec okresu. Takà
kwot´ prezentuje si´ odr´bnie od przepływów pieni´˝nych z działalnoÊci operacyjnej, inwestycyjnej 
i finansowej. Obejmuje ona te˝ ewentualne ró˝nice powstałe w zwiàzku z wykazywaniem przepływów
pieni´˝nych wg kursów wymiany na koniec okresu.

Dodatkowe zalecane ujawnienia

7p50 12. Dodatkowe informacje mogà byç istotne dla u˝ytkowników dla zrozumienia sytuacji finansowej 
i płynnoÊci jednostki. Zach´ca si´ do ujawniania takich informacji, wraz z odpowiednim komentarzem
zarzàdu. Przedmiotowe informacje mogà obejmowaç:

7p50(a) (a) Kwota niewykorzystanej linii kredytowych, jakie mogà byç dost´pne dla celów przyszłej działalnoÊci
operacyjnej oraz dla zaspokojenia zobowiàzaƒ inwestycyjnych, ze wskazaniem wszelkich ograniczeƒ
co do wykorzystania takich linii kredytowych.

7p50(b) (b) Łàczna kwota przepływów pieni´˝nych reprezentujàcych wzrost zdolnoÊci operacyjnych odr´bnie 
od przepływów pieni´˝nych niezb´dnych dla utrzymania zdolnoÊci operacyjnych.

7p50(d) (c) Kwota przepływów pieni´˝nych wynikajàcych z działalnoÊci operacyjnej, inwestycyjnych i finansowej
ka˝dego segmentu sprawozdawczego (patrz odpowiednio MSSF 8 „Segmenty operacyjne).

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Informacje ogólne

1p138(b)(c) Grupa KASZUBY S.A.(„Spółka) oraz jej jednostki zale˝ne (razem dalej zwane „Grupà) wytwarzajà
1p51(a)(b) oraz prowadzà dystrybucj´ i sprzeda˝ butów za poÊrednictwem sieci niezale˝nych placówek detalicznych.

Grupa posiada zakłady produkcyjne na całym Êwiecie, a sprzedaje głównie w Wielkiej Brytanii, Stanach
Zjednoczonych oraz w Europie kontynentalnej. W ciàgu roku grupa przej´ła kontrol´ nad Grupà ABC,
przedsi´biorstwem handlu detalicznego zajmujàcym si´ sprzeda˝à obuwia i wyrobów skórzanych,
działajàcym w Stanach Zjednoczonych oraz w wi´kszoÊci krajów Europy Zachodniej.

1p138(a) KASZUBY S.A. jest spółkà akcyjnà notowanà na giełdzie EuroMoney. Spółka została zało˝ona oraz posiada
swojà siedzib´ w kraju One–Land. Adres siedziby: Nice Walk Way, One–Land.

2. Opis wa˝niejszych stosowanych zasad rachunkowoÊci

Komentarz – opis stosowanych zasad rachunkowoÊci

Poni˝sza informacja dodatkowa zawiera zbiór ró˝nych mo˝liwych do zastosowania zasad rachunkowoÊci.
Zarzàd powinien wybraç i zamieÊciç tylko te zasady, które majà bezpoÊrednie zastosowanie do działalnoÊci
gospodarczej jednostki oraz unikaç zamieszczania informacji zbyt ogólnych.

1p112(a) Główne zasady rachunkowoÊci zastosowane przy sporzàdzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
1p117(b) finansowego przedstawione zostały poni˝ej. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych latach
1 p119 w sposób ciàgły, o ile nie podano inaczej.

2.1 Podstawa sporzàdzenia

1p116 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KASZUBY S.A. sporzàdzone zostało zgodnie
1p117(a) z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej oraz Interpretacjami KIMSF.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzàdzone według zasady kosztu historycznego, 
za wyjàtkiem aktualizacji wyceny gruntów i budynków, aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y
oraz aktywów i zobowiàzaƒ finansowych (w tym instrumentów pochodnych) wycenione w wartoÊci
godziwej przez wynik finansowy.

Sporzàdzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga u˝ycia pewnych znaczàcych szacunków
ksi´gowych. Wymaga równie˝ od Zarzàdu dokonywania własnych osoàdów w ramach stosowania przyj´tych
przez Grup´ zasad rachunkowoÊci. Zagadnienia, które wymagajà dokonywania istotnych ocen bàdê
cechujà si´ szczególnà zło˝onoÊcià, bàdê obszary, w przypadku których poczynione zało˝enia i szacunki
majà istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przedstawiono w nocie 4.
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2.1.2 Zmiany zasad rachunkowoÊci i informacji do ujawnienia
1

8p28 (a) Nowe i zmienione standardy przyj´te przez grup´ kapitałowà

Nie ma ̋ adnych standardów MSSF ani interpretacji KIMSF, które wchodzà po raz pierwszy w ̋ ycie w roku
obrotowym rozpoczynajàcym si´ 1 stycznia 2012 r. lub póêniej, które oczekuje si´, ̋ e majà istotny wpływ 
na grup´ kapitałowà.

(b) Nowe standardy i interpretacje jeszcze nie zastosowane

8p28 Szereg nowych standardów i zmian do standardów oraz interpretacji obowiàzuje dla rocznych okresów
rozpoczynajàcych si´ po 1 stycznia 2012 r., i nie zostały one jeszcze zastosowane przy sporzàdzaniu
niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Nie przewiduje si´, aby którekolwiek z nich
miały istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, z wyjàtkiem wymienionych poni˝ej:

Zmiana do MSR 1, „Prezentacja sprawozdaƒ finansowych w odniesieniu do innych całkowitych dochodów.
Głównà ró˝nicà wynikajàcà z tych zmian jest wymóg grupowania przez jednostki pozycji prezentowanych 
w „pozostałych całkowitych dochodach (PCD) w oparciu o to, czy potencjalnie mogà byç w póêniejszym
terminie przeklasyfikowane do rachunku zysków lub strat (korekty reklasyfikacyjne). Zmiany nie precyzujà,
które pozycje sà prezentowane w PCD.

MSSF 13, „Wycena wartoÊci godziwej ma na celu zwi´kszenie jednolitoÊci i ograniczenie zło˝onoÊci
poprzez podanie precyzyjnej definicji wartoÊci godziwej oraz jednego êródła wyceny wartoÊci godziwej 
i wymogów w zakresie informacji do ujawnienia, jakie powinny byç stosowane zgodnie ze wszystkimi
standardami MSSF. Wymogi, które zostały w du˝ej mierze ujednolicone dla MSSF i US GAAP, nie rozszerzajà
zakresu stosowania wyceny według wartoÊci godziwej, ale podajà wytyczne na temat tego, jak powinna byç
ona stosowana tam, gdzie jej stosowanie jest ju˝ wymagane lub dozwolone na podstawie innych
standardów w ramach MSSF lub US GAAP.

MSR 19, „Âwiadczenia pracownicze został zmieniony w czerwcu 2011 r. Skutki dla grupy b´dà nast´pujàce:
natychmiastowe ujmowanie wszystkich kosztów przeszłego zatrudnienia oraz zastàpienie kosztu z tytułu
odsetek oraz oczekiwanego zwrotu z aktywów programu wartoÊcià odsetek netto, wyliczonà przy zastosowaniu
stopy dyskonta do zobowiàzaƒ (aktywów) netto z tytułu okreÊlonych Êwiadczeƒ. Grupa nie oceniła jeszcze
pełnego wpływu tych zmian.

MSSF 9, „Instrumenty finansowe zajmuje si´ klasyfikacjà, wycenà i ujmowaniem aktywów i zobowiàzaƒ
finansowych. MSSF 9 został opublikowany w listopadzie 2009 r. i paêdzierniku 2010 r. Zast´puje on cz´Êci
MSR 39 odnoszàce si´ do klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych. MSSF 9 wymaga klasyfikacji
aktywów finansowych do dwóch kategorii wyceny: wycenianych w wartoÊci godziwej i wycenianych według
zamortyzowanego kosztu. Ustalenia dokonuje si´ w momencie poczàtkowego uj´cia. Klasyfikacja zale˝y
od modelu gospodarczego jednostki zwiàzanego z zarzàdzaniem jej instrumentami finansowymi oraz cechami
umownych przepływów pieni´˝nych z instrumentu. W przypadku zobowiàzaƒ finansowych standard
zachowuje wi´kszoÊç wymogów z MSR 39. Głównà zmianà jest to, ̋ e w przypadkach, w których dla
zobowiàzaƒ finansowych przyjmowana jest opcja wartoÊci godziwej, cz´Êç zmiany wartoÊci godziwej
spowodowana własnym ryzykiem kredytowym jednostki jest ujmowana w innych całkowitych dochodach, 
a nie w rachunku zysków i strat, o ile nie powoduje to niedopasowania ksi´gowego. Grupa nie oceniła
jeszcze pełnych skutków wejÊcia w ̋ ycie MSSF 9 i zamierza zastosowaç MSSF 9 nie póêniej ni˝ w okresie
obrotowym rozpoczynajàcym si´ 1 stycznia 2015 r. lub póêniej. Grupa b´dzie tak˝e analizowała skutki
pozostałych etapów MSSF 9 w momencie ich ukoƒczenia przez Rad´.

MSSF 10, „Skonsolidowane sprawozdania finansowe, bazuje na istniejàcych zasadach identyfikujàc
poj´cie kontroli jako czynnika decydujàcego o tym, czy jednostka powinna byç uj´ta w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym jednostki dominujàcej. Standard podaje dodatkowe wytyczne majàce pomóc 
w ustaleniu kontroli tam, gdzie jest ona trudna do ustalenia. Grupa nie oceniła jeszcze pełnych skutków
MSSF 10 i zamierza zastosowaç MSSF 10 nie póêniej ni˝ dla okresu obrotowego rozpoczynajàcego si´ 
1 stycznia 2013 r. lub póêniej.

MSSF 12, „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach, zawiera wymogi w zakresie
informacji do ujawnienia w odniesieniu do wszystkich form udziałów w innych jednostkach, w tym wspólnych
porozumieƒ, jednostek stowarzyszonych, jednostek specjalnego przeznaczenia oraz innych jednostek
pozabilansowych. Grupa nie oceniła jeszcze pełnych skutków MSSF 12 i zamierza zastosowaç MSSF 12 
nie póêniej ni˝ dla okresu obrotowego rozpoczynajàcego si´ 1 stycznia 2013 r. lub póêniej.

Nie wyst´pujà ̋ adne inne standardy MSSF ani interpretacje KIMSF, które nie weszły jeszcze w ̋ ycie, 
a które mogłyby zgodnie z przewidywaniami mieç istotny wpływ na Grup´.

1 Szczegółowa lista MSSF i KIMSF, które weszły w ̋ ycie 1 stycznia 2012 r. lub póêniej znajduje si´ w załàczniku IV.



1p119 2.2 Konsolidacja

27p12 (a) Jednostki zale˝ne

27p14, 27p30 Jednostki zale˝ne to wszystkie jednostki gospodarcze (w tym jednostki specjalnego przeznaczenia), 
w przypadku których grupa posiada zdolnoÊç kierowania politykà finansowà i operacyjnà, co zazwyczaj
towarzyszy posiadaniu wi´cej ni˝ połowy praw głosu. Oceniajàc, czy grupa posiada kontrol´ nad innà
jednostkà, nale˝y rozwa˝yç istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które mogà byç aktualnie
wykonane lub zamienione. Grupa ocenia, czy posiada kontrol´ równie˝ wówczas, gdy nie posiada ponad
50% praw głosu, ale ma zdolnoÊç kierowania politykà finansowà i operacyjnà ze wzgl´du na faktyczne
sprawowanie kontroli (kontrola de facto).

Kontrola de fecto mo˝e wystàpiç w sytuacji, gdy liczba praw głosu grupy w stosunku do rozmiaru 
i rozproszenia udziału innych akcjonariuszy/udziałowców daje grupie zdolnoÊç kierowania politykà
finansowà i operacyjnà, itp.

Jednostki zale˝ne podlegajà pełnej konsolidacji od dnia przeniesienia kontroli do grupy. Konsolidacji
zaprzestaje si´ od dnia zaprzestania sprawowania kontroli.

MSSF3p5, p37, Grupa ujmuje połàczenia przedsi´wzi´ç metodà nabycia. Zapłata przekazana za nabycie jednostki zale˝nej 
p39, p18, p19 stanowi wartoÊç godziwà przekazanych aktywów, zobowiàzaƒ zaciàgni´tych wobec poprzednich właÊcicieli

jednostki przejmowanej oraz udziałów kapitałowych wyemitowanych przez grup´. Przekazana zapłata
obejmuje wartoÊç godziwà składnika aktywów lub zobowiàzania wynikajàcych z ustaleƒ dotyczàcych zapłaty
warunkowej. Mo˝liwe do zidentyfikowania nabyte aktywa i zobowiàzania oraz zobowiàzania warunkowe
przej´te w ramach połàczenia przedsi´wzi´ç wycenia si´ w uj´ciu poczàtkowym w ich wartoÊciach godziwych
na dzieƒ przej´cia. Grupa wycenia wszelkie udziały niedajàce kontroli w jednostce przejmowanej albo
według wartoÊci godziwej, albo według wartoÊci proporcjonalnego udziału (odpowiadajàcego udziałowi
niedajàcemu kontroli) w mo˝liwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki przejmowanej.

MSSF3p53 Koszty powiàzane z przej´ciem jednostki gospodarczej ujmowane sà jako koszty okresu.

MSSF3p42 W przypadku połàczenia przedsi´wzi´ç realizowanego etapami, jednostka przejmujàca ponownie wycenia
uprzednio nale˝àce do niej udziały kapitałowe w jednostce przejmowanej do wartoÊci godziwej na dzieƒ
przej´cia i ujmuje powstały zysku lub strat´ w wyniku.

MSSF3p58 Ewentualnà zapłat´ warunkowà, która ma byç przekazana przez grup´, ujmuje si´ w wartoÊci godziwej 
na dzieƒ przej´cia. Póêniejsze zmiany wartoÊci godziwej zapłaty warunkowej, która jest sklasyfikowana jako
składnik aktywów lub zobowiàzanie, ujmuje si´ zgodnie z MSR 39, albo w wyniku finansowym, albo 
w pozostałych całkowitych dochodach. Zapłata warunkowa, którà klasyfikuje si´ jako cz´Êç kapitału własnego,
nie podlega ponownej wycenie, a jej póêniejsze uregulowanie rozlicza si´ w ramach kapitału własnego.

MSSF3p32, WartoÊç firmy ujmuje si´ poczàtkowo jako nadwy˝k´ sumy przekazanej zapłaty wartoÊci godziwej uprzednio
MSSF3 B63(a), posiadanych udziałów i wartoÊci godziwej udziałów niedajàcych kontroli nad mo˝liwymi do zidentyfikowania
36p80 nabytymi aktywami i przej´tymi zobowiàzaniami. Je˝eli zapłata jest ni˝sza od wartoÊci godziwej aktywów

netto przej´tej jednostki zale˝nej, ró˝nic´ ujmuje si´ w wyniku finansowym.

27p20, p24 Wewnàtrzgrupowe transakcje i rozrachunki oraz zyski i straty na transakcjach mi´dzy jednostkami grupy 
sà eliminowane. Zyski i straty na transakcjach wewnàtrzgrupowych uj´te w wartoÊci bilansowej aktywów
równie˝ podlegajà wyłàczeniu. Zasady rachunkowoÊci stosowane przez jednostki zale˝ne zostały zmienione,
tam gdzie było to konieczne, dla zapewnienia zgodnoÊci z zasadami rachunkowoÊci stosowanymi 
przez grup´ kapitałowà.

(b) Zmiany udziału własnoÊciowego w jednostkach zale˝nych, które nie skutkujà utratà kontroli

27p30, 31 Transakcje z udziałowcami niekontrolujàcymi, które nie powodujà utraty kontroli, wykazuje si´ jako transakcje
kapitałowe – tj. jako transakcje z właÊcicielami, działajàcymi w ramach uprawnieƒ właÊcicieli kapitału.
Ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià godziwà przekazanej zapłaty a nabytym udziałem w wartoÊci bilansowej
aktywów netto jednostki zale˝nej wykazuje si´ w kapitale własnym. Zyski lub straty ze zbycia udziałów
niekontrolujàcych równie˝ wykazuje si´ w kapitale własnym.

(c) Zbycie jednostek zale˝nych

27p34, p35, W momencie utraty kontroli przez grup´ ewentualny zachowany udział w jednostce podlega wycenie
28p18 do wartoÊci godziwej na dzieƒ utraty kontroli, przy czym zmiana wartoÊci bilansowej jest ujmowana w wyniku

finansowym. WartoÊç godziwa stanowi poczàtkowà wartoÊcià bilansowà dla potrzeb póêniejszego
wykazywania zatrzymanego udziału jako jednostki stowarzyszonej, wspólnego przedsi´wzi´cia 
lub składnika aktywów finansowych. Dodatkowo, wszelkie kwoty uprzednio ujmowane w innych całkowitych
dochodach w odniesieniu do danej jednostki wykazuje si´ tak, jak gdyby grupa bezpoÊrednio zbyła
odnoÊne aktywa lub zobowiàzania. Mo˝e to oznaczaç, ˝e kwoty uprzednio ujmowane w pozostałych
całkowitych dochodach przeklasyfikowuje si´ do wyniku finansowego.
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1p119 (d) Jednostki stowarzyszone

28p13,28p11 Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które grupa kapitałowa wywiera znaczàcy wpływ, lecz
których nie kontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20% do 50% praw głosu. Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych ujmuje si´ metodà praw własnoÊci. Zgodnie z tà metodà inwestycja w jednostce
stowarzyszonej jest poczàtkowo ujmowana w cenie nabycia, a wartoÊç bilansowa jest powi´kszana 
lub pomniejszana w celu uj´cia udziału inwestora w zysku lub stracie jednostki po dacie nabycia udziału.
Inwestycja grupy w jednostkach stowarzyszonych obejmuje okreÊlonà w dniu nabycia wartoÊç firmy.

28p19A W przypadku zmniejszenia udziału własnoÊciowego w jednostce stowarzyszonej, ale zachowania
znaczàcego wpływu, odpowiedniemu przeklasyfikowaniu do wyniku finansowego podlega jedynie
proporcjonalna cz´Êç kwot uprzednio ujmowanych w pozostałych całkowitych dochodach.

28p29–30 Udział grupy w wyniku finansowym po przej´ciu wykazuje si´ w rachunku zysków i strat, zaÊ jej udział 
w pozostałych całkowitych dochodach po przej´ciu wykazuje si´ w pozostałych całkowitych dochodach
wraz z odpowiednià korektà wartoÊci bilansowej inwestycji. Gdy udział grupy w stratach jednostki
stowarzyszonej staje si´ równy lub wi´kszy od jej udziału w tej jednostce stowarzyszonej, obejmujàcego
ewentualne inne niezabezpieczone nale˝noÊci, grupa przestaje ujmowaç dalsze straty, chyba ̋ e wzi´ła 
na siebie obowiàzki prawne lub zwyczajowo oczekiwane lub dokonała płatnoÊci w imieniu danej jednostki
stowarzyszonej.

28p31, p33 Na ka˝dy dzieƒ sprawozdawczy grupa ustala, czy wyst´pujà obiektywne dowody na to, ̋ e nastàpiła utrata
wartoÊci inwestycji w jednostce stowarzyszonej. Je˝eli utrata wartoÊci miała miejsce, grupa oblicza kwot´
utraty wartoÊci jako ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià odzyskiwalnà jednostki stowarzyszonej a jej wartoÊcià
bilansowà i wykazuje t´ kwot´ obok „udziału w zysku/(stracie) jednostki stowarzyszonej w rachunku zysków
i strat.

28p22, p26 Zyski i straty wynikajàce z „oddolnych i „odgórnych transakcji pomi´dzy grupà a jednostkà stowarzyszonà
ujmuje si´ w sprawozdaniu finansowym grupy jedynie w stopniu odzwierciedlajàcym udziały niepowiàzanych
inwestorów w jednostce stowarzyszonej. Nie zrealizowane straty równie˝ sà eliminowane, chyba ̋ e transakcja
dostarcza dowodów na wystàpienie utraty wartoÊci przekazywanego składnika aktywów.Zasady
rachunkowoÊci stosowane przez jednostki stowarzyszone zostały, tam gdzie było to konieczne, 
zmienione dla zapewnienia zgodnoÊci z zasadami rachunkowoÊci stosowanymi przez grup´.

Zyski i straty z tytułu rozwodnienia powstałe na inwestycjach w jednostki stowarzyszone ujmuje si´ 
w rachunku zysków i strat.

1p119 2.3 SprawozdawczoÊç dotyczàca segmentów operacyjnych

MSSF8p5(b) Segmenty operacyjne sà przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczoÊcià wewn´trznà dostarczanà
głównemu decydentowi operacyjnemu. Główny decydent operacyjny, odpowiedzialny za alokacj´ zasobów
i ocen´ wyników segmentów operacyjnych, został okreÊlony jako komitet sterujàcy podejmujàcy decyzje
strategiczne.

2.4 Wycena pozycji wyra˝onych w walutach obcych

1p119 (a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

21p17, p9, Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia si´ w walucie
P18, 1p51(d) podstawowego Êrodowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalnoÊç („waluta

funkcjonalna). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w Euro, które jest walutà
prezentacji Grupy.

(b) Transakcje i salda

21p21, p28, Transakcje wyra˝one w walutach obcych przelicza si´ na walut´ funkcjonalnà według kursu obowiàzujàcego
p32, 39p95(a), w dniu transakcji lub wyceny, kiedy pozycje podlegajà przeszacowaniu. Zyski i straty kursowe z tytułu 
p102(a) rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiàzaƒ pieni´˝nych wyra˝onych w walutach

obcych ujmuje si´ w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza si´ ich w pozostałych całkowitych dochodach,
gdy kwalifikujà si´ do uznania za zabezpieczenie przepływów pieni´˝nych i udziałów w aktywach netto.
Zyski i straty na ró˝nicach kursowych odnoszàce si´ do zobowiàzaƒ z tyt. po˝yczek i kredytów oraz Êrodków
pieni´˝nych i ich ekwiwalentów przedstawiane sà w rachunku zysków i strat w pozycji „przychód lub koszt
finansowy. Wszystkie pozostałe zyski lub straty prezentowane sà w rachunku zysków i strat w pozycji
„pozostałe (straty)/zyski – netto.

39AG83 Zmiany wartoÊci godziwej pieni´˝nych papierów wartoÊciowych wyra˝onych w walucie obcej,
zaklasyfikowanych do aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y, dzieli si´ na ró˝nice kursowe
wynikajàce ze zmian zamortyzowanego kosztu papieru wartoÊciowego oraz z pozostałych zmian wartoÊci
bilansowej papierów wartoÊciowych. Ró˝nice kursowe dotyczàce zmian zamortyzowanego kosztu ujmuje
si´ w wyniku finansowym, natomiast pozostałe zmiany w wartoÊci bilansowej ujmuje si´ w pozostałych
całkowitych dochodach.
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21p30 Ró˝nice kursowe z przeliczenia niepieni´˝nych aktywów lub zobowiàzaƒ finansowych, takich jak instrumenty
kapitałowe wyceniane według wartoÊci godziwej przez wynik finansowy, sà ujmowane w wyniku finansowym
jako cz´Êç zysku lub straty z tytułu wartoÊci godziwej. Ró˝nice kursowe z tytułu wyceny takich niepieni´˝nych
aktywów finansowych, jak instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów finansowych dost´pnych
do sprzeda˝y, ujmuje si´ w pozostałych całkowitych dochodach.

1p119 (c) Spółki wchodzàce w skład grupy

21p39 Wyniki i sytuacj´ finansowà wszystkich jednostek Grupy (z których ̋ adna nie prowadzi działalnoÊci 
w warunkach hiperinflacji), których waluty funkcjonalne ró˝nià si´ od waluty prezentacji, przelicza si´ 
na walut´ prezentacji w nast´pujàcy sposób:

21p39(a) (a) aktywa i zobowiàzania w ka˝dym prezentowanym bilansie przelicza si´ według kursu zamkni´cia
obowiàzujàcego na ten dzieƒ bilansowy;

21p39(b) (b) przychody i koszty w ka˝dym rachunku zysków i strat przelicza si´ według kursów Êrednich (chyba ̋ e
kurs Êredni nie stanowi zadowalajàcego przybli˝enia skumulowanego wpływu kursów z dni transakcji
– w takim przypadku dochody i koszty przelicza si´ według kursów z dni transakcji); oraz

1p79(b), (c) wszelkie wynikajàce stàd ró˝nice kursowe ujmuje si´ w pozostałych dochodach całkowitych.
21p39(c)

21p47 WartoÊç firmy i korekty do poziomu wartoÊci godziwej, które powstajà przy nabyciu jednostki zagranicznej,
traktuje si´ jako aktywa i zobowiàzania jednostki zagranicznej oraz przelicza według kursu zamkni´cia 
na dzieƒ bilansowy. Powstałe ró˝nice kursowe ujmuje si´ w pozostałych całkowitych dochodach.

1p119 2.5 Rzeczowe aktywa trwałe

16p73(a), Grunty i budynki obejmujà przede wszystkim zakłady produkcyjne, punkty sprzeda˝y detalicznej i biura.
p35(b), p15, Wykazuje si´ je w wartoÊci godziwej – bazujàc na przeprowadzanych okresowo wycenach dokonywanych
p17, 39p98(b) przez niezale˝nych rzeczoznawców majàtkowych – którà pomniejsza si´ w przypadku budynków o póêniejsze

umorzenie. Umorzenie na dzieƒ aktualizacji wyceny jest eliminowane poprzez pomniejszenie wartoÊci
bilansowej brutto danego składnika aktywów, natomiast jego wartoÊç netto jest przeszacowywana do poziomu
wynikajàcego z aktualizacji wyceny. Wszelkie pozostałe rzeczowe aktywa trwałe wykazuje si´ według kosztu
historycznego pomniejszonego o umorzenie. Koszt historyczny uwzgl´dnia wydatki bezpoÊrednio zwiàzane
z nabyciem danych aktywów. Koszt mo˝e równie˝ uwzgl´dniaç przeniesione z kapitału własnego kwoty 
z tytułu zysków/strat na transakcjach kwalifikujàcych si´ jako zabezpieczenia przepływów pieni´˝nych,
dotyczàcych zakupów rzeczowych aktywów trwałych w walutach obcych.

16p12 Póêniejsze nakłady uwzgl´dnia si´ w wartoÊci bilansowej danego Êrodka trwałego lub ujmuje jako odr´bny
Êrodek trwały (tam, gdzie jest to właÊciwe) tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, ̋ e z tytułu tej pozycji
nastàpi wpływ korzyÊci ekonomicznych do Grupy, zaÊ koszt danej pozycji mo˝na wiarygodnie zmierzyç.
WartoÊç bilansowà wymienionych cz´Êci usuwa si´ z bilansu. Wszelkie pozostałe wydatki na napraw´ 
i konserwacj´ odnoszone sà do rachunku zysków i strat w okresie obrotowym, w którym je poniesiono.

16p39, Zwi´kszenia wartoÊci bilansowej z tytułu aktualizacji wyceny gruntów i budynków sà odnoszone do pozycji 
1p79(b), pozostałych całkowitych dochodów. Zmniejszenia kompensujàce wczeÊniejsze zwi´kszenia, które dotyczà 
16p40–41 tego samego Êrodka trwałego, obcià˝ajà pozostałe całkowite dochody oraz pomniejszajà kapitał powstały 

z aktualizacji wyceny. Wszelkie pozostałe zmniejszenia ujmuje si´ w rachunku zysków i strat. Co roku ró˝nic´
pomi´dzy kwotà amortyzacji naliczonà od zaktualizowanej wartoÊci bilansowej danego Êrodka trwałego,
która została uj´ta w rachunku zysków i strat, a amortyzacjà naliczonà od pierwotnej wartoÊci poczàtkowej
tego Êrodka trwałego przenosi si´ z pozostałego kapitału, powstałego na skutek aktualizacji wyceny, do zysków
zatrzymanych.

16p73(b), Grunty nie podlegajà amortyzacji. Amortyzacj´ innych Êrodków trwałych nalicza si´ metodà liniowà w celu 
p50, p73(c) rozło˝enia ich wartoÊci poczàtkowej lub wartoÊci przeszacowanej, pomniejszonych o wartoÊç koƒcowà,

przez okresy ich u˝ytkowania, które dla poszczególnych grup Êrodków trwałych wynoszà:

� Budynki 25–40 lat
� Maszyny 10–15 lat
� Pojazdy 3–5 lat
� Meble, wyposa˝enie stałe i sprz´t 3–8 lat

16p51 Weryfikacji wartoÊci koƒcowej i okresów u˝ytkowania Êrodków trwałych i ewentualnej ich zmiany dokonuje
si´ na ka˝dy dzieƒ bilansowy.

36p59 W przypadku, gdy wartoÊç bilansowa Êrodka trwałego przewy˝sza jego oszacowanà wartoÊç odzyskiwalnà,
jego wartoÊç bilansowà spisuje si´ natychmiast do poziomu wartoÊci odzyskiwalnej (nota 2.7).

16p68, 71 Zyski i straty z tytułu zbycia Êrodków trwałych ustala si´ drogà porównania wpływów ze sprzeda˝y z ich
wartoÊcià bilansowà i ujmuje w rachunku zysków i strat, w pozycji pozostałe (straty)/zyski – netto.

16p41, W przypadku zbycia przeszacowanych Êrodków trwałych kwot´ aktualizacji uj´tà w pozostałych kapitałach
1p79(b) odnosi si´ do zysków zatrzymanych.

2.6 WartoÊci niematerialne
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1p119 (a) WartoÊç firmy

MSSF3p51, WartoÊç firmy powstała w zwiàzku z nabyciem jednostek zale˝nych i stanowi nadwy˝k´ przekazanej zapłaty
38p108(a), wartoÊci godziwej uprzednio posiadanych udziałów oraz wartoÊci wszelkich udziałów niedajàcych kontroli 
MSSF3p54, w jednostce przejmowanej ponad wartoÊç godziwà mo˝liwych do zidentyfikowania przej´tych aktywów
36p124 i zobowiàzaƒ .

W celu przeprowadzenia testu pod kàtem mo˝liwej utraty wartoÊci wartoÊç firmy jest alokowana do oÊrodków
wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne. Alokacj´ dokonuje si´ dla tych oÊrodków bàdê grup oÊrodków
wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne, które według oczekiwaƒ b´dà czerpaç korzyÊci z połàczenia, dzi´ki
któremu ta wartoÊç firmy powstała. Ka˝dy oÊrodek lub grupa oÊrodków, do której alokowano wartoÊç firmy
reprezentuje najni˝szy poziom w jednostce, na którym wartoÊç firmy jest monitorowana dla wewn´trznych
celów zarzàdczych. WartoÊç firmy jest monitorowana na poziomie segmentu operacyjnego.

WartoÊç firmy jest testowana co roku pod kàtem utraty wartoÊci (lub cz´Êciej jeÊli wystàpià przesłanki, które
wskazujà na mo˝liwoÊç wystàpienia utraty wartoÊci). WartoÊç bilansowa wartoÊci firmy jest porównywana 
z jej wartoÊcià odzyskiwalnà, która odpowiada wartoÊci u˝ytkowej lub wartoÊci godziwej pomniejszonej 
o koszty sprzeda˝y, zale˝nie od tego, która z nich jest wy˝sza. Odpisy z tytułu utraty wartoÊci firmy sà ujmowane
jako koszt okresu i nie sà odwracane w kolejnym okresie.

1p119 (b) Znaki towarowe i licencje

38p74, p97, Znaki towarowe i licencje nabyte oddzielnie wykazuje si´ według kosztu historycznego. Znaki towarowe
p118(a), (b) i licencje nabyte w ramach połàczenia przedsi´wzi´ç ujmowane sà według wartoÊci godziwej na dzieƒ

nabycia. Znaki towarowe i licencje posiadajà okreÊlone okresy u˝ytkowania i wykazywane sà w bilansie
według ceny nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacj´ nalicza si´ metodà liniowà
w celu rozło˝enia kosztu znaków towarowych i licencji przez szacowany okres ich u˝ytkowania (15–20 lat).

38p4, p118(a)–(b) Nakłady na nabyte licencje na oprogramowanie komputerowe sà kapitalizowane w wysokoÊci kosztów
poniesionych na ich nabycie oraz ponoszonych na doprowadzenie tego oprogramowania do u˝ytkowania.
Licencje na oprogramowanie sà amortyzowane przez szacowany okres ich u˝ytkowania od 3 do 5 lat.

1p119 (c) Oprogramowanie komputerowe

38p57 Koszty zwiàzane z utrzymaniem programów komputerowych spisywane sà w koszty z chwilà poniesienia.
Koszty prac rozwojowych bezpoÊrednio zwiàzane z zaprojektowaniem i testowaniem dajàcych si´
zidentyfikowaç i unikatowych programów komputerowych kontrolowanych przez Grup´ ujmuje si´ jako
wartoÊci niematerialne, jeÊli spełniajà nast´pujàce kryteria:
� mo˝liwoÊç, z technicznego punktu widzenia, ukoƒczenia oprogramowania tak, aby nadawało si´ 

do u˝ytkowania;
� kierownictwo ma zamiar ukoƒczenia oprogramowania oraz jego u˝ytkowania lub sprzeda˝y;
� zdolnoÊç do u˝ytkowania lub sprzeda˝y oprogramowania;
� mo˝e zostaç wykazany sposób, w jaki oprogramowanie b´dzie wytwarzaç prawdopodobne przyszłe

korzyÊci ekonomiczne;
� dost´pnoÊç stosownych Êrodków technicznych, finansowych i innych, które majà słu˝yç ukoƒczeniu

prac rozwojowych oraz u˝ytkowaniu lub sprzeda˝y oprogramowania; oraz
� mo˝liwoÊç wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które mo˝na

przyporzàdkowaç oprogramowaniu.

38p66 Koszty, które mogà zostaç przyporzàdkowane bezpoÊrednio i sà aktywowane jako oprogramowanie, obejmujà
koszty zatrudnienia zwiàzane z pracami rozwojowymi dotyczàcymi oprogramowania oraz stosownà cz´Êç
odpowiednich kosztów poÊrednich.

38p68, p71 Pozostałe nakłady na prace rozwojowe, niespełniajàce tych kryteriów, ujmowane sà jako koszt w chwili
poniesienia. Koszty prac rozwojowych uprzednio uj´te jako koszt nie sà w nast´pnym okresie ujmowane
jako aktywa.

38p97, p118(a),(b) Aktywowane koszty zwiàzane z tworzeniem oprogramowania amortyzowane sà przez szacowany okres
u˝ytkowania, który nie przekracza 3 lat.

1p119 2.7 Utrata wartoÊci aktywów niefinansowych

36p9, p10 Aktywa o nieokreÊlonym okresie u˝ytkowania, takie jak wartoÊç firmy, nie podlegajà amortyzacji, lecz corocznie
sà testowane pod kàtem mo˝liwej utraty wartoÊci. Aktywa podlegajàce amortyzacji analizuje si´ pod kàtem
utraty wartoÊci, ilekroç jakieÊ zdarzenia lub zmiany okolicznoÊci wskazujà na mo˝liwoÊç niezrealizowania
ich wartoÊci bilansowej. Strat´ z tytułu utraty wartoÊci ujmuje si´ w wysokoÊci kwoty, o jakà wartoÊç bilansowa
danego składnika aktywów przewy˝sza jego wartoÊç odzyskiwalnà. WartoÊç odzyskiwalna stanowi wy˝szà
z dwóch kwot: wartoÊci godziwej aktywów, pomniejszonej o koszty sprzeda˝y, lub wartoÊci u˝ytkowej. 
Dla potrzeb analizy pod kàtem utraty wartoÊci aktywa grupuje si´ na najni˝szym poziomie, w odniesieniu 
do którego wyst´pujà dajàce si´ zidentyfikowaç odr´bne przepływy pieni´˝ne (oÊrodki wypracowujàce Êrodki
pieni´˝ne). Niefinansowe aktywa, inne ni˝ wartoÊç firmy, w odniesieniu do których uprzednio stwierdzono
utrat´ wartoÊci, oceniane sà na ka˝dy dzieƒ bilansowy pod kàtem wyst´powania przesłanek wskazujàcych
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na mo˝liwoÊç odwrócenia dokonanego odpisu.

1p119 2.8 Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzeda˝y

MSSF5p6, 15 Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) sà klasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y, jeÊli ich wartoÊç
bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzeda˝y, a sprzeda˝ uwa˝ana jest
za wysoce prawdopodobnà. Ujmowane sà one w ni˝szej z nast´pujàcych dwóch kwot: ich wartoÊci bilansowej
i wartoÊci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda˝y.

1p119 2.9 Aktywa finansowe

2.9.1 Klasyfikacja

MSSF7p21, 39p9 Grupa zalicza swoje aktywa finansowe do nast´pujàcych kategorii: wykazywane w wartoÊci godziwej przez
wynik finansowy, po˝yczki i nale˝noÊci oraz aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y. Klasyfikacja opiera
si´ na kryterium celu nabycia aktywów finansowych. Zarzàd okreÊla klasyfikacj´ swoich aktywów
finansowych przy ich poczàtkowym uj´ciu.

(a) Znaki towarowe i licencje

39p9 Kategoria ta obejmuje aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Składnik aktywów finansowych zalicza
si´ do tej kategorii, je˝eli nabyty został przede wszystkim w celu sprzeda˝y w krótkim terminie. Instrumenty
pochodne równie˝ zalicza si´ do „przeznaczonych do obrotu, o ile nie sà przedmiotem rachunkowoÊci
zabezpieczeƒ. Aktywa z tej kategorii zalicza si´ do aktywów obrotowych, jeÊli ich realizacja jest przewidywana
w ciàgu 12 miesi´cy. W przeciwnym przypadku sà one klasyfikowane jako aktywa trwałe.

(b) Po˝yczki i nale˝noÊci

39p9, 1p66, p68 Po˝yczki i nale˝noÊci to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych
lub mo˝liwych do ustalenia płatnoÊciach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza si´ je do aktywów
obrotowych, za wyjàtkiem tych, których termin wymagalnoÊci nie przekracza 12 miesi´cy od dnia bilansowego.
Te sà zaliczane do aktywów trwałych. Po˝yczki i nale˝noÊci Grupy zaliczane sà do „Nale˝noÊci handlowych
pozostałych nale˝noÊci oraz do „Ârodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów w bilansie (noty 2.14 i 2.15).

(c) Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y

39p9, 1p66, Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y to niestanowiàce instrumentów pochodnych instrumenty finansowe
p68, MSSF7 przeznaczone do tej kategorii albo niezaliczone do ̋ adnej z pozostałych. Zalicza si´ je do aktywów trwałych,
ZałB5(b) o ile Zarzàd nie zamierza ich zbyç w ciàgu 12 miesi´cy od dnia bilansowego.

2.9.2 Ujmowanie i wycena

39p38 MSSF7 Regularne transakcje zakupu i sprzeda˝y aktywów finansowych ujmuje si´ na dzieƒ przeprowadzenia 
ZałBp5 transakcji – tj. na dzieƒ, w którym Grupa zobowiàzuje si´ zakupiç lub sprzedaç dany składnik aktywów. 
39p43, 39p16, Inwestycje ujmuje si´ poczàtkowo w wartoÊci godziwej powi´kszonej o koszty transakcyjne, z wyjàtkiem 
39p46 wszystkich aktywów finansowych wykazywanych w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy. Aktywa

finansowe wyceniane w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy sà poczàtkowo ujmowane w wartoÊci
godziwej, natomiast koszty transakcyjne odnoszone sà do rachunku zysków i strat. Aktywa finansowe
wyłàcza si´ z ksiàg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepływów pieni´˝nych z ich tytułu wygasły
lub zostały przeniesione, a Grupa dokonała przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i po˝ytków z tytułu ich
własnoÊci. Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y oraz aktywa finansowe wykazywane w wartoÊci
godziwej przez wynik finansowy wykazuje si´ po poczàtkowym uj´ciu w wartoÊci godziwej. Po˝yczki 
i nale˝noÊci oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoÊci wykazuje si´ według zamortyzowanego
kosztu, metodà efektywnej stopy procentowej.

39p55(a) MSSF7 Zyski i straty z tytułu zmian wartoÊci godziwej aktywów finansowych wykazywanych w wartoÊci godziwej 
ZałBp5(e) przez wynik finansowy wykazuje si´ w rachunku zysków i strat, w pozycji pozostałe (straty)/zyski – netto, 

w okresie, w którym powstały. Przychody z tytułu dywidend z aktywów finansowych wykazywanych w wartoÊci
godziwej przez wynik finansowy wykazuje si´ w rachunku zysków i strat w ramach pozostałych przychodów
w momencie uzyskania przez Grup´ prawa do otrzymania płatnoÊci.

39p55(b) MSSF7 Zmiany wartoÊci godziwej pieni´˝nych oraz niepieni´˝nych papierów wartoÊciowych zaklasyfikowanych
ZałBp5(e) 39AG83, do aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y ujmuje si´ w pozostałych całkowitych dochodach.
1p79(b)

39p67 W razie sprzeda˝y papierów wartoÊciowych zaliczonych do kategorii dost´pnych do sprzeda˝y 
lub w przypadku utraty przez nie wartoÊci – łàczne dotychczasowe korekty do poziomu aktualnej wartoÊci
godziwej uj´te w kapitale wykazuje si´ w rachunku zysków i strat jako zyski i straty na inwestycjach w papiery
wartoÊciowe.

Odsetki z papierów wartoÊciowych zaliczonych do kategorii dost´pnych do sprzeda˝y, naliczone metodà
efektywnej stopy procentowej, ujmuje si´ w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach.
Dywidendy z tytułu dost´pnych do sprzeda˝y instrumentów kapitałowych ujmuje si´ w rachunku zysków 
i strat w pozostałych przychodach w momencie nabycia przez Grup´ prawa do otrzymania płatnoÊci.

2.10 Kompensowanie w przypadku instrumentów finansowych
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32p42 Aktywa i zobowiàzania finansowe podlegajà kompensacie, a kwota netto wykazywana jest w bilansie, je˝eli
wyst´puje prawnie egzekwowalne uprawnienie do dokonania kompensaty ujmowanych kwot oraz je˝eli
istnieje zamiar dokonania rozliczenia w kwocie netto bàdê sprzeda˝y składnika aktywów i jednoczesnego
rozliczenia zobowiàzania.

2.11 Utrata wartoÊci aktywów finansowych

(a) Aktywa wykazywane wg zamortyzowanego kosztu

39p58–59 Grupa przeprowadza ocen´ na koniec ka˝dego okresu sprawozdawczego, czy istniejà obiektywne przesłanki
wskazujàce na wystàpienie utraty wartoÊci składnika bàdê grupy aktywów finansowych. Składnik aktywów
finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartoÊç, a strata z tytułu utraty wartoÊci została
poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istniejà obiektywne dowody utraty wartoÊci wynikajàce z jednego 
lub wi´cej zdarzeƒ majàcych miejsce po poczàtkowym uj´ciu składnika aktywów („zdarzenia powodujàce
strat´), a zdarzenie (lub zdarzenia) powodujàce strat´ ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy
pieni´˝ne wynikajàce ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których
wiarygodne oszacowanie jest mo˝liwe.

MSSF7 ZałB5(f) Kryteria, które grupa stosuje w celu weryfikacji istnienia obiektywnych przesłanek wystàpienia straty z tytułu
utraty wartoÊci, obejmujà: powa˝ne trudnoÊci finansowe emitenta lub dłu˝nika; brak lub zaległoÊci w spłacie
odsetek lub kapitału; wysokie prawdopodobieƒstwo upadłoÊci lub innej reorganizacji finansowej
po˝yczkobiorcy; mo˝liwe do zaobserwowania dane wskazujàce na wymierny spadek szacunkowych
przyszłych przepływów pieni´˝nych, w tym: zmiany sytuacji płatniczej po˝yczkobiorców oraz zmiany
warunków gospodarcze panujàcych na poziomie krajowym lub lokalnym odpowiadajàce sytuacji braku
realizacji zobowiàzaƒ z tytułu aktywów w portfelu.

MSSF7p16, W przypadku kategorii nale˝noÊci i po˝yczek, wysokoÊç straty okreÊla si´ jako ró˝nic´ mi´dzy wartoÊcià 
39AG84 bilansowà składnika aktywów a wartoÊcià bie˝àcà szacunkowych przyszłych przepływów pieni´˝nych 

(z wyłàczeniem dotychczas nieponiesionych przyszłych strat kredytowych) zdyskontowanà wg pierwotnej
efektywnej stopy procentowej dla danego składnika aktywów finansowych. WartoÊç ksi´gowà składnika
aktywów obni˝a si´, a kwota straty zostaje uj´ta w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Je˝eli po˝yczka
lub inwestycja utrzymywana do terminu zapadalnoÊci oprocentowana jest wg zmiennej stopy procentowej,
stopà dyskontowà dla celów okreÊlenia wysokoÊci straty z tytułu utraty wartoÊci jest bie˝àca efektywna
stopa procentowa przewidziana w umowie. W ramach praktycznego rozwiàzania grupa mo˝e dokonywaç
weryfikacji pod kàtem utraty wartoÊci na podstawie wartoÊci godziwej instrumentu ustalonej przy
zastosowaniu mo˝liwej do zaobserwowania ceny rynkowej.

MSSF7 Je˝eli, w póêniejszym okresie, wysokoÊç straty z tytułu utraty wartoÊci ulegnie zmniejszeniu, a takie 
ZałB5 (d) 39p65 zmniejszenie mo˝na obiektywnie powiàzaç ze zdarzeniem majàcym miejsce po wykazaniu utraty wartoÊci

(takim jak np. poprawa ratingu kredytowego dłu˝nika), odwrócenie uprzednio rozpoznanej straty z tytułu
utraty wartoÊci ujmuje si´ w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.

(b) Aktywa klasyfikowane jako dost´pne do sprzeda˝y

39p67-70 Grupa przeprowadza ocen´ na koniec ka˝dego okresu sprawozdawczego, czy istniejà obiektywne przesłanki
wskazujàce na wystàpienie utraty wartoÊci składnika bàdê grupy aktywów finansowych. W przypadku dłu˝nych
papierów wartoÊciowych grupa korzysta z kryteriów, o których mowa w (a) powy˝ej. W przypadku inwestycji
kapitałowych klasyfikowanych jako dost´pne do sprzeda˝y znaczàcy lub przedłu˝ajàcy si´ spadek wartoÊci
godziwej papieru wartoÊciowego poni˝ej jego kosztu tak˝e stanowi przesłank´ utraty wartoÊci składnika
aktywów. Je˝eli jakiekolwiek takie przesłanki wyst´pujà dla aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y,
wówczas łàczna strata – okreÊlona jako ró˝nica mi´dzy kosztem nabycia a bie˝àcà wartoÊcià godziwà,
pomniejszona o wszelkie straty z tytułu utraty wartoÊci takiego składnika aktywów wczeÊniej wykazane 
w rachunku zysków i strat – podlega wyksi´gowaniu z kapitału własnego i uj´ciu w skonsolidowanym
rachunku zysków i strat. Straty z tytułu utraty wartoÊci uj´te w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 
na instrumentach kapitałowych nie podlegajà odwróceniu przez skonsolidowany rachunek zysków i strat.
Je˝eli, w póêniejszym okresie, wartoÊç godziwa instrumentu dłu˝nego klasyfikowanego jako dost´pny 
do sprzeda˝y wzroÊnie, a wzrost mo˝na obiektywnie przypisaç zdarzeniu majàcemu miejsce po wykazaniu
straty z tytułu utraty wartoÊci w wyniku finansowym, strata z tytułu utraty wartoÊci podlega odwróceniu 
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.

1p119 2.12 Pochodne instrumenty finansowe oraz działalnoÊç zabezpieczajàca

MSSF7p21, p22 Pochodne instrumenty finansowe ujmuje si´ poczàtkowo w wartoÊci godziwej na dzieƒ zawarcia kontraktu,
a nast´pnie aktualizuje si´ ich wycen´ do poziomu aktualnej wartoÊci godziwej. Metoda ujmowania
powstajàcych przy tym zysków lub strat zale˝y od tego, czy instrument pochodny uznany został za instrument
zabezpieczajàcy, czy te˝ nie. Je˝eli tak, to metoda ujmowania zysków lub strat zale˝y równie˝ od charakteru
pozycji zabezpieczanej. Grupa wyznacza niektóre instrumenty pochodne jako:
(a) zabezpieczenia wartoÊcigodziwej uj´tych aktywów lub zobowiàzaƒ, lub uprawdopodobnionych

przyszłych zobowiàzaƒ (zabezpieczenie wartoÊci godziwej);

(b) zabezpieczenia okreÊlonego ryzyka zwiàzanego z uj´tymi zobowiàzaniami lub wysoce
prawdopodobnymi planowanymi transakcjami (zabezpieczenie przepływów pieni´˝nych); albo
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(c) zabezpieczenia udziałów w aktywach netto jednostek prowadzàcych działalnoÊç za granicà
(zabezpieczenie udziałów w aktywach netto).

39p88 Przy zawieraniu transakcji Grupa dokumentuje zwiàzek pomi´dzy instrumentami zabezpieczajàcymi 
a pozycjami zabezpieczanymi, a tak˝e cel zarzàdzania ryzykiem i strategi´ zwiàzanà z zawieraniem ró˝nych
transakcji zabezpieczajàcych. Grupa dokumentuje równie˝ – zarówno na dzieƒ rozpocz´cia zabezpieczenia,
jak i na bie˝àco – swojà ocen´ tego, czy instrumenty pochodne wykorzystywane w transakcjach
zabezpieczajàcych sà wysoce skuteczne w kompensowaniu zmian wartoÊci godziwej lub przepływów
pieni´˝nych zabezpieczanych pozycji.

MSSFp23, 24 WartoÊç godziwa ró˝nych instrumentów pochodnych wykorzystywanych przez Grup´ w celach
zabezpieczajàcych ujawniona jest w nocie 20. Zmiany stanu kapitału z wyceny instrumentów
zabezpieczajàcych w ramach kapitału własnego przedstawione sà w nocie 29. Całkowita wartoÊç godziwa
zabezpieczajàcych instrumentów pochodnych zalicza si´ do aktywów trwałych lub zobowiàzaƒ
długoterminowych, jeÊli czas pozostały do terminu zapadalnoÊci dla zabezpieczonej pozycji przekracza 
12 miesi´cy, albo do aktywów obrotowych lub zobowiàzaƒ krótkoterminowych, jeÊli czas pozostały do terminu
zapadalnoÊci nie przekracza 12 miesi´cy. Handlowe instrumenty pochodne zalicza si´ do aktywów
obrotowych lub zobowiàzaƒ krótkoterminowych.

(a) Zabezpieczenia wartoÊci godziwej

39p89 Zmiany wartoÊci godziwej instrumentów pochodnych, które zostały wyznaczone i kwalifikujà si´ jako
zabezpieczenia wartoÊci godziwej, ujmuje si´ w rachunku zysków i strat wraz z wszelkimi zmianami wartoÊci
godziwej zabezpieczanego składnika aktywów lub zobowiàzania, które odnoszà si´ do ryzyka, przed którym
Grupa si´ zabezpiecza. Grupa stosuje rachunkowoÊç zabezpieczeƒ wartoÊci godziwej w celu zabezpieczenia
przed ryzykiem stałej stopy procentowej w odniesieniu do kredytów i po˝yczek. Zyski i straty dotyczàce
efektywnej cz´Êci swapów odsetkowych zabezpieczajàcych kredyty i po˝yczki o stałym oprocentowaniu
ujmuje si´ w rachunku zysków i strat w pozycji „koszty finansowe. Zyski i straty dotyczàce nieefektywnej
cz´Êci ujmuje si´ w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe zyski/ (straty) – netto. Zmiany w wartoÊci
godziwej zabezpieczonych po˝yczek i kredytów o stałym oprocentowaniu, odnoszàce si´ do ryzyka zmiany
stopy procentowej, ujmowane sà w rachunku zysków i strat w pozycji „koszty finansowe”.

39p92 Je˝eli zabezpieczenie nie kwalifikuje si´ ju˝ do stosowania rachunkowoÊci zabezpieczeƒ, korekta wartoÊci
bilansowej zabezpieczonego instrumentu, wobec którego stosowana jest metoda efektywnej stopy
procentowej, podlega amortyzacji przez wynik finansowy przez okres do osiàgni´cia terminu wymagalnoÊci.

39p95 (b) Zabezpieczenia przepływów pieni´˝nych

1p79(b) Efektywnà cz´Êç zmian wartoÊci godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych i kwalifikujàcych si´
jako zabezpieczenia przepływów pieni´˝nych ujmuje si´ w pozostałych całkowitych dochodach. Zyski 
lub straty z tytułu cz´Êci nieefektywnej ujmuje si´ od razu w rachunku zysków i strat w pozycji „pozostałe
(straty)/zyski – netto”.

39p99, p100 Kwoty nagromadzone w kapitale własnym re klasyfikuje si´ do rachunku zysków i strat w okresach, w których 
39p98(b) pozycja zabezpieczana wpłyn´ła na wynik finansowy (np. wówczas, gdy wystàpiła zabezpieczana planowana

transakcja sprzeda˝y). Zyski i straty dotyczàce efektywnej cz´Êci swapów odsetkowych zabezpieczajàcych
kredyty i po˝yczki o zmiennym oprocentowaniu ujmuje si´ w rachunku zysków i strat w pozycji „koszty
finansowe. Je˝eli jednak planowana transakcja, która jest zabezpieczana, powoduje powstanie
niefinansowego składnika aktywów (np. zapasów lub Êrodków trwałych), uprzednio uj´te w kapitale własnym
zyski i straty wyłàcza si´ z kapitału własnego i uwzgl´dnia w poczàtkowej wycenie takiego składnika aktywów.
Aktywowanà kwot´ ostatecznie ujmuje si´ w wartoÊci sprzedanych produktów (w przypadku zapasów) 
lub w amortyzacji (w przypadku Êrodków trwałych).

39p101 Gdy nast´puje wygaÊni´cie lub sprzeda˝ instrumentu zabezpieczajàcego lub zabezpieczenie nie kwalifikuje
si´ ju˝ do stosowania rachunkowoÊci zabezpieczeƒ, ewentualne zyski lub straty nagromadzone do tego
dnia w kapitale własnym pozostajà w nim. Ujmuje si´ je w rachunku zysków i strat wówczas, gdy planowana
transakcja zostanie ostatecznie uj´ta w rachunku zysków i strat. Je˝eli nie przewiduje si´ ju˝ wystàpienia
planowanej transakcji, nagromadzone zyski lub straty, które wykazywane były w kapitale własnym, przenosi
si´ od razu do rachunku zysków i strat do pozycji „pozostałe zyski/(straty) – netto”.

39p102(a)(b) (c) Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto

Zabezpieczenia udziałów w aktywach netto jednostek prowadzàcych działalnoÊç za granicà rozlicza si´
podobnie jak zabezpieczenia przepływów pieni´˝nych.

1p79(b) Wszelkie zyski lub straty na instrumencie zabezpieczajàcym, dotyczàce efektywnej cz´Êci zabezpieczenia,
ujmuje si´ w pozostałych całkowitych dochodach. Zyski lub straty z tytułu cz´Êci nieefektywnej ujmuje si´
od razu w rachunku zysków i strat w pozycji „pozostałe (straty)/zyski – netto. Zyski i straty nagromadzone 
w kapitale własnym przenosi si´ do rachunku zysków i strat z chwilà cz´Êciowego lub całkowitego zbycia
albo sprzeda˝y jednostki prowadzàcej działalnoÊç za granicà.
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1p119 2.13 Zapasy

2p36(a), p9 2p10, Zapasy wykazywane sà w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, nie wy˝szym jednak od cen sprzeda˝y 
p25, 23p6, p7 netto. WartoÊç rozchodu ustala si´ z zastosowaniem metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło („FIFO).
2p28, p30 Koszt wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty projektowe, surowce, robocizn´ bezpoÊrednià, 
39p98(b) inne koszty bezpoÊrednie i odnoÊne ogólne koszty produkcji (oparte na normalnych zdolnoÊciach

produkcyjnych), nie obejmuje natomiast kosztów finansowania zewn´trznego. Cena sprzeda˝y netto 
to oszacowana cena sprzeda˝y w normalnym toku działalnoÊci, pomniejszona o odnoÊne zmienne koszty
sprzeda˝y. Koszty zapasów obejmujà przeniesione z kapitału własnego zyski/straty na transakcjach
kwalifikujàcych si´ jako zabezpieczenie przepływów pieni´˝nych dotyczàcych zakupów surowców1.

1p119 2.14 Nale˝noÊci handlowe

MSSF7p 21 Nale˝noÊci handlowe stanowià kwoty nale˝ne od klientów za towary sprzedane lub usługi wykonane w toku
zwykłej działalnoÊci gospodarczej przedsi´biorstwa. Je˝eli spłaty nale˝noÊci mo˝na oczekiwaç w ciàgu
jednego roku (lub w zwykłym cyklu działalnoÊci gospodarczej przedsi´biorstwa, je˝eli jest dłu˝szy), nale˝noÊci
klasyfikuje si´ jako aktywa obrotowe. W przeciwnym wypadku, wykazuje si´ jako aktywa trwałe.

39p43, p46(a), Nale˝noÊci handlowe ujmuje si´ poczàtkowo w wartoÊci godziwej, a nast´pnie wycenia si´ je według 
p59 MSSF7 zamortyzowanego kosztu, metodà efektywnej stopy procentowej, pomniejszajàc je przy tym o odpisy z tytułu 
ZałBp5(f), utraty wartoÊci.
ZałBp5(d)

1p119 2.15 Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty

MSSF7p21, p45 W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieni´˝nych Êrodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty obejmujà
Êrodki pieni´˝ne w kasie, depozyty bankowe płatne na ̋ àdanie, inne krótkoterminowe inwestycje o wysokim
stopniu płynnoÊci i o pierwotnym terminie wymagalnoÊci do trzech miesi´cy, a tak˝e kredyty w rachunku
bie˝àcym. Kredyty w rachunku bie˝àcym sà prezentowane w bilansie jako składnik kredytów i po˝yczek 
w ramach zobowiàzaƒ krótkoterminowych.

1p119 2.16 Kapitał podstawowy

MSSF7p21 Akcje zwykłe zalicza si´ do kapitału własnego. Akcje uprzywilejowane, podlegajàce obowiàzkowo wykupowi, 
32p18(a) zalicza si´ do zobowiàzaƒ (nota 2.18).

32p37 Koszty kraƒcowe bezpoÊrednio zwiàzane z emisjà nowych akcji lub opcji wykazuje si´ w kapitale własnym
jako pomniejszenie po opodatkowaniu, wpływów z emisji.

32p33 JeÊli którakolwiek jednostka Grupy nabywa akcje Spółki wchodzàce w skład kapitału podstawowego 
(jej akcje własne), wówczas kwota zapłaty, obejmujàca bezpoÊrednio zwiàzane z nabyciem koszty kraƒcowe
(pomniejszone o podatek dochodowy), pomniejsza kapitał własny przypadajàcy na właÊcicieli Spółki do czasu
umorzenia akcji lub ich ponownej emisji. JeÊli takie akcje zostanà póêniej ponownie wyemitowane, wszelkà
otrzymanà za nie zapłat´ (po pomniejszeniu o wszelkie bezpoÊrednio z nià zwiàzane kraƒcowe koszty
transakcyjne oraz odnoÊne skutki podatkowe) uwzgl´dnia si´ w kapitale własnym przypadajàcym 
na właÊcicieli Spółki.

1p119 2.17 Zobowiàzania handlowe

Zobowiàzania handlowe stanowià zobowiàzania do zapłaty za towary i usługi nabyte w toku zwykłej
działalnoÊci gospodarczej przedsi´biorstwa od dostawców. Zobowiàzania handlowe klasyfikuje si´ jako
zobowiàzania krótkoterminowe, je˝eli termin zapłaty przypada w ciàgu jednego roku (lub w zwykłym cyklu
działalnoÊci gospodarczej przedsi´biorstwa, je˝eli jest dłu˝szy). W przeciwnym wypadku zobowiàzania
wykazuje si´ jako długoterminowe.

MSSF7p21, 39p43 Zobowiàzania handlowe w poczàtkowym uj´ciu wykazuje si´ w wartoÊci godziwej, zaÊ w okresie póêniejszym
wykazuje si´ je według zamortyzowanego kosztu, stosujàc metod´ efektywnej stopy procentowej.

1p119 2.18 Kredyty i po˝yczki

MSSF7p21 Kredyty i po˝yczki ujmuje si´ poczàtkowo w wartoÊci godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty
transakcyjne. Kredyty i po˝yczki sà nast´pnie wykazywane według zamortyzowanego kosztu. Wszelkie
ró˝nice pomi´dzy otrzymanà kwotà (pomniejszonà o koszty transakcyjne) a wartoÊcià wykupu ujmuje si´
metodà efektywnej stopy procentowej w rachunku zysków i strat przez okres obowiàzywania odnoÊnych
umów.

39p43, p47 Opłaty zapłacone z tytułu udost´pnienia kredytu ujmuje si´ jako koszty transakcyjne kredytu w takim zakresie,
w jakim jest prawdopodobne, ˝e kredyt zostanie wykorzystany w całoÊci lub w cz´Êci. W tym przypadku
opłaty odracza si´ do czasu wykorzystania kredytu. W takim zakresie, w jakim brak jest dowodów 
na prawdopodobieƒstwo wykorzystania całoÊci lub cz´Êci kredytu, opłata jest kapitalizowana jako zaliczka na
poczet usług w zakresie płynnoÊci i amortyzowana w okresie kredytowania, do którego si´ odnosi.
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1 Zarzàd mo˝e zdecydowaç si´ na pozostawienie takich zysków/(strat) w kapitale własnym do czasu, gdy przej´ty składnik
aktywów ma wpływ na wynik finansowy. Wówczas zarzàd powinien dokonaç reklasyfikacji zysków/(strat) do wyniku finansowego.



32p18(a), p35 Akcje uprzywilejowane podlegajàce obowiàzkowo wykupowi w okreÊlonym terminie zalicza si´ do zobowiàzaƒ.
Dywidendy z tych akcji ujmuje si´ w rachunku zysków i strat jako koszty odsetek.

1p119 2.19 Koszty finansowania zewn´trznego

23p8 Koszty finansowania zewn´trznego (zarówno finansowania ogólnego jak i specyficznego), które mo˝na
bezpoÊrednio przyporzàdkowaç do nabycia, budowy lub wytworzenia dostosowywanego składnika
aktywów tj. takiego, który wymaga znacznego czasu niezb´dnego do przygotowania go do zamierzonego
u˝ytkowania lub sprzeda˝y, sà aktywowane jako cz´Êç ceny nabycia lub kosztu wytworzenia do momentu,
gdy zasadniczo wszystkie działania niezb´dne do przygotowania dostosowywanego składnika aktywów 
do zmierzonego u˝ytkowania lub sprzeda˝y zostanà zakoƒczone.

23p12 Przychody z tytułu tymczasowego zainwestowania Êrodków po˝yczonych specjalnie w celu sfinansowania
pozyskania dostosowywanego składnika aktywów pomniejszajà koszty finansowania zewn´trznego, które
podlegajà aktywowaniu.

Pozostałe koszty finansowania zewn´trznego ujmowane sà jako koszty okresu, w którym zostały
poniesione.

1p119 2.20 Zło˝one instrumenty finansowe

32p28 Zło˝one instrumenty finansowe emitowane przez grup´ obejmujà obligacje zamienne, które mogà
podlegaç konwersji na kapitał akcyjny wedle wyboru ich posiadacza, przy czym liczba akcji podlegajàcych
emisji nie jest uzale˝niona od zmian ich wartoÊci godziwej.

32AG31 Element zobowiàzaniowy zło˝onego instrumentu finansowego wykazuje si´ poczàtkowo wg wartoÊci godziwej
podobnego zobowiàzania, z którym nie jest zwiàzana opcja konwersji na akcje. Element kapitałowy
wykazuje si´ poczàtkowo w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy wartoÊcià godziwà zło˝onego instrumentu finansowego
jako całoÊci a wartoÊcià godziwà elementu zobowiàzaniowego. Wszelkie mo˝liwe do bezpoÊredniego
przypisania koszty transakcyjne uwzgl´dnia si´ w wycenie elementu zobowiàzaniowego i kapitałowego 
w odpowiedniej proporcji do ich wartoÊci bilansowych.

32p36 Po pierwszym uj´ciu, element zobowiàzaniowy zło˝onego instrumentu finansowego wykazuje si´ wg
zamortyzowanego kosztu metodà efektywnej stopy procentowej. Element kapitałowy zło˝onego
instrumentu finansowego nie podlega wycenie po pierwszym uj´ciu a˝ do czasu konwersji lub wygaÊni´cia.

1p69, p71 Po˝yczki klasyfikuje si´ jako zobowiàzania krótkoterminowe, chyba ̋ e grupa posiada bezwarunkowe prawo
do odroczenia zaspokojenia zobowiàzania przez co najmniej 12 miesi´cy po upływie okresu
sprawozdawczego.

1p119 2.21 Podatek dochodowy bie˝àcy i odroczony

12p58, p61A Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bie˝àcy i odroczony. Podatek ujmuje si´
w rachunku zysków i strat, z wyłàczeniem zakresu, w którym odnosi si´ on bezpoÊrednio do pozycji uj´tych
w pozostałych całkowitych dochodach lub kapitale własnym. W tym przypadku podatek równie˝ ujmowany
jest odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub kapitale własnym.

12p12, p46 Bie˝àce obcià˝enie z tytułu podatku dochodowego jest obliczane na podstawie obowiàzujàcych przepisów
podatkowych lub faktycznie wprowadzonych w dacie bilansu w krajach, gdzie jednostki zale˝ne i
stowarzyszone spółki działajà i generujà przychody podlegajàce opodatkowaniu. Zarzàd dokonuje
okresowego przeglàdu kalkulacji zobowiàzaƒ podatkowych w odniesieniu do sytuacji, w których odnoÊne
przepisy podatkowe podlegajà interpretacji, tworzàc ewentualne rezerwy na kwoty, nale˝ne organom
podatkowym.

12p24, p15, p47 Zobowiàzanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikajàcego z ró˝nic przejÊciowych pomi´dzy
wartoÊcià podatkowà aktywów i zobowiàzaƒ a ich wartoÊcià bilansowà w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym – ujmowane jest metodà bilansowà. Je˝eli jednak odroczony podatek dochodowy powstał 
z tytułu poczàtkowego uj´cia składnika aktywów lub zobowiàzania w ramach transakcji innej ni˝ połàczenie
przedsi´wzi´ç, które nie wpływa ani na wynik finansowy, ani na dochód podatkowy (strat´ podatkowà), 
nie wykazuje si´ go. Odroczony podatek dochodowy ustala si´ przy zastosowaniu obowiàzujàcych prawnie
lub faktycznie na dzieƒ bilansowy stawek (i przepisów) podatkowych, które zgodnie z oczekiwaniami b´dà
obowiàzywaç w momencie realizacji odnoÊnych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
lub uregulowania zobowiàzania z tego tytułu.

12p24, p34 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje si´ tylko wtedy, gdy jest prawdopodobne, ̋ e 
w przyszłoÊci osiàgni´ty zostanie dochód do opodatkowania, który umo˝liwi wykorzystanie ró˝nic
przejÊciowych.

12p39, p44 Zobowiàzanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikajàcego z ró˝nic przejÊciowych,
powstajàcych z tytułu inwestycji w jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych, jest ujmowane, chyba ̋ e
rozło˝enie w czasie odwracania si´ ró˝nic przejÊciowych jest kontrolowane przez Grup´ i prawdopodobne
jest, ̋ e w mo˝liwej do przewidzenia przyszłoÊci ró˝nice te nie ulegnà odwróceniu.
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12p74 Aktywa i zobowiàzania z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegajà kompensacie, je˝eli wyst´puje
mo˝liwy do wyegzekwowania tytuł prawny do dokonania kompensaty aktywów z tytułu bie˝àcego podatku
dochodowego z zobowiàzaniami z tytułu bie˝àcego podatku dochodowego oraz je˝eli aktywa i zobowiàzania
z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczà podatków dochodowych naliczonych przez te same
władze podatkowe od jednostki podlegajàcej opodatkowaniu lub ró˝nych jednostek podlegajàcych
opodatkowaniu w przypadku, gdy istnieje zamiar rozliczenia sald w kwotach netto.

1p119 2.22 Âwiadczenia pracownicze

(a) Zobowiàzania emerytalne

19p27, p25, Spółki Grupy prowadzà szereg programów Êwiadczeƒ emerytalnych. Programy te zwykle finansowane sà
p7, 19p120A(b) z płatnoÊci odprowadzanych do firm ubezpieczeniowych lub funduszy zarzàdzanych przez powierników, 

a ich wysokoÊç wynika z regularnych wyliczeƒ aktuarialnych. Grupa posiada zarówno programy okreÊlonych
Êwiadczeƒ, jak i okreÊlonych składek. Program okreÊlonych składek to program Êwiadczeƒ emerytalnych,
w ramach którego Grupa odprowadza okreÊlone składki do odr´bnej jednostki. Grupa nie ma prawnego 
ani zwyczajowo oczekiwanego obowiàzku wpłacania dodatkowych składek, jeÊli fundusz nie posiada
wystarczajàcych Êrodków, aby wypłaciç wszystkim pracownikom Êwiadczenia przysługujàce im za prac´
wykonywanà w okresie bie˝àcym i okresach poprzedzajàcych. Program okreÊlonych Êwiadczeƒ to program
emerytalny, który nie stanowi programu okreÊlonych składek.

Jest to zazwyczaj program Êwiadczeƒ emerytalnych, w którym okreÊla si´ kwot´ Êwiadczeƒ emerytalnych,
jakie pracownik b´dzie otrzymywał po przejÊciu na emerytur´. Ich wysokoÊç zale˝y zwykle od co najmniej
jednego czynnika, w tym: wieku, sta˝u pracy i wynagrodzenia.

19p79, p80, p64 Uj´te w bilansie zobowiàzanie z tytułu programów okreÊlonych Êwiadczeƒ emerytalnych równe jest wartoÊci
bie˝àcej zobowiàzania z tytułu okreÊlonych Êwiadczeƒ na koniec okresu sprawozdawczego, pomniejszonej
o wartoÊç godziwà aktywów programu, z uwzgl´dnieniem korekt z tytułu kosztów przeszłego zatrudnienia.
WysokoÊç zobowiàzania z tytułu okreÊlonych Êwiadczeƒ wyliczajà corocznie niezale˝ni aktuariusze metodà
prognozowanych Êwiadczeƒ jednostkowych. WartoÊç bie˝àcà zobowiàzania z tego tytułu ustala si´ poprzez
dyskontowanie szacowanych przyszłych wydatków pieni´˝nych – przy zastosowaniu stóp procentowych
wysokiej jakoÊci obligacji korporacyjnych, wyra˝onych w walucie przyszłej wypłaty Êwiadczeƒ, o terminach
zapadalnoÊci zbli˝onych do terminów regulowania odnoÊnego zobowiàzania emerytalnego. W krajach, 
w których nie istnieje rozwini´ty rynek dla takich obligacji, stosuje si´ rynkowe stopy obligacji rzàdowych.

19p93–93D, Zyski i straty aktuarialne powstajàce z tytułu korekt zało˝eƒ aktuarialnych ex post oraz zmian zało˝eƒ 
p120A(a) aktuarialnych sà odnoszone do kapitału własnego przez pozostałe dochody całkowite w okresie, w którym

powstały.

19p96 Koszty przeszłego zatrudnienia ujmuje si´ w rachunku zysków i strat od razu, chyba ̋ e zmiany programu
emerytalnego zale˝à od dalszego zatrudnienia pracowników przez oznaczony okres (okres nabywania
uprawnieƒ). W takim wypadku koszty przeszłego zatrudnienia odpisuje si´ metodà liniowà przez okres
nabywania uprawnieƒ.

19p44 Z tytułu programów okreÊlonych składek Grupa odprowadza składki do paƒstwowych lub prywatnych
programów ubezpieczeƒ emerytalnych – obowiàzkowo, na podstawie umowy, lub dobrowolnie. Z chwilà
uiszczenia składek Grupa nie ma dalszych obowiàzków w zakresie dokonywania płatnoÊci. Składki ujmuje
si´ jako koszty Êwiadczeƒ pracowniczych, gdy przypadajà do zapłaty. Przedpłaty składek aktywuje si´,
je˝eli istnieje mo˝liwoÊç otrzymania zwrotu w formie pieni´˝nej lub pomniejszenia przyszłych płatnoÊci.

(b) Inne zobowiàzania po okresie zatrudnienia

19p120A(a–b) Niektóre spółki Grupy oferujà swoim emerytowanym pracownikom Êwiadczenia zdrowotne po okresie
zatrudnienia. Nabywanie uprawnieƒ do tych Êwiadczeƒ zale˝y zwykle od kontynuowania stosunku pracy 
a˝ do osiàgni´cia wieku emerytalnego i od pewnego minimalnego sta˝u pracy. Przewidywane koszty tych
Êwiadczeƒ zarachowywane sà przez okres zatrudnienia przy zastosowaniu metod ksi´gowych zbli˝onych
do tych, jakie stosuje si´ w odniesieniu do programów okreÊlonych Êwiadczeƒ. Zyski i straty aktuarialne
powstajàce z tytułu korekt zało˝eƒ aktuarialnych ex post oraz zmian zało˝eƒ aktuarialnych sà odnoszone 
do kapitału własnego przez pozostałe dochody całkowite – w okresie, w którym powstały. Wycen´ odnoÊnych
zobowiàzaƒ przeprowadzajà corocznie niezale˝ni aktuariusze.

(c) Âwiadczenia z tytułu rozwiàzania stosunku pracy

19p133, p134, Âwiadczenia z tytułu rozwiàzania stosunku pracy przypadajà do zapłaty w razie rozwiàzania przez Grup´ 
p139, p140 stosunku pracy przed normalnym terminem odejÊcia pracownika na emerytur´ lub ilekroç pracownik

zaakceptuje dobrowolnie rozwiàzanie z nim stosunku pracy w zamian za te Êwiadczenia. Grupa ujmuje
Êwiadczenie z tytułu rozwiàzania stosunku pracy, je˝eli jest w sposób ewidentny zdecydowana go rozwiàzaç
zgodnie z istniejàcym szczegółowym oficjalnym planem, bez mo˝liwoÊci wycofania si´, albo zrealizowaç
Êwiadczenia w nast´pstwie zło˝onej przez siebie oferty zach´cajàcej do dobrowolnego rozwiàzania
stosunku pracy. Âwiadczenia przypadajàce do zapłaty powy˝ej 12 miesi´cy od koƒca okresu
sprawozdawczego dyskontuje si´ do poziomu wartoÊci bie˝àcej.
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(d) Programy udziału w zyskach i programy premiowe

19p17 Grupa ujmuje zobowiàzania i koszty z tytułu nagród i premii oraz programów udziału w zyskach według
wzoru uwzgl´dniajàcego zysk przypadajàcy na akcjonariuszy Spółki, po wprowadzeniu pewnych korekt.
Grupa ujmuje z tego tytułu rezerw´, je˝eli podlega obowiàzkowi wynikajàcemu z umowy lub je˝eli
dotychczasowa praktyka zrodziła zwyczajowo oczekiwany obowiàzek.

1p119 2.23 PłatnoÊci oparte na akcjach

MSSF2p15 (b), Grupa prowadzi szereg programów Êwiadczeƒ opartych na akcjach rozliczanych w instrumentach 
MSSF2p19 kapitałowych, w ramach których jednostka otrzymuje usługi pracowników w zamian za instrumenty kapitałowe

(opcje) grupy. WartoÊç godziwa usług pracowników otrzymanych w zamian za przyznanie opcji wykazywana
jest jako koszt. Całkowita kwota podlegajàca uj´ciu w kosztach zostaje okreÊlona przez odniesienie do wartoÊci
godziwej przyznanych opcji:

MSSF2p21 � z uwzgl´dnieniem wszelkich warunków rynkowych (np. cena akcji jednostki);
MSSF2p20 � bez uwzgl´dnienia wpływu wszelkich zwiàzanych ze sta˝em pracy oraz warunków nierynkowych

nabywania uprawnieƒ (na przykład, rentownoÊci sprzeda˝y, celów zwiàzanych ze wzrostem sprzeda˝y
oraz wskazanego okresu obowiàzkowego zatrudnienia pracownika w jednostce); oraz

MSSF2p21A � z uwzgl´dnieniem wpływu wszelkich warunków niezwiàzanych z nabywaniem uprawnieƒ (na przykład
obowiàzujàcego pracowników wymogu utrzymywania uzyskanych instrumentów).

MSSF2p15, Warunki nierynkowe uj´to w zało˝eniach dotyczàcych oczekiwanej liczby opcji, do których nabyte b´dà
MSSF2p20 uprawnienia. Całkowity koszt wykazuje si´ w całym okresie nabywania uprawnieƒ, b´dàcym okresem, 

w ciàgu którego wszystkie wskazane warunki nabywania uprawnieƒ majà zostaç spełnione.

Dodatkowo, w pewnych okolicznoÊciach pracownicy mogà Êwiadczyç usługi przed datà przyznania im opcji
na akcje. W takim wypadku wartoÊç godziwa z dnia przyznania opcji na akcje jest szacowana w celu uj´cia
kosztów w rachunku wyników w okresie od rozpocz´cia Êwiadczenia usług przez pracowników do daty
faktycznego przyznania im opcji.

Na koniec ka˝dego okresu sprawozdawczego jednostka dokonuje rewizji poczynionych szacunków
oczekiwanej liczby opcji, do których uprawnienia zostanà nabyte w nast´pstwie spełnienia warunków
nabywania uprawnieƒ majàcych charakter nierynkowy. Jednostka prezentuje wpływ ewentualnej rewizji
pierwotnych szacunków w rachunku zysków i strat, wraz z odpowiednià korektà kapitału własnego.

Z chwilà wykonania opcji jednostka emituje nowe akcje. Ârodki uzyskane po potràceniu wszelkich kosztów
mo˝liwych do bezpoÊredniego przypisania do transakcji zwi´ksza kapitał akcyjny (wartoÊç nominalna) 
i nadwy˝k´ ceny emisyjnej akcji ponad ich wartoÊç nominalnà z chwilà wykonania opcji.

Przyznanie przez spółk´ opcji na swe instrumenty kapitałowe pracownikom jednostek zale˝nych grupy
traktuje si´ jako wkład kapitałowy. WartoÊç godziwa otrzymanych usług pracowników, mierzona przez
odniesienie do wartoÊci godziwej z daty przyznania, podlega wykazywaniu przez okres nabywania uprawnieƒ
w postaci zwi´kszenia salda inwestycji w jednostki zale˝ne wraz z odpowiednim wzrostem kapitału
własnego w ksi´gach jednostki dominujàcej.

Składki na ubezpieczenie społeczne płatne w zwiàzku z przyznaniem opcji na akcje uznaje si´ za integralnà
cz´Êç samego przyznanego Êwiadczenia, a koszty traktuje si´ jak transakcj´ rozliczanà w formie pieni´˝nej.

1p119 2.24 Rezerwy

37p14, p72, p63 Rezerwy na rekultywacj´ Êrodowiska, rezerwy restrukturyzacyjne oraz rezerwy na roszczenia prawne
ujmuje si´ wówczas, gdy Grupa ma prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiàzek wynikajàcy ze zdarzeƒ
przeszłych i jest prawdopodobne, ̋ e wymagany b´dzie wypływ zasobów w celu wywiàzania si´ z tego
obowiàzku, zaÊ jego wielkoÊç wiarygodnie oszacowano. Rezerwy restrukturyzacyjne obejmujà kary za
rozwiàzanie umów leasingowych oraz odprawy dla zwalnianych pracowników. Nie tworzy si´ rezerw na
przyszłe straty operacyjne.

37p24 Je˝eli wyst´puje szereg podobnych obowiàzków, prawdopodobieƒstwo wypływu zasobów w celu
wywiàzania si´ z nich ustala si´ w odniesieniu do danej kategorii obowiàzków jako całoÊci. Rezerw´ ujmuje si´
nawet wówczas, gdy istnieje niskie prawdopodobieƒstwo wypływu zasobów w odniesieniu do pojedynczej
pozycji danej kategorii obowiàzków.

37p45 Kwoty rezerw wykazuje si´ w bie˝àcej wartoÊci nakładów, które – jak si´ oczekuje – b´dà niezb´dne 
do wypełnienia obowiàzku. Stosuje si´ wówczas stop´ procentowà przed opodatkowaniem, która
odzwierciedla bie˝àcà ocen´ rynku odnoÊnie do wartoÊci pieniàdza w czasie oraz ryzyko zwiàzane
konkretnie z danym składnikiem zobowiàzaƒ. Zwi´kszenie rezerw zwiàzane z upływem czasu jest
rozpoznawane jako koszty odsetkowe.
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1p119 2.25 Ujmowanie przychodów

18p35(a) Przychody ze sprzeda˝y wykazuje si´ w wartoÊci godziwej otrzymanej lub nale˝nej zapłaty z tytułu sprzeda˝y
towarów i usług w zwykłym toku działalnoÊci Grupy. Przychody prezentowane sà po pomniejszeniu o podatek
od towarów i usług, zwroty, rabaty i opusty, a tak˝e po eliminacji sprzeda˝y wewnàtrz Grupy. Grupa ujmuje
przychody, kiedy kwot´ przychodów mo˝na wiarygodnie zmierzyç i gdy prawdopodobne jest, ˝e jednostka
uzyska w przyszłoÊci korzyÊci ekonomiczne oraz gdy spełnione zostały konkretne opisane ni˝ej kryteria dla
ka˝dego rodzaju działalnoÊci Grupy. Grupa opiera swoje szacunki na wynikach historycznych,
uwzgl´dniajàc rodzaj klienta, rodzaj transakcji oraz szczegóły konkretnych umów.

18p14 (a) Przychody ze sprzeda˝y produktów – sprzeda˝ hurtowa

Grupa produkuje i sprzedaje szereg produktów obuwniczych na rynku hurtowym. Przychody ze sprzeda˝y
produktów ujmuje si´ w momencie dostawy przez jednostk´ Grupy produktów do hurtowni; przy czym
hurtownia posiada pełnà kontrol´ nad kanałem i cenà sprzeda˝y oraz nie istnieje niewypełnione zobowiàzanie,
które mogłoby wywieraç wpływ na akceptacj´ produktów przez hurtowni´. Dostawa nast´puje dopiero 
w momencie, gdy produkty zostanà przewiezione do konkretnej lokalizacji. Ryzyko zestarzenia produktu 
i strat z nim zwiàzanych zostaje przeniesione na sprzedawc´ hurtowego, jeÊli hurtownik przyjàł produkty
zgodnie z umowà sprzeda˝y lub gdy upłynàł termin zgłaszania zastrze˝eƒ, lub te˝ wówczas, gdy Grupa
posiada obiektywne dowody na to, ̋ e spełnione zostały wszystkie kryteria przyj´cia dostawy.

Produkty obuwnicze cz´sto sprzedaje si´ z opustami iloÊciowymi; dodatkowo klientom hurtowym
przysługuje prawo zwrotu towarów wadliwych. Przychody ze sprzeda˝y wykazuje si´ na podstawie cen
okreÊlonych w umowach sprzeda˝y, po pomniejszeniu o szacowane w momencie sprzeda˝y opusty
iloÊciowe i zwroty. W celu oszacowania wielkoÊci zwrotów i opustów oraz utworzenia na nie rezerwy
wykorzystuje si´ dotychczasowe doÊwiadczenie. Opusty iloÊciowe oszacowuje si´ na podstawie
przewidywalnych rocznych zakupów. Sprzeda˝y dokonuje si´ z terminem płatnoÊci równym 60 dni, 
co jest zgodne z praktykà rynkowà i nie jest uznawane ze element finansowania.

18p14 (b) Przychody ze sprzeda˝y produktów i towarów – sprzeda˝ detaliczna

Grupa prowadzi sieç sklepów sprzedajàcych obuwie i inne produkty skórzane. Przychody ze sprzeda˝y
produktów i towarów ujmuje si´ w momencie sprzeda˝y klientowi. Sprzeda˝ detaliczna odbywa si´
najcz´Êciej za gotówk´ lub przy u˝yciu kart płatniczych.

Politykà Grupy jest sprzeda˝ produktów klientom detalicznym z prawem do zwrotu w terminie 28 dni. 
W celu oszacowania wielkoÊci zwrotów oraz utworzenia na nie rezerwy w momencie sprzeda˝y
wykorzystuje si´ dotychczasowe doÊwiadczenie. Grupa nie posiada ̋ adnych programów lojalnoÊciowych.

18p14 (c) Przychody ze sprzeda˝y przez internet

Przychody ze sprzeda˝y produktów i towarów przez internet sà ujmowane w momencie przekazania
wszystkich ryzyk i korzyÊci zwiàzanych ze sprzedawanym zapasem na kupujàcego, co nast´puje z chwilà
wysyłki. PłatnoÊci sà regulowane przy pomocy kart płatniczych i kredytowych.

Rezerwa na oczekiwane zwroty kalkulowana jest z wykorzystaniem wskaênika poziomu zwrotów opartego
na danych historycznych.

18p20 (d) Przychody ze sprzeda˝y usług

Grupa sprzedaje usługi projektowe i transportowe innym producentom obuwia. Przychody ze sprzeda˝y
usług ujmowane sà w okresie, w którym usługi zostały wykonane, z wykorzystaniem metody stopnia
zaawansowania. Stopieƒ zaawansowania mierzy si´ na podstawie udziału procentowego wykonanych
usług w łàcznej wartoÊci usług do wykonania.

18p30(b) (e) Tantiemy

Tantiemy ujmuje si´ według zasady memoriałowej, zgodnie z treÊcià ekonomicznà odnoÊnych umów.

18p30(a) 2.26 Przychody z tytułu odsetek

39p63 Przychody z tytułu odsetek ujmuje si´ metodà efektywnej stopy procentowej. Gdy po˝yczka czy nale˝noÊç
traci na wartoÊci, Grupa obni˝a jej wartoÊç bilansowà do poziomu wartoÊci odzyskiwalnej, równej
oszacowanym przyszłym przepływom pieni´˝nym zdyskontowanym według pierwotnej efektywnej stopy
procentowej instrumentu i kontynuuje rozliczanie dyskonta w korespondencji z przychodami z tytułu
odsetek. Przychody z tytułu odsetek od udzielonych po˝yczek, które utraciły wartoÊç, ujmuje si´ według
pierwotnej efektywnej stopy procentowej.

1p119 2.27 Przychody z tytułu dywidend

Przychody z tytułu dywidend ujmuje si´ w momencie nabycia prawa do otrzymania płatnoÊci.
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1p119 2.28 Leasing

17p33, SKI–15p5 Leasing, w którym znaczàca cz´Êç ryzyka i po˝ytków z tytułu własnoÊci pozostaje udziałem leasingodawcy
(finansujàcego), stanowi leasing operacyjny. Opłaty leasingowe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego,
po pomniejszeniu o ewentualne specjalne oferty promocyjne uzyskane od leasingodawcy (finansujàcego),
obcià˝ajà koszty metodà liniowà przez okres leasingu.

17p27 Grupa korzysta z leasingu pewnych aktywów trwałych. Leasing aktywów trwałych, gdzie grupa ponosi
zasadniczo wszystkie ryzyka i czerpie zasadniczo wszystkie korzyÊci zwiàzane z prawem własnoÊci,
klasyfikowany jest jako leasing finansowy. Leasing finansowy jest aktywowany z chwilà rozpocz´cia
leasingu według ni˝szej z dwóch kwot: wartoÊci godziwej aktywa obj´tego leasingiem i aktualnej wartoÊci
minimalnych opłat z tytułu leasingu.

17p20, p27 Ka˝da opłata z tytułu leasingu jest alokowana mi´dzy zobowiàzanie i koszty finansowe w celu uzyskania
stałej stopy dla pozostałego salda zobowiàzania finansowego. Odpowiednie zobowiàzania z tytułu najmu,
netto bez kosztów finansowych, ujmowane sà w pozostałych zobowiàzaniach długoterminowych. Składnik
odsetkowy kosztu finansowego odnoszony jest na rachunek zysków i strat przez okres leasingu, by uzyskaç
stałà okresowà stop´ procentowà dla pozostałego salda zobowiàzania w ka˝dym okresie. Rzeczowy
aktywa trwałe u˝ywane w ramach leasingu finansowego podlega amortyzacji przez krótszy z dwóch
okresów: okres u˝ytkowania składnika majàtku lub okres leasingu.

1p119 2.29 Wypłata dywidend

10p12 PłatnoÊci dywidend na rzecz akcjonariuszy Spółki ujmuje si´ jako zobowiàzanie w sprawozdaniu
finansowym Grupy w okresie, w którym nastàpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spółki.

1p119 2.30 Pozycje wyjàtkowe

Pozycje wyjàtkowe sà ujawniane w sprawozdaniu finansowym oddzielnie wtedy, gdy jest to niezb´dne dla
zrozumienia sytuacji finansowej i wyników Grupy. Sà to znaczàce pozycje przychodów lub kosztów, które
zostały wykazane oddzielnie z uwagi na istotnoÊç kwot lub charakteru zdarzenia.

Komentarz – Podsumowanie podstawowych zasad rachunkowoÊci

OÊwiadczenie o zgodnoÊci z MSSF

1p16 1. Jednostka, której sprawozdanie finansowe i noty odpowiadajà wymogom MSSF, dołàcza w notach
wyraêne i bezwarunkowe oÊwiadczenie o tej zgodnoÊci. Sprawozdanie finansowe i noty nie mogà byç
okreÊlane jako zgodne z MSSF, o ile nie spełniajà one wszystkich wymogów zawartych w MSSF.

2. Je˝eli jednostka mo˝e dokonaç wyraênego i bezwarunkowego oÊwiadczenia o zgodnoÊci tylko w zakresie:
(a) Jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki dominujàcej; lub
(b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego,wówczas dokładnie zaznacza, którego sprawozdania

finansowego dotyczy oÊwiadczenie w sprawie zgodnoÊci.

Podstawowe zasady rachunkowoÊci

3. Podsumowanie podstawowych zasad rachunkowoÊci obejmuje:
1p117(a) (a) zasad´ (lub zasady) wyceny zastosowane przy sporzàdzeniu sprawozdania finansowego; oraz
1p117(b) (b) pozostałe stosowane zasady rachunkowoÊci istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

1p116 4. Podsumowanie mo˝na prezentowaç w postaci odr´bnego składnika sprawozdania finansowego.

1p119 5. Podejmujàc decyzj´ o ujawnieniu konkretnej zasady rachunkowoÊci, kierownictwo bierze pod uwag´,
czy informacja taka pomogłaby u˝ytkownikom w zrozumieniu sposobu, w jaki transakcje, inne zdarzenia 
i warunki sà odzwierciedlone w działalnoÊci jednostki i jej sytuacji finansowej. Niektóre MSSF szczegółowo
wymagajà ujawnienia konkretnych zasad rachunkowoÊci, w tym zasad przyj´tych w wyniku wyboru
dokonanego przez kierownictwo spoÊród ró˝nych zasad, które sà dozwolone. Na przykład, MSR 16
wymaga ujawnienia zasad wyceny dla klas rzeczowych aktywów trwałych.

Zmiany zasad rachunkowoÊci

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

8p28 6. Je˝eli pierwsze zastosowanie standardu MSSF:
(a) ma wpływ na bie˝àcy okres lub którykolwiek z wczeÊniejszych okresów;
(b) miałoby taki wpływ, z wyjàtkiem sytuacji, gdy w praktyce niemo˝liwe jest okreÊlenie wielkoÊci

stosownej korekty; lub
(c) mo˝e mieç wpływ na przyszłe okresy, jednostka ujawnia wówczas:

(i) nazw´ standardu lub interpretacji;
(ii) w stosownych przypadkach, ̋ e zmiana zasady rachunkowoÊci dokonuje si´ zgodnie z przepisami

przejÊciowymi;
(iii) charakter zmiany zasady rachunkowoÊci;
(iv) w stosownych przypadkach, opis przepisów przejÊciowych;
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(v) w stosownych przypadkach, opis przepisów przejÊciowych, które mogà mieç wpływ na przyszłe
okresy;

(vi) kwot´ korekty dotyczàcà bie˝àcego okresu i ka˝dego prezentowanego w sprawozdaniu okresu
poprzedniego, jeÊli w praktyce wykonalne jest jej ustalenie :
� w odniesieniu do ka˝dej pozycji sprawozdania finansowego,
� która wpływa na zysk i rozwodniony zysk na jednà akcj´, jeÊli jednostka podlega wymogom

MSR 33 „Zysk przypadajàcy na jednà akcj´;
(vii) kwot´ korekty dotyczàcà okresów wczeÊniejszych ni˝ okresy prezentowane, jeÊli jest to wykonalne

w praktyce; oraz
(viii) je˝eli retrospektywne zastosowanie wymagane zapisami par. 19(a) lub (b) MSR 8 „Zasady

rachunkowoÊci, zmiany szacunków ksi´gowych i bł´dy jest niewykonalne w praktyce dla danego
wczeÊniejszego okresu lub dla okresów poprzedzajàcych okresy prezentowane, nale˝y przedstawiç
opis okolicznoÊci, które o tym zadecydowały oraz informacje o tym, w jaki sposób i od kiedy
wprowadzono zmian´ zasady rachunkowoÊci.

Sprawozdania finansowe za kolejne okresy nie muszà zawieraç powtórnej prezentacji powy˝szych
informacji.

Dobrowolna zmiana zasady rachunkowoÊci

8p29 7. Je˝eli dobrowolna zmiana zasady rachunkowoÊci:
(a) ma wpływ na bie˝àcy okres lub którykolwiek z wczeÊniejszych okresów;
(b) miałaby wpływ na taki okres, z wyjàtkiem sytuacji, gdy niewykonalne w praktyce jest ustalenie kwoty

korekty; lub
(c) mo˝e mieç wpływ na przyszłe okresy,

jednostka ujawnia wówczas:
(i) charakter zmiany zasady rachunkowoÊci;
ii) powody, dla których zastosowanie nowej zasady rachunkowoÊci przyczyni si´ do przekazywania

bardziej przydatnych i wiarygodnych informacji;
iii) je˝eli jest to mo˝liwe – kwot´ korekty dotyczàcà bie˝àcego okresu i ka˝dego prezentowanego 

w sprawozdaniu za poprzedni okres w odniesieniu do:
� ka˝dej pozycji sprawozdania finansowego, na którà ma wpływ oraz
� zysku i rozwodnionego zysku na jednà akcj´, jeÊli jednostka podlega wymogom MSR 33;

iv) kwot´ korekty za okresy poprzedzajàce okresy uj´te w sprawozdaniu finansowym w zakresie 
w jakim jest to wykonalne w praktyce ; oraz

v) jeÊli retrospektywne przekształcenie jest niewykonalne w praktyce dla danego wczeÊniejszego
okresu lub okresów poprzedzajàcych okresy prezentowane, nale˝y przedstawiç opis okolicznoÊci,
które o tym zadecydowały oraz informacje o tym, w jaki sposób i od kiedy wprowadzono zmian´
zasad rachunkowoÊci.

Sprawozdania finansowe za kolejne okresy nie muszà zawieraç powtórnej prezentacji powy˝szych
informacji.

Zmiana w ciàgu okresów Êródrocznych

1p112(c) 8. Nie ma ju˝ bezwzgl´dnego wymogu ujawniania wpływu finansowego zmiany zasady rachunkowoÊci
dokonanej w ciàgu ostatniego okresu Êródrocznego na informacje finansowe za wczeÊniejszy okres
Êródroczny bie˝àcego rocznego okresu sprawozdawczego. Je˝eli jednak wpływ na wczeÊniejsze
Êródroczne okresy sprawozdawcze jest znaczàcy, jednostka powinna rozwa˝yç wskazanie tego faktu 
wraz z prezentacjà przedmiotowego wpływu finansowego.

Wydane, lecz jeszcze nie obowiàzujàce MSSF

8p30 9. Je˝eli jednostka nie zastosowała nowego MSSF, który został ju˝ wydany, lecz jeszcze nie jest
obowiàzujàcy, wówczas ujawnia:
(a) informacj´ o takim fakcie; oraz
(b) znane lub wiarygodnie oszacowane informacje potrzebne do oceny ewentualnego wpływu

zastosowania nowego standardu lub interpretacji na sprawozdanie finansowe jednostki na okres, 
w którym b´dà one zastosowane po raz pierwszy.

8p31 10. Jednostka ujawnia:
(a) tytuł nowego standardu lub interpretacji;
(b) charakter przyszłej zmiany lub zmian zasady rachunkowoÊci;
(c) termin, poczàwszy od którego zastosowanie standardu lub interpretacji jest obowiàzkowe;
(d) planowany termin pierwszego zastosowania; oraz
(e) dodatkowo:

(i) omówienie wpływu, jaki pierwsze zastosowanie MSSF b´dzie prawdopodobnie mieç 
na sprawozdanie finansowe jednostki lub

(ii) je˝eli taki wpływ nie jest znany lub nie jest mo˝liwe wiarygodne oszacowanie, odpowiednià
informacj´ w tym zakresie



11. Informacje, o których mowa w paragrafie powy˝ej, sporzàdza si´ nawet wówczas, gdy oczekiwany wpływ
na jednostk´ nie jest istotny. Nie ma natomiast potrzeby wymieniania standardu lub interpretacji, je˝eli 
w sposób oczywisty nie znajdujà one zastosowania do jednostki. Na przykład, je˝eli jednostka nie prowadzi
działalnoÊci w sektorze nieruchomoÊci, nie musi odwoływaç si´ do KIMSF 15 „Umowy dotyczàce budowy
nieruchomoÊci. Je˝eli nowe uregulowania wprowadzajà nowe opcjonalne rozwiàzania wczeÊniej
niedost´pne, zarzàd wyjaÊnia, czy i/lub w jaki sposób zamierza skorzystaç z takiej opcji w przyszłoÊci.

Informacje niezawarte w sprawozdaniu finansowym Grupy KASZUBY S.A.

W zakresie informacji dotyczàcych MSR 29 „SprawozdawczoÊç finansowa w warunkach hiperinflacji, MSR 41
„Rolnictwo oraz MSSF 6 „Poszukiwania i ocena zasobów mineralnych nale˝y odwołaç si´ do publikacji
PricewaterhouseCoopers „MSSF – Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2012 r.

3. Zarzàdzanie ryzykiem finansowym

3.1 Czynniki ryzyka finansowego

MSSF7p31 DziałalnoÊç prowadzona przez Grup´ nara˝a jà na wiele ró˝nych rodzajów ryzyka finansowego: ryzyko
rynkowe (w tym: ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko zmiany wartoÊci godziwej lub ryzyko przepływów
pieni´˝nych w wyniku zmian stóp procentowych oraz ryzyko cenowe), ryzyko kredytowe oraz ryzyko
płynnoÊci. Ogólny program Grupy dotyczàcy zarzàdzania ryzykiem skupia si´ na nieprzewidywalnoÊci
rynków finansowych, starajàc si´ minimalizowaç potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki finansowe
Grupy. Grupa wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe w celu zabezpieczania si´ przed niektórymi
zagro˝eniami.

Ryzykiem zarzàdza scentralizowany departament skarbu Grupy, który realizuje polityk´ zatwierdzonà przez
Zarzàd. Departament skarbu Grupy identyfikuje i ocenia zagro˝enia finansowe, a tak˝e zabezpiecza Grup´
przed nimi w Êcisłej współpracy z jednostkami operacyjnymi. Zarzàd ustala na piÊmie ogólne zasady
zarzàdzania ryzykiem oraz polityk´ dotyczàcà konkretnych dziedzin, takich jak ryzyko zmiany kursu walut,
ryzyko zmiany stopy procentowej, ryzyko kredytowe, stosowanie instrumentów pochodnych i innych
instrumentów finansowych oraz inwestowanie nadwy˝ek płynnoÊci.

(a) Ryzyko rynkowe

(i) Ryzyko zmiany kursu walut

MSSF7 p33(a) Grupa prowadzi działalnoÊç mi´dzynarodowà i nara˝ona jest na ryzyko zmiany kursów ró˝nych walut, 
w szczególnoÊci dolara amerykaƒskiego i funta brytyjskiego. Ryzyko zmiany kursu walut wynika z przyszłych
transakcji handlowych, uj´tych aktywów i zobowiàzaƒ oraz udziałów w aktywach netto jednostek
prowadzàcych działalnoÊç za granicà.

MSSF7 p33(b), Zarzàd ustalił zasad´, zgodnie z którà spółki nale˝àce do Grupy muszà zarzàdzaç swoim ryzykiem kursowym
p22(c) w odniesieniu do waluty funkcjonalnej, zabezpieczajàc swoje pozycje walutowe za pomocà kontraktów

zawieranych z departamentem skarbowym Grupy. Dla potrzeb zarzàdzania ryzykiem zmiany kursu walut,
wynikajàcym z przyszłych transakcji handlowych oraz uj´tych aktywów i zobowiàzaƒ, jednostki Grupy
stosujà kontrakty terminowe zawierane przez departament skarbu Grupy. Ryzyko zmiany kursu walut
powstaje wówczas, gdy przyszłe transakcje handlowe, uj´te aktywa i zobowiàzania wyra˝one sà w innej
walucie ni˝ waluta funkcjonalna jednostki.

MSSF7 p22(c) Polityka departamentu skarbowego Grupy w dziedzinie zarzàdzania ryzykiem polega na zabezpieczaniu 
od 75% do 100% przewidywanych przepływów pieni´˝nych (głównie sprzeda˝ na eksport i zakup zapasów)
w ka˝dej z głównych walut przez okres nast´pnych 12 miesi´cy. Około 90% (2011 r.: 95%) prognozowanych
przychodów ze sprzeda˝y w ka˝dej z głównych walut kwalifikuje si´ jako „wysoce prawdopodobne
planowane transakcje dla potrzeb rachunkowoÊci zabezpieczeƒ.

MSSF7 P33(a)(b), Grupa posiada szereg inwestycji w jednostkach prowadzàcych działalnoÊç za granicà, których aktywa netto 
P22(c) nara˝one sà na ryzyko zmiany kursu walut. Ryzykiem zmiany kursu walut, zwiàzanym z aktywami netto

jednostek Grupy prowadzàcych działalnoÊç zagranicznà, zarzàdza si´ przede wszystkim za pomocà
kredytów i po˝yczek wyra˝onych w odpowiednich walutach obcych.

MSSF7p40, Gdyby euro osłabło/wzmocniło si´ o 11% w stosunku do dolara amerykaƒskiego, przy niezmienionych 
MSSF7IG36 pozostałych zmiennych, to na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. zysk netto za rok byłby o 362 EUR (2011 r.: 51 EUR)

wy˝szy/ni˝szy, głównie w rezultacie dodatnich/ujemnych ró˝nic kursowych z przeliczenia – wyra˝onych 
w dolarach amerykaƒskich – nale˝noÊci handlowych, aktywów finansowych wykazywanych w wartoÊci
godziwej przez wynik finansowy, dłu˝nych papierów wartoÊciowych zaliczanych do dost´pnych do sprzeda˝y
oraz ujemnych/dodatnich ró˝nic kursowych z przeliczenia kredytów i po˝yczek wyra˝onych w dolarach
amerykaƒskich. Analogicznie, wpływ na kapitały byłby 6,850 EUR (2011 r.: 6,650 EUR) wy˝szy/ni˝szy 
w zwiàzku ze wzrostem zabezpieczenia przepływów pieni´˝nych w dolarach amerykaƒskich.

Gdyby euro osłabło/wzmocniło si´ o 4% w stosunku do funta brytyjskiego przy niezmienionych pozostałych
zmiennych, na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. zysk netto byłby o 135 EUR (2011 r.: 172 EUR) wy˝szy/ni˝szy,
głównie w rezultacie dodatnich/ujemnych ró˝nic kursowych z przeliczenia – wyra˝onych w funtach
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brytyjskich – nale˝noÊci handlowych, aktywów finansowych wykazywanych w wartoÊci godziwej przez
wynik finansowy, dłu˝nych papierów wartoÊciowych zaliczanych do dost´pnych do sprzeda˝y 
oraz ujemnych/dodatnich ró˝nic kursowych z przeliczenia kredytów i po˝yczek.

(ii) Ryzyko cenowe

MSSF7p33(a–b) Grupa nara˝ona jest na ryzyko cenowe dotyczàce kapitałowych papierów wartoÊciowych z tytułu inwestycji
posiadanych przez Grup´ i sklasyfikowanych w skonsolidowanym bilansie jako dost´pne do sprzeda˝y 
lub wyceniane w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy. Grupa nie jest nara˝ona na ryzyko cenowe
dotyczàce towarów masowych. Grupa dywersyfikuje swój portfel dla potrzeb zarzàdzania ryzykiem cenowym
zwiàzanym z inwestycjami w kapitałowe papiery wartoÊciowe. Dywersyfikacji portfela dokonuje si´ zgodnie
z ustalonymi przez Grup´ limitami.

Inwestycje kapitałowe Grupy w kapitały innych podmiotów znajdujà si´ w publicznym obrocie i sà uj´te w
jednym z nast´pujàcych trzech indeksów giełdowych: indeks giełdowy DAX, Dow Jones lub FTSE100 UK.

MSSF7p40 Poni˝sza tabela przedstawia wpływ zwy˝ek/spadków FTSE100 na zysk netto Grupy za rok oraz na jej kapitał
MSSF7IG36 własny. Analiza opiera si´ na zało˝eniu, ̋ e indeksy giełdowe wzrosły/spadły o 5%, pozostałe zmienne zaÊ

nie uległy zmianie, przy czym wszystkie instrumenty kapitałowe Grupy podlegały zmianom, zgodnie 
z historycznà korelacjà z indeksem.

Wpływ na inne składniki kapitału
Wpływ na zysk netto w EUR własnego w EUR

Rok 2102 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2011

Wskaênik

DAX 200 120 290 290

Dow Jones 150 120 200 70

FTSE 100 UK 60 30 160 150

Zysk netto za rok wzrósłby/spadłby w wyniku zysków/strat z kapitałowych papierów wartoÊciowych
wykazywanych w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy. Inne składniki kapitału własnego wzrosłyby/
spadłyby w wyniku zysków/strat z kapitałowych papierów wartoÊciowych zaliczanych do dost´pnych do
sprzeda˝y.

(iii) Ryzyko zmiany przepływów pieni´˝nych oraz wartoÊci godziwej w wyniku zmiany stóp procentowych

MSSF7 p33(a)(b), W przypadku Grupy ryzyko zmiany stóp procentowych zwiàzane jest z długoterminowymi instrumentami 
MSSF7 p22(c) dłu˝nymi. Kredyty i po˝yczki o zmiennym oprocentowaniu nara˝ajà Grup´ na ryzyko zmiany przepływów

pieni´˝nych w wyniku zmiany stóp procentowych, jest ono jednak cz´Êciowo niwelowane przez depozyty
Êrodków pieni´˝nych o zmiennym oprocentowaniu. Na ryzyko zmiany wartoÊci godziwej w wyniku zmiany
stóp procentowych nara˝ajà Grup´ instrumenty dłu˝ne o stałym oprocentowaniu. Politykà Grupy jest
utrzymywanie ok. 60% swoich kredytów i po˝yczek w postaci instrumentów o stałym oprocentowaniu. 
W latach 2012 i 2011 kredyty i po˝yczki Grupy o zmiennym oprocentowaniu były wyra˝one w euro 
i w funtach brytyjskich.

MSSF7 p22(b)(c) Grupa dynamicznie analizuje stopieƒ nara˝enia na ryzyko zmiany stóp procentowych. Przeprowadza si´
symulacj´ ró˝nych scenariuszy, bioràc pod uwag´ refinansowanie, odnawianie istniejàcych pozycji,
finansowanie alternatywne i zabezpieczenia. Na podstawie tych scenariuszy Grupa oblicza wpływ okreÊlonych
zmian stóp procentowych na wynik finansowy. W ka˝dej symulacji stosuje si´ jednakowe zmiany stóp
procentowych we wszystkich walutach. Scenariusze te tworzy si´ tylko dla zobowiàzaƒ, które stanowià
najwi´ksze oprocentowane pozycje.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji stwierdzono, ̋ e wpływ zmiany w wysokoÊci 0,1% na zysk netto
stanowiłby maksymalny wzrost o 41 EUR (2011 r.: 37 EUR) lub, odpowiednio, spadek o 34 EUR (2011 r.: 
29 EUR). Symulacj´ przeprowadza si´ w odst´pach kwartalnych w celu sprawdzenia, czy maksymalna
potencjalna strata mieÊci si´ w limicie okreÊlonym przez Zarzàd.

MSSF7 p22(b)(c) Na podstawie ró˝nych scenariuszy Grupa zarzàdza swoim ryzykiem zmiany przepływów pieni´˝nych 
w wyniku zmiany stopy procentowej – przy wykorzystaniu swapów odsetkowych zamieniajàcych
oprocentowanie zmienne na stałe. Skutkiem ekonomicznym stosowania tego rodzaju swapów jest
przekształcanie instrumentów dłu˝nych o zmiennym oprocentowaniu w instrumenty o oprocentowaniu
stałym. Ogólnie rzecz bioràc, Grupa zaciàga długoterminowe po˝yczki o zmiennym oprocentowaniu i zamienia
je na instrumenty o oprocentowaniu stałym, które jest ni˝sze, ni˝ w przypadku zaciàgni´cia bezpoÊrednio
po˝yczki o stałym oprocentowaniu. Na mocy porozumieƒ dotyczàcych swapów odsetkowych Grupa
zobowiàzuje si´, wraz z innymi stronami, do wymiany w okreÊlonych odst´pach czasu (przewa˝nie
kwartalnych) ró˝nicy pomi´dzy stałymi a zmiennymi stopami procentowymi, ustalonymi na podstawie
uzgodnionej bazowej kwoty głównej.

MSSF7 p22(b)(c) Okazjonalnie grupa zwiera tak˝e swapy procentowe zamiany stopy stałej na zmiennà w celu zabezpieczenia
ryzyka zmian wartoÊci godziwej pod wpływem zmian stopy procentowej powstałego, gdy jednostka
po˝ycza innemu podmiotowi po stopie stałej powy˝ej 60% progu docelowego.
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MSSF7p40 Gdyby stopy procentowe kredytów wyra˝onych w euro na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. były 10 punktów bazowych
MSSF7IG36 wy˝sze/ni˝sze przy niezmienionych pozostałych zmiennych, zysk netto za rok byłby o 22 EUR (2011 r.: 

21 EUR) wy˝szy/ni˝szy, głównie w rezultacie wy˝szych/ni˝szych kosztów odsetek od kredytów o zmiennym
oprocentowaniu. Pozostałe składniki kapitału własnego byłyby o 5 EUR (2011 r.: 3 EUR) ni˝sze/wy˝sze,
głównie w rezultacie spadku/wzrostu wartoÊci godziwej aktywów finansowych zaliczanych do dost´pnych
do sprzeda˝y. Gdyby stopy procentowe kredytów wyra˝onych w funtach brytyjskich na ten dzieƒ były 
o 0,5% wy˝sze/ni˝sze przy niezmienionych pozostałych zmiennych, zysk netto za rok byłby o 57 EUR (2011 r.:
38 EUR) wy˝szy/ni˝szy, głównie w rezultacie wy˝szych/ni˝szych kosztów odsetek od kredytów o zmiennym
oprocentowaniu. Pozostałe składniki kapitału własnego byłyby o 6 EUR (2011 r.: 4 EUR) ni˝sze/wy˝sze,
głównie w rezultacie spadku/wzrostu wartoÊci godziwej aktywów finansowych zaliczanych do dost´pnych
do sprzeda˝y.

(b) Ryzyko kredytowe

MSSF7p33 Ryzykiem kredytowym zarzàdza si´ na szczeblu całej Grupy poza ryzykiem zwiàzanym z saldami nale˝noÊci. 
(a)(b), p34(a) Ka˝da lokalna jednostka odpowiedzialna jest za przeanalizowanie ryzyka kredytowego nowego klienta zanim

zaoferowane mu zostanà standardowe warunki płatnoÊci i dostawy. Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku
Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów, pochodnych instrumentów finansowych oraz depozytów w bankach
instytucjach finansowych, a tak˝e zaanga˝owaƒ kredytowych w odniesieniu do klientów hurtowych 
i detalicznych – co obejmuje równie˝ nierozliczone nale˝noÊci i zobowiàzania do zawarcia transakcji. 
W przypadku banków i instytucji finansowych akceptuje si´ tylko jednostki, które uzyskały co najmniej
rating „A w wyniku przeglàdu przeprowadzonego przez niezale˝nà agencj´ ratingowà. Je˝eli klienci hurtowi
posiadajà niezale˝ny rating, korzysta si´ z niego. W przeciwnym wypadku, kontrola ryzyka ocenia
wiarygodnoÊç kredytowà klienta, uwzgl´dniajàc jego pozycj´ finansowà, doÊwiadczenia z przeszłoÊci 
i inne czynniki. Indywidualne limity ryzyka okreÊla si´ na podstawie wewn´trznych i zewn´trznych ratingów,
zgodnie z limitami okreÊlonymi przez Zarzàd. Wykorzystanie limitów kredytowych podlega regularnej
kontroli. Sprzeda˝ klientom detalicznym odbywa si´ za gotówk´ lub za pomocà uznanych kart
kredytowych. Dalsze informacje dotyczàce ryzyka kredytowego patrz nota 9(b).

W okresie sprawozdawczym nie przekroczono limitów kredytowych i kierownictwo nie przewiduje ˝adnych
strat z tytułu niewywiàzania si´ tych kontrahentów ze zobowiàzaƒ

(c) Ryzyko płynnoÊci

MSSF7p33 Prognozowanie przepływów pieni´˝nych realizowane jest w ramach jednostek operacyjnych grupy 
(a–b), p34(a) oraz podlega agregacji przez dział finansowy Grupy. Dział finansowy Grupy monitoruje kroczàce prognozy

wymogów dotyczàcy płynnoÊci właÊciwych dla Grupy w celu zagwarantowania, ̋ e posiada ona wystarczajàce
Êrodki pieni´˝ne dla zaspokojenia potrzeb operacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wystarczajàcej
rezerwy w postaci niewypłaconych gwarantowanych linii kredytowych (nota 31) zawsze tak, ̋ eby Grupa 
nie dopuszczała si´ naruszenia (w stosownych przypadkach) limitów lub zobowiàzaƒ kredytowych w zakresie
wszelkich posiadanych linii kredytowych. Takie prognozowanie uwzgl´dnia plany grupy w zakresie
zapotrzebowania na finansowanie zewn´trzne, koniecznoÊç przestrzegania warunków zaciàgni´tych
zobowiàzaƒ, zgodnoÊci z wewn´trznymi i docelowymi wskaênikami bilansowymi oraz, je˝eli znajdujà
zastosowanie, przestrzeganie właÊciwych wymogów regulacyjnych bàdê prawnych, na przykład
ograniczenia dewizowe.

MSSF7p33 Nadwy˝ka Êrodków pieni´˝nych utrzymywana przez jednostki operacyjne powy˝ej salda wymaganego 
(a–b), p39(c), dla celów zarzàdzania kapitałem obrotowym przekazywana jest do działu skarbowego Grupy. Dział skarbowy 
MSSF7B11E Grupy inwestuje nadwy˝k´ Êrodków pieni´˝nych w oprocentowane rachunki bie˝àce, depozyty terminowe,

depozyty rynku pieni´˝nego i zbywalne papiery wartoÊciowe, wybierajàc instrumenty o odpowiedniej
zapadalnoÊci bàdê wystarczajàcej płynnoÊci w celu zapewnienia wystarczajàcej rezerwy okreÊlonej w ramach
powy˝szych prognoz. Na dzieƒ sprawozdawczy Grupa posiadała fundusze rynku pieni´˝nego o wartoÊci
6,312 EUR (2011 r.: 934 EUR) oraz pozostałe płynne aktywa o wartoÊci 321 EUR (20110 r.: 1,400 EUR),
które zgodnie z oczekiwaniami powinny na bie˝àco generowaç wpływy pieni´˝ne dla potrzeby zarzàdzania
ryzykiem płynnoÊci.

MSSF7p39(a–b) W tabeli poni˝ej uj´to analiz´ zobowiàzaƒ finansowych Grupy innych ni˝ instrumenty pochodne 
oraz zobowiàzaƒ finansowych z tytułu instrumentów pochodnych rozliczanych w kwotach netto wg
terminów zapadalnoÊci odpowiednio do pozostałego na dzieƒ bilansowy okresu do umownego terminu
zapadalnoÊci. Zobowiàzania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych uwzgl´dnia si´ w analizie, je˝eli
ich umowne terminy zapadalnoÊci sà istotne dla zrozumienia terminów wpływów i rozchodów Êrodków
pieni´˝nych. Na kwoty ujawnione w tabeli składajà si´ umowne niezdyskontowane przepływy pieni´˝ne1.
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1 IFRS7 p39(a)(b) Kwoty zawarte w tabeli odpowiadajà umownym niezdyskontowanym przepływom pieni´˝nym, z wyjàtkiem
instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu, uj´tym w ich wartoÊci godziwej (patrz poni˝ej). W zwiàzku z tym kwoty
te nie podlegajà uzgodnieniu z kwotami ujawnionymi w bilansie, z wyjàtkiem zobowiàzaƒ krótkoterminowych, w przypadku
których nie stosuje si´ dyskonta. Jednostki, je˝eli chcà, mogà dodaç kolumn´ uzgadniajàcà oraz ostatecznà sum´ ró˝nicy
wzgl´dem bilansu.



Od 3 
Poni˝ej miesi´cy Od 1 roku Od 2 Powy˝ej

Na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. 3 miesi´cy do 1 roku1 do 2 lat1 do 5 lat1 5 lat1

Zaciàgni´te kredyty i po˝yczki 
(bez zobowiàzaƒ z tytułu 
leasingu finansowego) 5,112 15,384 22,002 67,457 38,050

Zobowiàzania z tytułu 
leasingu finansowego 639 2,110 1,573 4,719 2,063

Przeznaczone do obrotu i rozliczane 
w kwotach netto finansowe instrumenty 
pochodne (swapy na stop´ procentowà) 280 – 10 116 41

Zobowiàzania handlowe 
i pozostałe zobowiàzania2 12,543 3,125 – – –

Umowy gwarancji finansowych 21 – – – –

Na dzieƒ 31 grudnia 2011 r.

Zaciàgni´te kredyty i po˝yczki 
(bez zobowiàzaƒ z tytułu 
leasingu finansowego) 4,061 12,197 11,575 58,679 38,103

Zobowiàzania z tytułu 
leasingu finansowego 697 2,506 1,790 5,370 2,891

Przeznaczone do obrotu i rozliczane 
w kwotach netto finansowe instrumenty 
pochodne (swapy na stop´ procentowà) 317 – 15 81 50

Zobowiàzania handlowe 
i pozostałe zobowiàzania2 9,214 2,304 – – –

Umowy gwarancji finansowych 10 – – – –

MSSF7 B10A(a) Z kwoty 67,457 EUR ujawnionej w 2012 r. jako zaciàgni´te kredyty i po˝yczki w przedziale zapadalnoÊci
„Od 2 do 5 lat spółka zamierza spłaciç 40,000 EUR w pierwszym kwartale 2012 r. (2011 r.: zero).

MSS7p39(b) Nale˝àce do portfela przeznaczonego do obrotu instrumenty pochodne Grupy o ujemnej wartoÊci godziwej
uwzgl´dniono wg ich wartoÊci godziwej 268 EUR (2011 r.: 298 EUR) w przedziale zapadalnoÊci „mniej ni˝ 
1 rok. Uczyniono tak, poniewa˝ umowne terminy zapadalnoÊci nie sà istotne dla zrozumienia terminów
rozchodów i wpływów Êrodków pieni´˝nych. Umowami tymi zarzàdza si´ w uj´ciu netto wg wartoÊci godziwej,
nie zaÊ wg terminów zapadalnoÊci. Rozliczane w kwotach netto instrumenty pochodne obejmujà swapy 
na stop´ procentowà wykorzystywane przez grup´ do zarzàdzania ryzykiem stopy procentowej Grupy.

MSSF7 p39(b) Wszelkie nieprzeznaczone do obrotu finansowe instrumenty pochodne rozliczane w kwotach brutto dotyczà
transakcji zabezpieczajàcych i podlegajà rozliczeniu w ciàgu 12 miesi´cy od dnia bilansowego. Takie umowy
wymagajà niezdyskontowanych umownych wpływów pieni´˝nych w kwocie 78,756 EUR (2011 r.: 83,077 EUR)
oraz niezdyskontowanych umownych wypływów pieni´˝nych w kwocie 78,241 EUR (2011 r.: 83,366 EUR).

1p134, 135, IG10 3.2 Zarzàdzanie ryzykiem kapitałowym

Celem Grupy w zarzàdzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolnoÊci Grupy do kontynuowania
działalnoÊci, tak aby mo˝liwe było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy oraz korzyÊci dla innych
zainteresowanych stron, a tak˝e utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obni˝enia jego kosztu.

Aby utrzymaç lub skorygowaç struktur´ kapitału, Grupa mo˝e zmieniaç kwot´ deklarowanych dywidend 
do wypłacenia akcjonariuszom, zwracaç kapitał akcjonariuszom, emitowaç nowe akcje lub sprzedawaç
aktywa w celu obni˝enia zadłu˝enia.

Tak jak inne jednostki w bran˝y, Grupa monitoruje kapitał za pomocà wskaênika zadłu˝enia. Wskaênik ten
oblicza si´ jako stosunek zadłu˝enia netto do łàcznej wartoÊci kapitału. Zadłu˝enie netto oblicza si´ 
jako sum´ kredytów i po˝yczek (obejmujàcych bie˝àce i długoterminowe kredyty i po˝yczki wykazane 
w skonsolidowanym bilansie) pomniejszonà o Êrodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty. Łàcznà wartoÊç kapitału
oblicza si´ jako kapitał własny wykazany w skonsolidowanym bilansie wraz z zadłu˝eniem netto.

W roku 2012 strategià Grupy, która pozostała niezmieniona od roku 2011, było utrzymywanie wskaênika
zadłu˝enia na poziomie od 45% do 50% oraz ratingu kredytowego BB. Rating kredytowy BB obowiàzywał
przez cały okres sprawozdawczy. Wskaêniki zadłu˝enia na 31 grudnia 2012 r. i na 31 grudnia 2011 r.
przedstawiały si´ nast´pujàco :
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1 Przedstawione przedziały czasowe nie sà wymagane przez standard, lecz wynikajà z wyboru dokonanego przez zarzàd
odpowiednio do sposobu zarzàdzania jednostkà. Odpowiednie przedziały niezb´dne sà, ̋ eby zapewniç po˝àdanà
szczegółowoÊç pozwalajàcà odbiorcy na zrozumienie płynnoÊci jednostki.
2 Wiekowanie dotyczy jedynie instrumentów finansowych, w zwiàzku z czym zobowiàzania niefinansowe nie wchodzà 
w jego zakres.



Rok 2012 Rok 2011

Kredyty ogółem (nota 31) 126,837 114,604

minus: Êrodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty (nota 24) (17,928) (34,062)

Zadłu˝enie netto 108,909 80,542

Kapitał własny razem 131,773 88,946

Kapitał ogółem 240,682 169,488

Wskaênik zadłu˝enia 45% 48%

Spadek wskaênika zadłu˝enia w trakcie 2012 r. wynikał głównie z emisji akcji stanowiàcych cz´Êç zapłaty 
za nabycie jednostki zale˝nej (noty 26 i 39).

3.3 Szacowanie wartoÊci godziwej

W tabeli poni˝ej przedstawiono instrumenty finansowe wykazywane wg wartoÊci godziwej w podziale 
na poszczególne metody wyceny. Poszczególne poziomy zdefiniowano w sposób nast´pujàcy:
� Ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów bàdê zobowiàzaƒ

(poziom 1).
� Dane wejÊciowe inne ni˝ notowania obj´te zakresem poziomu 1 mo˝liwe do stwierdzenia 

lub zaobserwowania dla składnika aktywów bàdê zobowiàzaƒ, bezpoÊrednio (tzn. w postaci cen) 
lub poÊrednio (tzn. na podstawie wyliczeƒ opartych na cenach) (poziom 2).

� Dane wejÊciowe dla wyceny składnika aktywów bàdê zobowiàzaƒ, które nie sà oparte na mo˝liwych 
do zaobserwowania danych rynkowych (tzn. dane niemo˝liwe do zaobserwowania) (poziom 3).

MSSF7 p27B(a) Tabela poni˝ej przedstawia aktywa i zobowiàzania Grupy podlegajàce pomiarowi wg wartoÊci godziwej 
na dzieƒ 31 grudnia 2012 r.

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem

Aktywa

Aktywa finansowe wykazywane wg wartoÊci

godziwej przez wynik finansowy

– Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu – 250 111 361

– Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu 11,820 – – 11,820

Zabezpieczajàce instrumenty pochodne – 1,103 – 1,103

Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y –

Kapitałowe papiery wartoÊciowe 18,735 – – 18,735

– Inwestycje dłu˝ne 288 347 – 635

Razem aktywa 30,843 1,700 111 32,654

Zobowiàzania

Zobowiàzania finansowe wykazywane wg

wartoÊci godziwej przez wynik finansowy

– Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu – 268 – 268

Zabezpieczajàce instrumenty pochodne – 327 – 327

Razem zobowiàzania – 595 – 595

Tabela poni˝ej przedstawia aktywa i zobowiàzania Grupy podlegajàce pomiarowi wg wartoÊci godziwej na
dzieƒ 31 grudnia 2011 r.

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem

Aktywa

Aktywa finansowe wykazywane wg wartoÊci godziwej 
przez wynik finansowy

– Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu – 321 – 321

– Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu 7,972 – – 7,972

Zabezpieczajàce instrumenty pochodne – 875 – 875

Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y

– Kapitałowe papiery wartoÊciowe 14,646 – – 14,646

– Inwestycje dłu˝ne – 264 – 264

Razem aktywa 22,618 1,460 – 24,078

Zobowiàzania

Zobowiàzania finansowe wykazywane

wg wartoÊci godziwej przez wynik finansowy

– Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu – 298 – 298

Zabezpieczajàce instrumenty pochodne – 449 – 449

Razem zobowiàzania – 747 – 747
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MSSF7p27 WartoÊç godziwa instrumentów finansowych stanowiàcych przedmiot obrotu na aktywnych rynkach wynika
z ich notowaƒ na dzieƒ bilansowy. Rynek uznaje si´ za aktywny, je˝eli notowania sà bezpoÊrednio i regularnie
dost´pne i przekazywane przez giełd´, dealerów, maklera, grup´ sektorowà, serwis informacyjny lub organ
nadzoru oraz reprezentujà faktyczne i regularnie dokonywane transakcje rynkowe realizowane na zasadach
rynkowych mi´dzy niezale˝nymi podmiotami. Cenà wykorzystywanà dla wyceny aktywów finansowych
posiadanych przez Grup´ jest bie˝àcy kurs kupna. Takie instrumenty wchodzà w zakres poziomu 1. 
Do instrumentów poziomu 1 nale˝à przede wszystkim inwestycje kapitałowe w ramach FTSE 100
klasyfikowane jako papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu lub dost´pne do sprzeda˝y.

WartoÊç godziwà instrumentów finansowych niestanowiàcych przedmiotu obrotu na aktywnym rynku 
(na przykład instrumenty pochodne na rynku pozagiełdowym) okreÊla si´ przy zastosowaniu odpowiednich
technik wyceny. Takie techniki wyceny optymalizujà wykorzystanie mo˝liwych do zaobserwowania danych
rynkowych tam, gdzie sà one dost´pne i polegajà w jak najmniejszym stopniu na szacunkach poczynionych
specyficznych dla danej jednostki. Je˝eli wszystkie istotne dane wejÊciowe niezb´dne dla godziwej wyceny
instrumentu mo˝na faktycznie zaobserwowaç, instrument jest wówczas zaliczany do poziomu 2.

Je˝eli jeden lub wi´ksza liczba istotnych danych wejÊciowych nie opiera si´ na mo˝liwych do zaobserwowania
danych rynkowych, instrument zalicza si´ wówczas do poziomu 3.

Szczegółowe techniki stosowane do wyceny instrumentów finansowych obejmujà:
� Notowane ceny rynkowe lub notowania prowadzone przez dealera dla podobnych instrumentów.
� WartoÊç godziwà swapów na stopy procentowe oblicza si´ jako wartoÊç bie˝àcà szacunkowych

przyszłych przepływów pieni´˝nych w oparciu o mo˝liwe do zaobserwowania krzywe dochodowoÊci.
� WartoÊç godziwà terminowych kontraktów walutowych okreÊla si´ przy zastosowaniu terminowych

kursów wymiany na dzieƒ bilansowy, a wynikowa wartoÊç podlega dyskontowaniu do wartoÊci bie˝àcej.
� Inne techniki, takie jak analizy zdyskontowanych przepływów pieni´˝nych, stosuje si´ do ustalania

wartoÊci godziwej pozostałych instrumentów finansowych.

Nale˝y zauwa˝yç, ̋ e wszelkie szacunki wartoÊci godziwej obj´to poziomem 2, z wyjàtkiem niektórych
terminowych kontraktów walutowych, zgodnie z wyjaÊnieniami poni˝ej.

MSSF7 p27B(c) Tabela poni˝ej przedstawia zmiany w zakresie instrumentów poziomu 3 za rok zakoƒczony 31 grudnia 2012 r.

Instrumenty pochodne przeznaczone 
do obrotu wykazywane wg wartoÊci 

godziwej przez wynik finansowy Razem

Stan na poczàtek roku – –

Przeniesienia do poziomu 3 115 115

Zyski i straty wykazane w strat wyniku finansowym (4) (4)

Stan na koniec roku 111 111

Razem zyski i straty za okres obrotowy uwzgl´dnione 
w wyniku finansowym dla aktywów utrzymywanych na koniec 
okresu sprawozdawczego (4) (4)

Tabela poni˝ej przedstawia zmiany w zakresie instrumentów poziomu 3 za rok zakoƒczony 31 grudnia 2011 r.

Instrumenty pochodne przeznaczone 
do obrotu wykazywane wg wartoÊci 

godziwej przez wynik finansowy Razem

Stan na poczàtek roku 62 62

Rozliczenia (51) (51)

Zyski i straty wykazane w wyniku finansowym (11) (11)

Stan na koniec roku – –

Razem zyski i straty za okres obrotowy uwzgl´dnione 
w wyniku finansowym dla aktywów utrzymywanych na koniec 
okresu sprawozdawczego – –

W 2012 r. Grupa dokonała przeniesienia terminowych kontraktów walutowych przeznazonych do obrotu 
z poziomu 2 do poziomu 3. Wynikało to z faktu, ̋ e druga strona transakcji dotyczàcej instrumentu pochodnego
miała du˝e trudnoÊci finansowe, które istotnie zwi´kszyły stop´ dyskonta w nast´pstwie wzrostu ryzyka
kredytowego dotyczàcego tej jednostki, którego ocena nie opiera si´ na mo˝liwych do zaobserwowania
danych wejÊciowych.

MSSF7 p27B(e) Je˝eli wskaênik niezdolnoÊci do obsługi zobowiàzaƒ zmieniłby si´ o +/– 5%, wpływ na wynik finansowy
wyniósłby 20 EUR.
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Komentarz – zarzàdzanie ryzykiem finansowym

Standard rachunkowoÊci dotyczàcy prezentacji i ujawniania instrumentów finansowych

MSSF7p3 1. MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Ujawnienia obowiàzuje wszystkie jednostki sprawozdawcze i obejmuje
wszelkie rodzaje instrumentów finansowych, z nast´pujàcymi wyjàtkami:
� Udziały w jednostkach zale˝nych, jednostkach stowarzyszonych i przedsi´wzi´ciach joint venture

ujmowane zgodnie z MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe, MSR 28
„Inwestycje w jednostki stowarzyszone lub MSR 31 „Udziały w przedsi´wzi´ciach joint venture.
Jednostki jednak powinny stosowaç MSSF 7 do udziałów w jednostce zale˝nej, jednostce stowarzyszonej
lub przedsi´wzi´ciu joint venture, które zgodnie z MSR 27, MSR 28 lub MSR 31 ujmuje si´ odpowiednio
do zapisów MSR 39 „Instrumenty finansowe: wykazywanie i wycena. W takich przypadkach jednostki
powinny dołàczyç pewne informacje wymagane uregulowaniami MSR 27, MSR 28 i MSR 31 oprócz tych
przewidzianych w MSSF 7. Jednostki powinny te˝ stosowaç MSSF 7 do wszystkich instrumentów
pochodnych na udziały w jednostkach zale˝nych, jednostkach stowarzyszonych lub przedsi´wzi´ciach
joint venture, chyba ̋ e instrument pochodny spełnia kryteria definicji instrumentu kapitałowego 
w rozumieniu MSR 32.

� Prawa i obowiàzki pracowników w ramach programów Êwiadczeƒ pracowniczych, w zakresie których
obowiàzuje MSR 19 „Âwiadczenia pracownicze.

� Umowy ubezpieczenia w rozumieniu MSSF 4 „Umowy ubezpieczenia. MSSF 7 obowiàzuje jednak 
w zakresie instrumentów pochodnych wbudowanych w umowy ubezpieczenia, je˝eli MSR 39 wymaga
od jednostki odr´bnego ich uj´cia. Obowiàzuje on te˝ w zakresie umów gwarancji finansowych, je˝eli
wydajàcy stosuje MSR 39 podczas wykazywania i wyceny umów.

� Instrumenty finansowe oraz umowy i zobowiàzania w ramach transakcji obejmujàcych płatnoÊci w formie
akcji, w zakresie których znajduje zastosowanie MSSF 2 „PłatnoÊci oparte na akcjach, z wyjàtkiem
umów obj´tych zakresem par. 5-7 MSR 39, które nale˝y ujmowaç zgodnie z MSSF 7.

� Od dnia 1 stycznia 2009 r. instrumenty finansowe z opcjà sprzeda˝y wymagajàce klasyfikacji jako
instrumenty kapitałowe zgodnie z par. 16A i 16B lub 16C i 16D MSR 32 (zmienionego).

Ujawnienia wymagane od jednostki dominujàcej

MSSF7 2. W stosownych przypadkach wszelkie obowiàzki informacyjne zawarte w MSSF 7 nale˝y zastosowaç
zarówno wobec jednostki dominujàcej, jak i wobec jednostki skonsolidowanej. Zwolnienie z obowiàzku
przekazywania informacji dotyczàcych jednostki dominujàcej, uprzednio przysługujàce na mocy MSR 30
„Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych oraz MSR 32, 
nie zostało utrzymane w MSSF7.

Kategorie instrumentów finansowych

MSSF7p6, B1-B3 3. Je˝eli MSSF 7 wymaga ujawnieƒ wg kategorii instrumentów finansowych, jednostka grupuje instrumenty
finansowe w kategorie właÊciwe ze wzgl´du na charakter przekazywanych informacji oraz uwzgl´dniajàce
specyfik´ takich instrumentów finansowych. Jednostka powinna wykazaç wystarczajàce informacje
pozwalajàce na uzgodnienie z pozycjami przedstawionymi w bilansie. Wytyczne w zakresie kategorii
instrumentów finansowych oraz poziomu wymaganej szczegółowoÊci ujawnieƒ zawarto w załàczniku B 
do MSSF7.

Poziom szczegółowoÊci oraz dobór zało˝eƒ – informacje przekazywane zarzàdowi

MSSF7p34(a) 4. Ujawnienia dotyczàce zarzàdzania ryzykiem finansowym w jednostce powinny odpowiadaç informacjom
przekazywanym wewn´trznie kluczowemu personelowi zarzàdzajàcemu. Jako takie wi´c, ujawnienia
dokonywane przez jednostk´, poziom ich szczegółowoÊci oraz zastosowane pierwotne zało˝enia b´dà
ró˝niç si´ znacznie w zale˝noÊci od jednostki. Zakres ujawnieƒ w niniejszym przykładowym sprawozdaniu
finansowym stanowi jedynie ilustracj´ rodzaju informacji, jakie mo˝na ujawniaç; jednostka powinna starannie
rozwa˝yç, co mo˝e byç właÊciwe w jej konkretnych okolicznoÊciach.

Charakter i zakres ryzyka wynikajàce z instrumentów finansowych

MSSF7p31, p32 5. Informacje finansowe powinny obejmowaç dane jakoÊciowe i iloÊciowe pozwalajàce czytelnikom na ocen´
charakteru i zakresu ryzyka wynikajàcego z instrumentów finansowych, na które jednostka jest nara˝ona 
na koniec okresu sprawozdawczego. Na takie ryzyko zwykle składa si´ mi´dzy innymi ryzyko kredytowe,
ryzyko płynnoÊci oraz ryzyko rynkowe.

Dane jakoÊciowe

MSSF7p33 6. Dla ka˝dego rodzaju ryzyka jednostka powinna wskazaç:
(a) zakres nara˝enia na ryzyko oraz sposób jego powstania;
(b) przyj´te przez jednostk´ cele, zasady i procesy zarzàdzania ryzykiem oraz metody stosowane 

do pomiaru ryzyka; oraz
(c) wszelkie zmiany w zakresie (a) lub (b) w stosunku
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Dane iloÊciowe

MSSFp34(a)(c) 7. Dla ka˝dego rodzaju ryzyka jednostka powinna ujawniç skrócone dane iloÊciowe co do zakresu nara˝enia
na ryzyko na koniec okresu sprawozdawczego w oparciu o informacje przekazywane wewn´trznie kluczowemu
personelowi zarzàdzajàcemu oraz co do koncentracji ryzyka. Takie informacje mo˝na przedstawiç w formie
opisowej tak, jak dokonano tego na stronach 46 do 56 w niniejszym dokumencie. Alternatywnie, jednostki
mogà dołàczyç dane w postaci tabeli okreÊlajàcej wpływ ka˝dego istotnego ryzyka na ka˝dy rodzaj
instrumentów finansowych. Taka tabela mo˝e jednoczeÊnie stanowiç przydatne narz´dzie do przygotowania
informacji, które nale˝y ujawniç zgodnie z par. 34 MSSF7.

MSSF7p34(b) 8. Je˝eli w ramach skróconych danych iloÊciowych jeszcze ich nie ujawniono, jednostka powinna te˝
przekazaç informacje, o których mowa w par. 9-15 poni˝ej, chyba ̋ e stosowne ryzyko ma charakter
nieistotny.

Ryzyko kredytowe

MSSF7p36, 37 9. Dla ka˝dej kategorii instrumentu finansowego jednostka powinna ujawniç nast´pujàce informacje:

(a) maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe oraz wszelkie powiàzane z nim posiadane zabezpieczenia;
(b) informacje o jakoÊci kredytowej aktywów finansowych, które nie sà ani przeterminowane 

ani nie wykazujà utraty wartoÊci:
(c) wartoÊç ksi´gowa aktywów finansowych, których warunki renegocjowano, a które w przeciwnym

wypadku byłyby przeterminowane lub podlegałyby utracie wartoÊci;
(d) wiekowanie aktywów finansowych przeterminowanych, lecz niepodlegajàcych utracie wartoÊci; oraz
(e) analiza aktywów finansowych, które indywidualnie uznano za podlegajàce utracie wartoÊci wraz ze

wskazaniem czynników uwzgl´dnionych podczas dokonania przedmiotowego ustalenia.

Ryzyko płynnoÊci

MSSF7 10. Informacje o ryzyku płynnoÊci nale˝y przekazaç w nast´pujàcej formie:
p34(a), p39 (a) analiza zapadalnoÊci zobowiàzaƒ finansowych niepochodnych (w tym wydanych gwarancji

finansowych) ze wskazaniem okresów pozostałych do terminu wymagalnoÊci;
(b) analiza zapadalnoÊci zobowiàzaƒ finansowych z tytułu instrumentów pochodnych (patrz szczegółowe

informacje w par. 12 poni˝ej); oraz
(c) opis, w jakim sposób jednostka zarzàdza ryzykiem płynnoÊci zwiàzanym z (a) i (b).

MSSF7B11F 11. Opisujàc, w jaki sposób odbywa si´ zarzàdzanie ryzykiem płynnoÊci, jednostka powinna rozwa˝yç
omówienie, czy:
(a) posiada gwarantowane linie kredytowe bàdê inne linie kredytowe, do których mo˝e mieç dost´p 

w celu zaspokojenia potrzeb utrzymania płynnoÊci;
(b) utrzymuje depozyty w bankach centralnych w celu zaspokojenia potrzeb utrzymania płynnoÊci;
(c) posiada bardzo zró˝nicowane êródła finansowania;
(d) czy cechujà jà silna koncentracja ryzyka płynnoÊci w zakresie posiadanych aktywów bàdê êródeł

finansowania;
(e) posiada procesy kontroli wewn´trznej oraz plany awaryjne na potrzeby zarzàdzania ryzykiem

płynnoÊci;
(f) posiada instrumenty przewidujàce warunki przyspieszonej spłaty (na przykład w nast´pstwie

obni˝enia si´ ratingu kredytowego jednostki);
(g) posiada instrumenty, które mogà wymagaç przekazania zabezpieczenia (na przykład depozyty

zabezpieczajàce w przypadku instrumentów pochodnych);
(h) posiada instrumenty uprawniajàce jednostk´ do dokonania wyboru, czy rozlicza swe zobowiàzania

finansowe w formie pieni´˝nej (lub przy u˝yciu innego składnika aktywów finansowych) czy te˝ w drodze
przekazania własnych akcji;

(i) posiada instrumenty podlegajàce ramowym umowom kompensacyjnym.

Analiza zapadalnoÊci

MSSF7B11B 12. Analiza zapadalnoÊci zobowiàzaƒ finansowych z tytułu instrumentów pochodnych powinna wskazywaç
pozostałe umowne terminy zapadalnoÊci, je˝eli sà one istotne dla zrozumienia terminów wpływów i wypływów
Êrodków pieni´˝nych. Na przykład taka sytuacja b´dzie mieç miejsce w przypadku swapów na stopy
procentowe w ramach transakcji zabezpieczajàcych przepływy pieni´˝ne z aktywów lub zobowiàzaƒ
finansowych obcià˝onych zmiennà stopà procentowà oraz w przypadku wszelkich zobowiàzaƒ po˝yczkowych.
Je˝eli pozostałe umowne terminy zapadalnoÊci nie sà istotne dla zrozumienia terminów przepływów
pieni´˝nych, mo˝na zamiast nich wskazaç oczekiwane terminy zapadalnoÊci.

MSSF7p39, B11D 13. W przypadku finansowych instrumentów pochodnych, w ramach których nast´puje zamiana przepływów
pieni´˝nych brutto, a umowne terminy zapadalnoÊci sà istotne dla zrozumienia, wówczas analiza zapadalnoÊci
powinna zawieraç umowne kwoty podlegajàce zamianie w uj´ciu brutto. Ujawniona kwota powinna
odpowiadaç kwocie spodziewanej płatnoÊci w przyszłych okresach, okreÊlonej w drodze odwołania 
do warunków panujàcych na koniec okresu sprawozdawczego. MSSF7 nie stwierdza jednak, czy nale˝y
zastosowaç kursy bie˝àce czy terminowe. Dlatego zalecamy, ˝eby jednostki wyjaÊniały, które podejÊcie
wybrano. Takie podejÊcie nale˝y nast´pnie stosowaç w sposób spójny.
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MSSF7B11 14. OkreÊlone przedziały czasowe nie sà wymagane treÊcià standardu, lecz wynikajà raczej z charakteru
wewn´trznej sprawozdawczoÊci dla kluczowego personelu zarzàdzajàcego. Jednostka samodzielnie
okreÊla właÊciwà liczb´ przedziałów czasowych.

MSSF7B11D 15. Je˝eli kwoty ujawnione w tabelach zapadalnoÊci sà umownymi niezdyskontowanymi przepływami
pieni´˝nymi, takie kwoty nie uzgodnià si´ z kwotami wykazanymi w bilansie dla po˝yczek i kredytów,
finansowych instrumentów pochodnych oraz zobowiàzaƒ handlowych i pozostałych zobowiàzaƒ. Jednostki
mogà zdecydowaç o dodaniu kolumny z wartoÊciami ksi´gowymi wynikajàcymi z bilansu oraz kolumn´
uzgadniajàcà, jednak nie jest to obowiàzkowe.

MSSF7B10A 16. Je˝eli wypływy Êrodków pieni´˝nych mogłyby wystàpiç znaczàco wczeÊniej ni˝ wskazano lub w znaczàco
ró˝nych kwotach od tych wskazanych w informacjach przekazanych przez jednostk´ w przedmiocie jej
ekspozycji na ryzyko płynnoÊci, jednostka powinna podkreÊliç taki fakt oraz dołàczyç informacje jakoÊciowe
pozwalajàce odbiorcom jej sprawozdania finansowego na ocen´ zakresu takiego ryzyka. Stosowna informacja
nie jest konieczna, je˝eli takie dane znalazły si´ ju˝ w analizie umownych terminów zapadalnoÊci.

Porozumienia o finansowaniu

MSSF7p39(c) 17. Gwarantowane linie kredytowe stanowià wa˝ne elementy zarzàdzania płynnoÊcià. W zwiàzku z tym
jednostki powinny rozwa˝yç przedstawienie informacji o posiadanych niewykorzystanych liniach kredytowych.
MSR 7 „Rachunku przepływów pieni´˝nych zaleca tak˝e ujawnienie niewykorzystanych linii kredytowych,
jakie mogà byç dost´pne na potrzeby przyszłej działalnoÊci operacyjnej oraz na potrzeby rozliczenia
zobowiàzaƒ inwestycyjnych, wraz ze wskazaniem ograniczeƒ co do rozporzàdzania takimi liniami
kredytowymi.

Ryzyko rynkowe

MSSF7p40(a)(b) 18. Jednostki powinny przedstawiç analiz´ wra˝liwoÊci dla ka˝dego rodzaju ryzyka rynkowego (ryzyko
walutowe, ryzyko stóp procentowych i pozostałe ryzyko cenowe), na które jednostka jest nara˝ona na koniec
okresu sprawozdawczego, z jednoczesnym wskazaniem, jaki wpływ na wynik finansowy oraz kapitał własny
miałyby na uzasadnionych podstawach uznane za mo˝liwe zmiany odpowiednich zmiennych ryzyka, jak 
i metod oraz zało˝eƒ zastosowanych podczas sporzàdzania analizy

MSSF7p40(c) 19. Je˝eli nastàpiły zmiany w zakresie metod i zało˝eƒ w stosunku do okresu poprzedniego, nale˝y zaznaczyç
ten fakt wraz z odpowiednim uzasadnieniem dokonanej zmiany.

Ryzyko walutowe

MSSF7B23 20. Ryzyko walutowe mo˝e powstaç jedynie na instrumentach finansowych denominowanych w walucie innej
ni˝ waluta funkcjonalna, w której dokonuje si´ ich wyceny. Ryzyko wymiany walut zwiàzane z przeliczeniem
jednostek zagranicznych nie jest wi´c uwzgl´dnione w ocenie ekspozycji jednostki na ryzyko walutowe.
Ekspozycja na takie ryzyko wymiany walut wynika z pozycji finansowych i niefinansowych utrzymywanych
przez jednostk´ (na przykład jednostk´ zale˝nà) posiadajàcà walut´ funkcjonalnà innà ni˝ waluta prezentacyjna
grupy. Nale˝y stwierdziç jednak, ̋ e wewnàtrz grupowe nale˝noÊci i zobowiàzania denominowane w walutach
obcych, które nie stanowià cz´Êci inwestycji netto w działalnoÊç zagranicznà, uwzgl´dnia si´ w analizie
wra˝liwoÊci dla ryzyka walutowego, poniewa˝ choç salda podlegajà eliminacji w skonsolidowanym bilansie,
wpływ aktualizacji ich wartoÊci zgodnie z MSR 21 na wynik finansowy nie podlega całkowitemu
wyeliminowaniu.

Ryzyko stopy procentowej

21. Wra˝liwoÊç na zmiany stóp procentowych jest istotna dla aktywów finansowych lub zobowiàzaƒ
finansowych o zmiennej stopie oprocentowania ze wzgl´du na ryzyko wahaƒ wysokoÊci przyszłych
przepływów pieni´˝nych. Wra˝liwoÊç b´dzie jednak te˝ istotna dla aktywów finansowych i zobowiàzaƒ
finansowych o stałej stopie oprocentowania, które podlegajà przeszacowaniu do wartoÊci godziwej.

Prezentacja wartoÊci godziwej

Instrumenty finansowe niewykazywane wg wartoÊci godziwej

MSSF7p25, 29 22. Jednostka powinna ujawniaç wartoÊç godziwà dla ka˝dej kategorii aktywów finansowych i zobowiàzaƒ
finansowych (patrz par. 3 powy˝ej) w sposób pozwalajàcy na jej porównanie z wartoÊcià ksi´gowà. WartoÊci
godziwe nie muszà byç jednak prezentowane w nast´pujàcych przypadkach: je˝eli wartoÊç ksi´gowa stanowi
uzasadnione przybli˝enie wartoÊci godziwej.
(a) je˝eli wartoÊç ksi´gowa stanowi uzasadnione przybli˝enie wartoÊci godziwej;
(b) inwestycje w instrumenty kapitałowe (oraz instrumenty pochodne powiàzane z takimi instrumentami

kapitałowymi), które nie posiadajà notowanej ceny rynkowej na aktywnym rynku i które wykazuje si´
wg kosztu zgodnie z MSR 39, poniewa˝ ich wartoÊci godziwej nie mo˝na w sposób wiarygodny
oszacowaç;

(c) kontrakt zawierajàcy uznaniowy element udziału w zyskach (w rozumieniu MSSF 4 „Umowy
ubezpieczenia), w którym wartoÊç godziwa takiego elementu nie mo˝e podlegaç wiarygodnemu
oszacowaniu .
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23. Informacje o wartoÊciach godziwych mo˝na przekazaç w zbiorczej nocie dotyczàcej wszystkich
instrumentów finansowych lub w indywidualnych notach. WartoÊci godziwe powinny jednak byç odr´bnie
wykazywane dla ka˝dej kategorii instrumentów finansowych (patrz par. 3 powy˝ej), co oznacza, ̋ e ka˝dy
wiersz tabeli musiałby byç podzielony na poszczególne kategorie. Z tego powodu Grupa KASZUBY S.A.
postanowiła przekazaç stosowne informacje w odpowiednich notach.

Metody i zało˝enia na potrzeby okreÊlenia wartoÊci godziwej

MSSF7p27 24. Jednostka powinna ujawniç dla ka˝dej kategorii instrumentów finansowych (patrz par. 3 powy˝ej) metody
oraz, w przypadku stosowania technik wyceny, zało˝enia przyj´te podczas okreÊlania wartoÊci godziwej.
Na przykład jednostka wykazuje informacje o zało˝eniach dotyczàcych tempa wczeÊniejszej spłaty,
współczynnika szacunkowych strat z tytułu utraty wartoÊci oraz stopach oprocentowania lub stopach dyskonta.
Je˝eli jednostka dokonała zmiany techniki wyceny, taki fakt oraz stosowne uzasadnienie dla zmiany nale˝y
tak˝e przedstawiç.

Instrumenty finansowe wykazywane wg kosztu, je˝eli wartoÊci godziwej nie mo˝na w sposób wiarygodny okreÊliç

MSSF7p30 25. Je˝eli wartoÊci godziwej inwestycji w nienotowane instrumenty kapitałowe, instrumenty pochodne
powiàzane z takimi instrumentami kapitałowymi lub umowy zawierajàce uznaniowy element udziału 
w zyskach (w rozumieniu MSSF 4 „Umowy ubezpieczenia) nie mo˝na w sposób wiarygodny ustaliç,
jednostka powinna przedstawiç:
(a) wyjaÊnienie, ̋ e wartoÊci godziwej nie ujawnia si´, poniewa˝ nie mo˝na jej w sposób wiarygodny

okreÊliç;
(b) charakterystyk´ instrumentów finansowych, ich wartoÊç ksi´gowà oraz wyjaÊnienie, dlaczego

wartoÊci godziwej nie mo˝na w sposób wiarygodny ustaliç;
(c) Informacj´ o rynku dla tych instrumentów;
(d) informacje o tym, czy i jak jednostka zamierza zbyç instrumenty finansowe;
(e) je˝eli instrumenty sà nast´pnie wyksi´gowane, wskazaç ten fakt wraz z wyszczególnieniem ich wartoÊci

ksi´gowej na dzieƒ wyksi´gowania, a tak˝e kwot´ uj´tego zysku lub straty.

Wyceny wartoÊci godziwej uj´te w bilansie

MSSF7p27B 26. W przypadku wyceny wartoÊci godziwej uj´tej w bilansie jednostka powinna tak˝e dla ka˝dej kategorii
instrumentów finansowych dołàczyç nast´pujàce informacje:
(a) poziom w hierarchii wartoÊci godziwej, do której nale˝à poszczególne wyceny wartoÊci godziwej;
(b) wszelkie istotne przeniesienia mi´dzy poziomem 1 i poziomem 2 hierarchii wartoÊci godziwej 

oraz przyczyny takich przeniesieƒ;
(c) w przypadku wyceny wartoÊci godziwej w ramach poziomu 3 hierarchii wartoÊci godziwej, uzgodnienie

mi´dzy bilansem otwarcia a bilansem zamkni´cia, z odr´bnym ujawnieniem zmian w ciàgu okresu
przypadajàcych na nast´pujàce pozycje:
(i) zyski lub straty ogółem za okres wykazane w wyniku finansowym oraz wskazanie, gdzie sà uj´te

w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub rachunku zysków i strat (odpowiednio);
(ii) zyski lub straty ogółem wykazane w pozostałych całkowitych dochodach;
(iii) nabycia, sprzeda˝, wydania i rozliczenia (ka˝dy rodzaj zmian wymaga odr´bnego ujawnienia); oraz
(iv) przeniesienia do lub z poziomu 3 oraz uzasadnienie dla takich przeniesieƒ;

(d) kwota zysków lub strat ogółem za okres uwzgl´dniona w wyniku finansowym mo˝liwa do przypisania
do zysków lub strat z aktywów i zobowiàzaƒ utrzymywanych na koniec okresu sprawozdawczego,
wraz z opisem, gdzie zyski i straty uj´to w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub rachunku
zysków i strat (odpowiednio);

(e) w przypadku wyceny wartoÊci godziwej w poziomie 3, je˝eli zmiana jednego lub wi´kszej liczby
danych wejÊciowych na stosownie uzasadnione alternatywne zało˝enia skutkowałaby istotnà zmianà
wartoÊci godziwej, wskazanie takiego faktu, wpływu przedmiotowych zmian oraz sposobu obliczenia
takiego wpływu.

MSSF7p27A 27. Jednostki powinny dokonywaç klasyfikacji wyceny wartoÊci godziwej przy zastosowaniu hierarchii wartoÊci
godziwej odzwierciedlajàcej istotnoÊç poszczególnych danych wejÊciowych wpływajàcych na wycen´.
Obowiàzujà nast´pujàce poziomy hierarchii wartoÊci godziwej:
(a) Poziom 1: ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów bàdê

zobowiàzaƒ.
(b) Poziom 2: dane wejÊciowe inne ni˝ notowania mo˝liwe do stwierdzenia lub zaobserwowania dla składnika

aktywów bàdê zobowiàzaƒ, bezpoÊrednio (tzn. w postaci cen) lub poÊrednio (tzn. na podstawie wyliczeƒ
opartych na cenach).

(c) Poziom 3: dane wejÊciowe dla składnika aktywów bàdê zobowiàzaƒ nieoparte na mo˝liwych 
do zaobserwowania danych rynkowych.
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Dodatkowe informacje, je˝eli dane iloÊciowe dotyczàce ekspozycji na ryzyko sà niereprezentatywne

MSSF7p35,p42 28. Je˝eli dane iloÊciowe, o których mowa w par. 7, 9, 10 i 14 powy˝ej, sà niereprezentatywne dla ekspozycji
jednostki na ryzyko w ciàgu okresu, jednostka powinna przedstawiç dodatkowe reprezentatywne informacje.
Je˝eli analizy wra˝liwoÊci sà niereprezentatywne dla ryzyka naturalnie zwiàzanego z instrumentem finansowym
(na przykład kiedy ekspozycja na koniec roku nie odzwierciedla ekspozycji w trakcie roku), jednostka
powinna wskazaç ten fakt oraz podaç przyczyny, dla których analizy wra˝liwoÊci sà niereprezentatywne.

4. Wa˝ne oszacowania i osàdy ksi´gowe

Wynikajà one z dotychczasowych doÊwiadczeƒ oraz innych czynników, w tym przewidywaƒ odnoÊnie 
do przyszłych zdarzeƒ, które w danej sytuacji wydajà si´ zasadne. Oszacowania i osàdy ksi´gowe podlegajà
regularnej ocenie.

1p125 4.1 Wa˝ne oszacowania i zało˝enia

Grupa dokonuje oszacowaƒ i przyjmuje zało˝enia dotyczàce przyszłoÊci. Uzyskane w ten sposób oszacowania
ksi´gowe, z definicji rzadko równaç si´ b´dà z faktycznymi rezultatami. Oszacowania i zało˝enia, które niosà
ze sobà znaczàce ryzyko koniecznoÊci wprowadzenia istotnej korekty wartoÊci bilansowej aktywów
i zobowiàzaƒ w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poni˝ej.

(a) Szacowana utrata wartoÊci firmy

Grupa corocznie testuje wartoÊç firmy pod kàtem utraty wartoÊci, zgodnie z zasadà rachunkowoÊci
przedstawionà w nocie 2.6. WartoÊç odzyskiwalnà oÊrodków wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne ustalono
na podstawie wyliczeƒ wartoÊci u˝ytkowej. Wyliczenia te wymagajà stosowania oszacowaƒ (zob. nota 17).

1p129, Odpis z tytułu utraty wartoÊci w wysokoÊci 4,650 EUR dotyczył oÊrodka wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne 
36p134(f)(i-iii) z segmentu sprzeda˝y hurtowej w Steplandii (uwzgl´dnionej w rosyjskim segmencie działalnoÊci) 

na przestrzeni 2012 roku, w wyniku czego bilansowa wartoÊç oÊrodka wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne
została odpisana do jego wartoÊci odzyskiwalnej. Je˝eli bud˝etowana mar˝a brutto wykorzystana do obliczenia
wartoÊci u˝ytkowej dla hurtowego oÊrodka wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne w Steplandii byłaby o 10%
ni˝sza od oszacowaƒ Zarzàdu na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. (np. 45,5%, zamiast 55,5%), Grupa uj´ła dalsze
obni˝enie wartoÊci firmy o 100 EUR i musiałaby obni˝yç bilansowà wartoÊç Êrodków trwałych o 300 EUR.

Gdyby szacowana stopa dyskonta przed opodatkowaniem zastosowana w zdyskontowanych przepływach
pieni´˝nych dla hurtowego oÊrodka wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne w Steplandii okazała si´ o 1% wy˝sza
od oszacowaƒ Zarzàdu (np. 13,8%, zamiast 12,8%), Grupa musiałaby ujàç dalszà utrat´ wartoÊci firmy 
o 300 EUR.

(b) Podatek dochodowy

Grupa jest podatnikiem podatku dochodowego w wielu krajach. Ustalanie kwoty rezerwy z tytułu podatku
dochodowego w skali ogólnoÊwiatowej wymaga znaczàcej dozy osàdu. Istnieje wiele transakcji i kalkulacji,
w odniesieniu do których ostateczne ustalenie kwoty podatku jest niepewne. Grupa ujmuje potencjalne
zobowiàzania wynikajàce z kontroli skarbowych, opierajàc si´ na szacunku potencjalnego dodatkowego
wymiaru podatku. JeÊli ostateczne rozliczenia podatkowe odbiegajà od poczàtkowo uj´tych kwot, wyst´pujàce
ró˝nice wpływajà na aktywa i zobowiàzania z tytułu bie˝àcego i odroczonego podatku dochodowego w okresie,
w którym nast´puje ostateczne ustalenie kwoty podatku.

Gdyby faktyczne ostateczne rozliczenia (w kwestiach podlegajàcych osàdowi) odbiegały o 10% od oszacowaƒ
Zarzàdu, Grupa musiałaby:
� zwi´kszyç swoje zobowiàzanie z tytułu podatku dochodowego o 120 EUR, a zobowiàzanie z tytułu

odroczonego podatku dochodowego - o 230 EUR, w przypadku zmiany niekorzystnej; albo
� zmniejszyç swoje zobowiàzanie z tytułu podatku dochodowego o 110 EUR, a zobowiàzanie z tytułu

odroczonego podatku dochodowego - o 215 EUR, w przypadku zmiany korzystnej.

(c) WartoÊç godziwa instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych

MSSF7p27 WartoÊç godziwà instrumentów finansowych, które nie znajdujà si´ w obrocie na aktywnym rynku 
(np. instrumentów pochodnych w obrocie pozagiełdowym), ustala si´ przy wykorzystaniu technik wyceny.
Grupa kieruje si´ własnym osàdem przy wyborze ró˝nych metod i przyjmuje zało˝enia oparte na warunkach
rynkowych wyst´pujàcych na ka˝dy dzieƒ sprawozdawczy. Grupa stosuje analiz´ opartà na zdyskontowanych
przepływach pieni´˝nych w odniesieniu do ró˝nych aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y, które
nie znajdujà si´ w obrocie na aktywnym rynku.

Gdyby stopy dyskonta wykorzystane w analizie opartej na zdyskontowanych przepływach pieni´˝nych
odbiegały od oszacowaƒ Zarzàdu o 10%, szacuje si´, ̋ e wartoÊç bilansowa aktywów dost´pnych 
do sprzeda˝y byłaby o 12 EUR ni˝sza lub o 15 EUR wy˝sza.
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(d) Ujmowanie przychodów

Grupa stosuje metod´ procentowego stopnia zaawansowania prac przy rozliczaniu przychodów z umów 
o okreÊlonej cenie na dostaw´ usług projektowych. Stosowanie tej metody wymaga od Grupy szacowania
proporcji dotychczas wykonanych prac do całoÊci usług do wykonania. Gdyby stosunek dotychczas
wykonanych prac do całoÊci usług do wykonania odbiegał o 10% w gór´ lub w dół od oszacowaƒ Zarzàdu,
kwota przychodu uj´ta w danym roku byłaby odpowiednio zwi´kszona o 1,175 EUR lub zmniejszona 
o 1,160 EUR.

(e) Âwiadczenia emerytalne

Aktualna wartoÊç zobowiàzaƒ emerytalnych zale˝y od szeregu czynników, które sà ustalane metodami
aktuarialnymi na podstawie szeregu zało˝eƒ. Zało˝enia stosowane przy ustalaniu kosztu netto (dochodu)
dla emerytur obejmujà stop´ dyskontowà. Wszelkie zmiany tych zało˝eƒ b´dà miały wpływ na wartoÊç
bilansowà zobowiàzaƒ emerytalnych.

Grupa ustala właÊciwà stop´ dyskontowà na koniec ka˝dego roku. Jest to stopa procentowa, która powinna
byç stosowana do okreÊlania aktualnej wartoÊci szacowanych przyszłych wypływów Êrodków pieni´˝nych,
co do których przewiduje si´, ̋ e b´dà niezb´dne do uregulowania zobowiàzaƒ emerytalnych. Przy ustalaniu
właÊciwej stopy dyskontowej grupa bierze pod uwag´ oprocentowanie obligacji o wysokiej jakoÊci
korporacyjnych denominowanych w tej walucie, w której wypłacane b´dà Êwiadczenia, a których termin
zapadalnoÊci w przybli˝eniu odpowiada okresowi danego zobowiàzania z tytułu Êwiadczeƒ emerytalnych.

Inne kluczowe zało˝enia dotyczàce zobowiàzaƒ emerytalnych oparte sà cz´Êciowo na aktualnych warunkach
rynkowych. Dodatkowe informacje ujawniono w nocie 33.

Je˝eli oka˝e si´, ̋ e zastosowana stopa dyskontowa odbiega od szacunków kierownictwa o 10%, wartoÊç
bilansowa zobowiàzaƒ emerytalnych b´dzie szacunkowo wynosiç 425 EUR mniej lub 450 EUR wi´cej.

1p122 4.2 Wa˝ne osàdy przy stosowaniu zasad rachunkowoÊci przyj´tych przez jednostk´

(a) Ujmowanie przychodów

W roku 2012 Grupa uj´ła przychody w kwocie 950 EUR z tytułu sprzeda˝y towarów do firmy L&Co z siedzibà
w Wielkiej Brytanii. Odbiorca ma prawo zwróciç towary, je˝eli jego klienci b´dà niezadowoleni. Na podstawie
dotychczasowych doÊwiadczeƒ z podobnych transakcji sprzeda˝y Grupa uwa˝a, ̋ e wskaênik niezadowolenia
nie przekroczy 3%. W zwiàzku z tym Grupa uj´ła przychody z tytułu tej transakcji wraz z odpowiednià rezerwà
na szacowane zwroty. Je˝eli szacunek zmieni si´ o 1%, przychody zostanà pomniejszone/powi´kszone 
o 10 EUR.

(b) Utrata wartoÊci aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y

Ustalajàc, kiedy nastàpiła utrata wartoÊci składnika inwestycji w instrumenty kapitałowe zaliczone do kategorii
dost´pnych do sprzeda˝y, Grupa post´puje zgodnie z wytycznymi MSR 39. Ustalenie tego wymaga dokonania
znaczàcych subiektywnych osàdów. Dokonujàc osàdów, Grupa ocenia mi´dzy innymi czas trwania i stopieƒ,
w jakim wartoÊç godziwa inwestycji jest ni˝sza od jej ceny nabycia, a tak˝e sytuacj´ finansowà i krótkoterminowe
perspektywy jednostki, w tym czynniki takie, jak: wyniki bran˝y i sektora, zmiany technologii oraz przepływy
pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej i finansowej.

Je˝eli wszystkie spadki wartoÊci godziwej poni˝ej ceny nabycia zostałyby uznane za znaczàce lub długotrwałe,
Grupa mogłaby ponieÊç dodatkowà strat´ w wysokoÊci 1,300 EUR w swoim sprawozdaniu finansowym 
za rok 2012, w wyniku przeniesienia do rachunku zysków i strat skumulowanej korekty wartoÊci godziwej
uj´tej w kapitale własnym, a dotyczàcej utraty wartoÊci aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y.

(c) Udziały w Alpha Limited

Zarzàd ocenił wpływ jaki ma jednostka dominujàca na spółk´ Alpha Limited i stwierdził, ̋ e pomimo faktu, 
i˝ jednostka dominujàca posiada mniej ni˝ 20% udziałów w kapitale własnym Alpha Limited to inwestycja ta
powinna zostaç uj´ta jako jednostka stowarzyszona, z uwagi na fakt zasiadania w zarzàdzie Alpha Limited
przedstawicieli jednostki dominujàcej oraz warunków umownych.

5. Informacje dotyczàce segmentów działalnoÊci

MSSF8p22(a) Strategiczny komitet sterujàcy to główny decydent operacyjny Grupy. Zarzàd ustalił segmenty działalnoÊci
na podstawie sprawozdaƒ, z którymi zapoznaje si´ strategiczny komitet sterujàcy, a które sà u˝ywane przy
podejmowaniu decyzji strategicznych.

MSSF8p22(a-b) Komitet analizuje działalnoÊç zarówno z geograficznego, jak i produktowego punktu widzenia. 
Z geograficznego punktu widzenia, zarzàd uwzgl´dnia wyniki w USA, Chinach, Rosji, Wielkiej Brytanii i Europie
kontynentalnej. Z produktowego punktu widzenia Zarzàd oddzielnie analizuje sprzeda˝ hurtowà i detalicznà
w wy˝ej wymienionych obszarach geograficznych. Grupa prowadzi sprzeda˝ detalicznà w Wielkiej Brytanii 
i USA. Segment sprzeda˝y hurtowej czerpie swoje przychody przede wszystkim z produkcji i sprzeda˝y
hurtowej obuwia pod markà własnà „Footsy Tootsy. Segmenty sprzeda˝y detalicznej zlokalizowane 
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w Wielkiej Brytanii i USA czerpià swoje przychody ze sprzeda˝y obuwia marki własnej i innych znanych
marek oraz wyrobów galanterii skórzanej .

MSSF8p22(a) Choç segment chiƒski nie osiàga progów iloÊciowych wymaganych zgodnie z MSSF 8, zarzàd doszedł 
do wniosku, ̋ e ten segment powinien byç obj´ty sprawozdawczoÊcià, gdy˝ jest on ÊciÊle monitorowany
przez strategiczny komitet sterujàcy jako region potencjalnego wzrostu, i przewiduje si´, ̋ e znaczàco
przyczyni si´ do osiàgania przychodów grupy w przyszłoÊci.

MSSF8p18 W 2011 r. sprzeda˝ detaliczna nie kwalifikowała si´ jako sprawozdawczy segment działalnoÊci. Jednak 
od czasu nabycia ABC Group w 2012 r. (nota 39) sprzeda˝ detaliczna kwalifikuje si´ jako sprawozdawczy
segment działalnoÊci, a zatem dane porównawcze w tym wzgl´dzie sà spójne.

MSSF8p16 Pozostałe segmenty działalnoÊci operacyjnej obejmujà sprzeda˝ usług projektowych oraz usług
transportowych na rzecz innych producentów obuwia w Wielkiej Brytanii oraz Europie kontynentalnej 
a tak˝e sprzeda˝ hurtowà obuwia w rejonie Ameryki Ârodkowej. Nie zostały one uwzgl´dnione w ramach
sprawozdawczych segmentów działalnoÊci, poniewa˝ nie sà obj´te raportami przedkładanymi do analizy
strategicznemu komitetowi sterujàcemu.

6MSSF8p28 Strategiczny komitet sterujàcy ocenia działalnoÊç segmentów operacyjnych w oparciu o miar´ w postaci
skorygowanego wskaênika EBITDA. Taka podstawa oceny wyłàcza wpływ nakładów jednorazowych 
na segmenty operacyjne, takich jak koszty restrukturyzacji, koszty usług prawnych oraz odpis z tytułu
wartoÊci firmy, je˝eli utrata wartoÊci wynika z jednostkowego, jednorazowego zdarzenia. Miara taka wyłàcza
te˝ wpływ wszelkich płatnoÊci opartych na akcjach rozliczanych w instrumentach kapitałowych 
oraz niezrealizowanych zysków/strat na instrumentach finansowych. Przychody i koszty z tytułu odsetek 
nie sà przypisywane do segmentów, poniewa˝ ten rodzaj działalnoÊci jest regulowany przez centralnà
funkcj´ skarbcowà zarzàdzajàcà saldem Êrodków pieni´˝nych grupy.

Przychody

MSSF8p27(a) Sprzeda˝ mi´dzy segmentami realizowana jest na warunkach rynkowych. Przychody z transakcji z podmiotami
zewn´trznymi, przedstawiane strategicznemu komitetowi sterujàcemu, sà wyceniane w sposób spójny 
ze sposobem zastosowanym w rachunku zysków i strat.

Rok obrotowy zakoƒczony Rok obrotowy zakoƒczony
31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r.

Przychody Sprzeda˝ Przychody Przychody Sprzeda˝ Przychody 
segmentu mi´dzy od podmiotów segmentu mi´dzy od podmiotów

razem segmentami zewn´trznych razem segmentami zewn´trznych

Wielka Brytania hurt 46,638 (11,403) 35,235 42,284 (11,457) 30,827

Wielka Brytania detal 43,257 – 43,257 31,682 – 31,682

USA hurt 28,820 (7,364) 21,456 18,990 (6,798) 12,192

USA detal 42,672 – 42,672 2,390 – 2,390

Rosja hurt 26,273 (5,255) 21,018 8,778 (1,756) 7,022

Chiny hurt 5,818 (1,164) 4,654 3,209 (642) 2,567

Europa hurt 40,273 (8,005) 32,218 26,223 (5,245) 20,978

Pozostałe segmenty 13,155 (2,631) 10,524 5,724 (1,022) 4,702

Razem 246,906 (35,872) 211,034 139,280 (26,920) 112,360
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MSSF8p28(b) EBITDA

Rok obrotowy Rok obrotowy
zakoƒczony zakoƒczony

31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r.

Skorygowany Skorygowany
EBITDA EBITDA

Wielka Brytania hurt 17,298 17,183

Wielka Brytania detal 9,550 800

USA hurt 9,146 10,369

USA detal 9,686 1,298

Rosja hurt 12,322 3,471

Chiny hurt 2,323 1,506

Europa hurt 16,003 10,755

Pozostałe segmenty 3,504 1,682

Razem 79,832 47,064

Amortyzacja Êrodków trwałych (17,754) (9,662)

Amortyzacja wartoÊci niematerialnych (800) (565)

Koszty restrukturyzacji (1,986) –

Koszty usług prawnych (737) (855)

Utrata wartoÊci firmy (4,560) –

Niezrealizowane zyski z instrumentów finansowych 102 101

Opcje na akcje przyznane kadrze zarzàdzajàcej oraz pracownikom (690) (822)

Koszty finansowe – netto (6,443) (10,588)

Pozostałe 802 245

Zysk przed opodatkowaniem i bez uwzgl´dnienia 
wyniku na działalnoÊci zaniechane 47,676 24,918

MSSF8p23 Pozostałe ujawnienia dotyczàce zysków i strat1

Rok obrotowy Udział w zysku
zakoƒczony Utrata Koszty Podatek jednostek
31 grudnia 2012 Amortyzacja wartoÊci firmy restrukturyzacji dochodowy stowarzyszonych

Wielka Brytania hurt (3,226) – – (2,550) 200

Wielka Brytania detal (3,830) – – (2,780) –

USA hurt (1,894) – – (1,395) –

USA detal (3,789) – – (3,040) –

Rosja hurt (2,454) (4,650) (1,986) (1,591) –

Chiny hurt (386) – – (365) –

Europa hurt (2,706) – – (2,490) –

Pozostałe segmenty (269) – – (400) 15

Razem (18,554) (4,650) (1,986) (14,611) 215

Rok obrotowy Udział w zysku
zakoƒczony Utrata Koszty Podatek jednostek
31 grudnia 2011 Amortyzacja wartoÊci firmy restrukturyzacji dochodowy stowarzyszonych

Wielka Brytania hurt (3,801) – – (2,772) 155

Wielka Brytania detal (201) – – (650) –

USA hurt (2,448) – – (1,407) –

USA detal (199) – – (489) –

Rosja hurt (453) – – (509) –

Chiny hurt (286) – – (150) –

Europa hurt (2,701) – – (2,201) –

Pozostałe segmenty (138) – – (492) (10)

Razem (10,277) – – (8,670) 145

Szczegółowe informacje dotyczàce utraty wartoÊci firmy w wysokoÊci 4,650 EUR w rosyjskim segmencie
działalnoÊci w 2012 r. w zwiàzku z decyzjà o ograniczeniu produkcji, uj´to w nocie 17. Nie wystàpił ̋ aden
inny wpływ na wycen´ aktywów i zobowiàzaƒ spółki. W 2011 r. nie miało miejsca uj´cie odpisu z tytułu utraty
wartoÊci ani kosztów restrukturyzacji.
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1Zgodnie z MSSF8p23 nale˝y ujawniç przychody i koszty z tytułu odsetek nawet jeÊli nie sà one uj´te w wyniku segmentu. 
Ta informacja nie została ujawniona w niniejszy przykładowym sprawozdaniu finansowym z racji tego, ̋ e przychody i koszty 
z tytułu odsetek nie zostały przypisane do segmentów.



MSSF8p27(f) Ze wzgl´du na fakt, ̋ e działalnoÊç w Europie wykorzystuje nadwy˝k´ mo˝liwoÊci niektórych aktywów
rosyjskich, które znajdujà si´ geograficznie blisko regionu Europejskiego, cz´Êç odpisu amortyzacyjnego 
w wysokoÊci 197 EUR (2011: 50 EUR) dotyczàcego aktywów rosyjskich została alokowana do segmentu
Europa

MSSF8p23, Aktywa
1

p24, p28(c)

Rok obrotowy zakoƒczony Rok obrotowy zakoƒczony
31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r.
Udziały w Udziały w

jednostkach Zwi´kszenia jednostkach Zwi´kszenia
Aktywa stowarzy- aktywów Aktywa stowarzy- aktywów
razem szonych trwałych2 razem szonych trwałych

2

Wielka Brytania hurt 46,957 7,297 – 43,320 7,050 –

Wielka Brytania detal 46,197 – 35,543 9,580 – 47

USA hurt 27,313 – – 32,967 – –

USA detal 45,529 – 39,817 8,550 – 46

Rosja hurt 22,569 – – 5,067 – –

Chiny hurt 6,226 – 11,380 20,899 – 2,971

Europa hurt 42,636 – – 36,450 – –

Pozostałe segmenty 22,184 6,076 1,500 49,270 6,194 3,678

Razem 259,701 13,373 88,240 206,103 13,244 6,742

Podatek odroczony 3,520 – – 3,321 – –
Aktywa finansowe 
dost´pne do sprzeda˝y 19,370 – – 14,910 – –

Aktywa finansowe 
wyceniane według 
wartoÊci godziwej 
przez wynik finansowy 11,820 – – 7,972 – –

Instrumenty pochodne 1,464 – – 1,196 – –

Aktywa wchodzàce 
w skład grupy do zbycia 
zaklasyfikowanej jako 
przeznaczona do 
sprzeda˝y 3,333 – – – – –

Razem aktywa 
według bilansu 299,208 – – 233,502 – –

MSSF8p27(c) Kwoty przedstawione strategicznemu komitetowi sterujàcemu w zakresie łàcznych aktywów sà wyceniane
w sposób spójny ze sposobem zastosowanym w sprawozdaniu finansowym. Aktywa te sà alokowane 
na podstawie działalnoÊci segmentu i fizycznej lokalizacji danego składnika majàtku.

Inwestycje w akcje (klasyfikowane jako aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y lub aktywa finansowe
wyceniane według wartoÊci godziwej przez wynik finansowy) posiadane przez grup´ nie sà uwa˝ane za
aktywa przypisane do segmentu, lecz sà zarzàdzane przez dział skarbu. WartoÊç aktywów analizowanych
przez głównego decydenta operacyjnego nie obejmuje aktywów przeznaczonych do sprzeda˝y.
Oprocentowane zobowiàzania grupy nie sà uwa˝ane za zobowiàzania przypisane do segmentów, lecz sà
zarzàdzane przez dział skarbu.

Informacje ogóle na temat jednostki

MSSF8p32 Zestawienie przychodów z tytułu wszystkich usług przedstawia si´ nast´pujàco:

Rok 2012 Rok 2011

Analiza przychodów wg kategorii:

– Sprzeda˝ towarów 202,884 104,495

– Przychody z tytułu usług 8,000 7,800

– Tantiemy 150 65

Razem 211,034 112,360
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1WartoÊç aktywów została wykazana dla ka˝dego z segmentów sprawozdawczych jako ̋ e dane te sà regularnie prezentowane
głównemu decydentowi operacyjnemu. Je˝eli główny decydent operacyjny przeglàda równie˝ wartoÊç zobowiàzaƒ, powinny
zostaç one ujawnione.
2Zwi´kszenia aktywów trwałych innych ni˝ instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego.



MSSF8p33(a) Jednostka ma siedzib´ w Wielkiej Brytanii. Wynik jej przychodów z transakcji z odbiorcami zewn´trznymi 
w Wielkiej Brytanii zamyka si´ kwotà 50,697 EUR (2011: 48,951 EUR), łàczna wysokoÊç przychodów 
z transakcji z odbiorcami zewn´trznymi z innych krajów wynosi zaÊ 160,337 EUR (2011: 63,409 EUR).
Zestawienie głównych elementów łàcznego przychodu z tytułu transakcji z odbiorcami zewn´trznymi 
z pozostałych krajów ujawniono powy˝ej.

MSSF8p33(b) Łàczna wysokoÊç aktywów trwałych innych ni˝ instrumenty finansowe i aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego (aktywa z tytułu Êwiadczeƒ pracowniczych i prawa wynikajàce z umów ubezpieczeniowych
nie wyst´pujà) ulokowanych w Wielkiej Brytanii wynosi 49,696 EUR (2011: 39,567 EUR), łàczna wysokoÊç
takich aktywów trwałych ulokowanych w pozostałych krajach wynosi 146,762 EUR (2011: 93,299 EUR).

MSSF8p34 Przychody w przybli˝onej wysokoÊci 32,023 EUR (2011: 28,034 EUR) pochodzà z transakcji z jednym odbiorcà
zewn´trznym. Przychody te przypadajà na segmenty sprzeda˝y detalicznej w USA i sprzeda˝y hurtowej 
w Wielkiej Brytanii.

6. Pozycje wyjàtkowe

Pozycje, które sà istotne albo ze wzgl´du na kwot´ albo ze wzgl´du na charakter, lub które wyst´pujà rzadko
sà uznawane za pozycje wyjàtkowe i wykazywane sà w ramach tej linii w sprawozdaniu finansowym, której
najbardziej dotyczà. Pozycje wyjàtkowe uj´te w trakcie roku w rachunku zysków i strat w ramach pozycji
„koszt sprzedanych produktów i towarów zostały przedstawione poni˝ej.

Analiza kwoty wykazanej w niniejszym sprawozdaniu finansowym jako pozycja wyjàtkowa została
zamieszczona poni˝ej.

2012 2011

DziałalnoÊç operacyjna:

– Odpis aktualizujàcy wartoÊç zapasów 3,117 –

Odpis aktualizujàcy wartoÊç zapasów w kwocie 3,117 EUR dotyczy artykułów skórzanych, które uległy
zniszczeniu w wyniku po˝aru. Odpis ten został wykazany w ramach pozycji „koszt sprzedanych produktów
i towarów w rachunku zysków i strat.

7. Pozostałe przychody

18p35(b)v 18p35(b)v

Rok 2012 Rok 2011

Zysk na wycenie posiadanego udziału w Grupie ABC 
na dzieƒ przej´cia (nota 39) 850 –

18p35(b)(v) Przychód z dywidend z papierów wartoÊciowych dost´pnych do sprzeda˝y 1,100 883

Przychód z dywidend z aktywów finansowych wykazywanych 
18p35(b)(v) w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy 800 310

Przychód z inwestycji 2,750 1,193

Zwroty z ubezpieczenia – 66

Razem 2,750 1,259

Zwroty z ubezpieczenia odnoszà si´ do nadwy˝ki dochodu z ubezpieczenia ponad wartoÊç bilansowà
zniszczonych dóbr.

8. Pozostałe (straty)/zyski – netto

MSSF7p20(a)(i) Rok 2012 Rok 2011

Aktywa finansowe wykazywane w wartoÊci godziwej 
przez wynik finansowy (nota 23)

– straty z tytułu zmian wartoÊci godziwej (508) (238)

– zyski z tytułu zmian wartoÊci godziwej 593 –

MSSF7p20(a)(i) Kontrakty walutowe:

– przeznaczone do obrotu 86 88

21p52(a) – zysk/(strata) z tytułu ró˝nic kursowych netto (nota 15) (277) 200

MSSF7p24(a) NieefektywnoÊç zabezpieczeƒ wartoÊci godziwej (nota 20) (1) (1)

MSSF7p24(b) NieefektywnoÊç zabezpieczeƒ przepływów pieni´˝nych (nota 20) 17 14

Razem (90) 63
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9. Koszty według rodzaju

Rok 2012 Rok 2011

1p104 Zmiana stanu produktów i produkcji w toku 6,950 (2,300)

1p104 Zu˝ycie surowców i materiałów pomocniczych 53,302 31,845

1p104 Koszty Êwiadczeƒ pracowniczych (nota 10) 40,082 15,492

1p104 Amortyzacja Êrodków trwałych i wartoÊci niematerialnych 
oraz odpisy z tytułu utraty wartoÊci (noty 16 i 17) 23,204 10,227

1p104 Koszty transportu 8,584 6,236

1p104 Koszty reklamowe 14,265 6,662

1p104 PłatnoÊci z tytułu leasingu operacyjnego (nota 16) 10,604 8,500

1p104 Pozostałe koszty 2,799 1,659

Łàczne koszty sprzedanych produktów i towarów, sprzeda˝y 
oraz koszty administracyjne 159,790 78,321

10. Koszty Êwiadczeƒ pracowniczych

Rok 2012 Rok 2011

19p142 Wynagrodzenia, włàczajàc koszty restrukturyzacji w kwocie 799 EUR 
(2011 r.: 0) oraz pozostałe Êwiadczenia z tytułu zakoƒczenia zatrudnienia 
w kwocie 1,600 EUR (2011 r: 0) 28,363 10,041

Koszty Êwiadczeƒ socjalnych 9,369 3,802

MSSF2p51(a) Opcje na akcje przyznane kadrze zarzàdzajàcej 
oraz pracownikom (noty: 27 i 28) 690 822

19p46 Koszty Êwiadczeƒ emerytalnych – program okreÊlonych składek 756 232

19p120A(g) Koszty Êwiadczeƒ emerytalnych – program okreÊlonych Êwiadczeƒ (nota 33) 755 488

19p120A(g) Pozostałe Êwiadczenia po okresie zatrudnienie (nota 33) 149 107

40,082 15,492

11. Przychody i koszty finansowe

Rok 2012 Rok 2011

MSSFp20(b) Koszty odsetek:

– kredyty bankowe (5,317) (10,646)

– dywidendy z tytułu podlegajàcych wykupowi akcji uprzywilejowanych (nota 31) (1,950) (1,950)

– obligacje zamienne (nota 31) (3,083) –

– zobowiàzania z tytułu leasing finansowego (547) (646)

37p84(e) – rezerwy: rozliczenie dyskonta (noty: 21 i 35) (47) (39)

21p52(a) Zyski z tytułu ró˝nic kursowych netto z działalnoÊci finansowej (nota 15) 2,594 996

Zyski z tytułu zmian wartoÊci godziwej instrumentów finansowych:

MSSF7p23(d) – swapy odsetkowe: zabezpieczenia przepływów pieni´˝nych, 
przeniesienie z kapitału własnego 102 88

MSSF7p24(a) (i) – swapy odsetkowe: zabezpieczenia wartoÊci godziwej 16 31

MSSF7p24(a)(ii) Korekta wartoÊci godziwej kredytów bankowych zwiàzana 
z ryzykiem stóp procentowych (16) (31)

Koszty finansowe (8,248) (12,197)

Pomniejszone o skapitalizowane koszty finansowania zewn´trznego 75 –

Razem koszty finansowe (8,173) (12,197)

Przychody finansowe:

– przychody odsetkowe z krótkoterminowych depozytów bankowych 550 489

MSSF7p20(b) – przychody odsetkowe z papierów wartoÊciowych dost´pnych do sprzeda˝y 963 984

MSSF7p20(b) – przychody z tytułu odsetek od po˝yczek udzielonych 
jednostkom powiàzanym (nota 41) 217 136

Przychody finansowe 1,730 1,609

Koszty finansowe netto (6,443) (10,588)
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12. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Rok 2012 Rok 2011

Stan na 1 stycznia 13,244 13,008

28p38 Udział w (stratach)/zyskach 215 145

Ró˝nice kursowe (nota 29) (74) 105

Pozostałe zmiany kapitałowe: kapitał rezerwowy – inwestycje dost´pne 
do sprzeda˝y (nota 29) (12) (14)

28p38 Stan na 31 grudnia 13,373 13,244

28p37(b) Udziały Grupy w głównych jednostkach stowarzyszonych i udział w zagregowanych aktywach (w tym 
w wartoÊci firmy) i w zobowiàzaniach przedstawiały si´ nast´pujàco1:

Zobo- Zysk/ Udziały
Nazwa jednostki Kraj rejestracji Aktywa wiàzania Przychody (Strata) (%)

31 grudnia 2012 r.:

– Alfa Limited Cypr 32,381 25,174 31,123 200 25

– Beta SA Grecja 12,115 5,949 9,001 15 30

44,496 31,123 40,124 215

31 grudnia 2011 r.:

– Alfa Limited Cypr 27,345 20,295 35,012 155 25

– Beta SA Grecja 9,573 3,379 10,001 (10) 30

36,918 23,674 45,013 145

28p37(a) Na 31 grudnia 2012 r. wartoÊç godziwa udziałów w Beta SA, która jest jednostkà notowanà na giełdzie Euro
Money, wynosiła 5,500 EUR (2011: 5,000 EUR,) a ich wartoÊç bilansowa wynosiła 5,000 EUR (2011: 4,500 EUR).

28p37(c) Pomimo faktu, i˝ jednostka dominujàca posiada mniej ni˝ 20% udziałów w kapitale własnym spółki Alfa Limited,
wywiera ona znaczàcy wpływ na tà spółk´ poprzez umowne prawo do nominacji dwóch członków zarzàdu
oraz prawo do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczàcych jej polityki finansowej i operacyjnej.

13. Podatek dochodowy

Rok 2012 Rok 2011

Podatek bie˝àcy:

12p80(a) Podatek bie˝àcy od dochodów roku obrotowego 14,082 6,035

12p80(b) Korekty dotyczàce lat ubiegłych 150 –

Podatek bie˝àcy razem 14,232 6,035

Podatek odroczony (nota 32):

12p80(c) Powstanie i odwrócenie ró˝nic przejÊciowych 476 2,635

12p80(d) Wpływ zmiany stawki podatkowej w Eurawii2 (97) –

Podatek odroczony razem 379 2,635

Podatek dochodowy 14,611 8,670

12p81(c) Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem Grupy ró˝ni si´ w nast´pujàcy sposób od teoretycznej
kwoty, którà uzyskano by, stosujàc Êrednià wa˝onà stawk´ podatku (majàcà zastosowanie do zysków
konsolidowanych spółek):
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1Alternatywnà metodà prezentacji jest wykazanie kwot brutto aktywów i zobowiàzaƒ (bez wartoÊci firmy) jednostek
stowarzyszonych, nie udziału grupy.
2 Wpływ zmiany stawki podatku dochodowego w Eurawii jest podany dla celów ilustracyjnych.



Rok 2012 Rok 2011

Zysk przed opodatkowaniem 47,676 24,918

Podatek wyliczony według stawek krajowych, majàcych zastosowanie

do dochodów w poszczególnych krajach 15,453 7,475

Efekty podatkowe nast´pujàcych pozycji:

– Wyniki jednostek stowarzyszonych netto po opodatkowaniu 57 (44)

– Dochody niepodlegajàce opodatkowaniu (1,072) (212)

– Koszty niestanowiàce kosztów uzyskania przychodów 1,540 1,104

– Wykorzystanie uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (1,450) –

– Straty podatkowe, z tytułu których nie rozpoznano aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 347

Przeszacowanie podatku odroczonego – zmiana stawki podatkowej w Eurawii (97) –

Korekta dotyczàca lat ubiegłych 150 –

Obcià˝enie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego 14,611 8,670

12p81(d) Zastosowana Êrednia wa˝ona stawka podatku wyniosła 33% (2011 r.: 30%). Wzrost wynika z pozytywnej
zmiany rentownoÊci jednostek zale˝nych Grupy w poszczególnych krajach pomniejszonej o wpływ
obni˝enia stawki podatkowej w Eurawii (patrz poni˝ej).

12p81(d) W ciàgu roku, w wyniku zmiany stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Eurawii z 30% na 28%,
która została ogłoszona 26 czerwca 2012 r., a zacznie obowiàzywaç od 1 kwietnia 2013 r., salda podatku
odroczonego uległy przeszacowaniu. Podatek odroczony, którego odwrócenie przewidywane jest w roku
koƒczàcym si´ 31 grudnia 2013 r. został wyceniony przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, 
która b´dzie miała zastosowanie w Eurawii za ten okres obrotowy (28.5%)1.

12p81(ae) Podatek dochodowy dotyczàcy elementów pozostałych dochodów całkowitych przedstawia si´ nast´pujàco:

Rok 2012

Przed Podatek
opodatko- (obcià˝enie) Po opodat-

waniem /uznanie kowaniu

Zyski w zakresie wartoÊci godziwej:

1p90 – Grunty i budynki 1,005 (250) 755

1p90 – Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y 560 (198) 362

1p90 Udział pozostałych całkowitych dochodów 
jednostek stowarzyszonych (86) – (86)

1p90 Strata aktuarialna na zobowiàzaniach 
z tytułu Êwiadczeƒ emerytalnych – – –

1p90 Wpływ zmiany stawki podatkowej w Eurawii 
na podatek odroczony2 – (10) (10)

1p90 Transakcje zabezpieczajàce przepływy Êrodków 
pieni´˝nych netto 97 (33) 64

1p90 Transakcje zabezpieczajàce inwestycje netto (45) – (45)

1p90 Ró˝nice z przeliczenia walut 2,413 – 2,413

MSSF3p59 Przeklasyfikowanie przeszacowania poprzednio posiadanych 
udziałów w Grupie ABC (850) – (850)

Pozostałe całkowite dochody 3,094 (491) 2,603

Bie˝àcy podatek3 –

Podatek odroczony (nota 32) (491)

(491)

50 PwC

Grupa KASZUBY S.A. – Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012

(Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. euro, o ile nie podano inaczej)



Rok 2011

Przed Podatek
opodatko- (obcià˝enie) Po opodat-

waniem /uznanie kowaniu

Zyski w zakresie wartoÊci godziwej:

1p90 – Grunty i budynki 1,133 (374) 759

1p90 – Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y 123 (61) 912

1p90 Udział pozostałych całkowitych dochodów 
jednostek stowarzyszonych 91 – 91

1p90 Strata aktuarialna na zobowiàzaniach z tytułu 
Êwiadczeƒ emerytalnych (705) 211 (494)

1p90 Wpływ zmiany stawki podatkowej w Eurawii 
na podatek odroczony1 – – –

1p90 Transakcje zabezpieczajàce przepływy Êrodków 
pieni´˝nych netto (3) – (3)

1p90 Transakcje zabezpieczajàce inwestycje netto 40 – 40

1p90 Ró˝nice z przeliczenia walut (1,111) – (1,111)

Pozostałe całkowite dochody 418 (224) 194

Bie˝àcy podatek2 –

Podatek odroczony (nota 32) (224)

(224)

12p81(a) Podatek dochodowy (rozliczany w ci´˝ar) / wykazywany bezpoÊrednio w kapitale własnym w ciàgu roku
kształtował si´ nast´pujàco:

Rok 2012 Rok 2011

Bie˝àcy podatek3

Program opcji na akcje – –

Podatek odroczony

Program opcji na akcje 30 20

Obligacje zamienne – element kapitałowy4 (nota 29) (2,328) –

(2,298) 20

Ponadto odroczony podatek dochodowy w wysokoÊci 49 EUR (2011: 43 EUR) został przeniesiony 
z pozostałych kapitałów (nota 29) do zysków zatrzymanych (nota 28). Odpowiada to podatkowi
odroczonemu z tytułu ró˝nicy mi´dzy faktycznà amortyzacjà budynków a amortyzacjà, opartà na koszcie
historycznym budynków.

14. Zysk na jednà akcj´

(a) Podstawowy

Podstawowy zysk na jednà akcj´ wylicza si´ jako iloraz zysku przypadajàcego na akcjonariuszy Spółki 
oraz Êredniej wa˝onej liczby akcji zwykłych w ciàgu roku, z wyłàczeniem akcji zwykłych nabytych 
przez Spółk´ i wykazywanych jako „akcje własne” (nota 26).

Rok 2012 Rok 2011

33p70(a) Zysk przypadajàcy na akcjonariuszy Spółki 30,517 15,392

Zysk z działalnoÊci zaniechanej przypadajàcy na akcjonariuszy spółki 100 120

Razem 30,617 15,512

33p70(b) Ârednia wa˝ona liczba akcji zwykłych (w tys.) 23,454 20,500

PwC 51

Grupa KASZUBY S.A. – Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012

(Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. euro, o ile nie podano inaczej)

1 Wpływ zmiany stawki podatku dochodowego w Eurawii jest podany dla celów ilustracyjnych.
2 W niniejszym sprawozdaniu finansowym brak jest pozycji w zakresie bie˝àcego podatku od innych całkowitych dochodów,
jednak wiersz ten dołàczono dla celów ilustracji.
3 Oprócz podatku odroczonego, MSR 12 wymaga ujawnienia podatku bie˝àcego wykazywanego bezpoÊrednio w kapitale
własnym. W niniejszym sprawozdaniu finansowym brak jest pozycji w zakresie bie˝àcego podatku ujmowanych bezpoÊrednio
w kapitale własnym, jednak wiersz ten dołàczono dla celów ilustracji.
4 Zakłada si´, ̋ e podstawa opodatkowania obligacji zamiennych nie podlega podziałowi na element dłu˝ny i kapitałowy. Je˝eli
podstawa opodatkowania podlegałaby podziałowi, wpłyn´łoby to na pozycj´ w zakresie podatku odroczonego.



(b) Rozwodniony

Rozwodniony zysk na akcj´ wylicza si´, korygujàc Êrednià wa˝onà liczb´ akcji zwykłych w taki sposób, 
jak gdyby nastàpiła zamiana na potencjalne akcje zwykłe powodujàce rozwodnienie. Spółka ma dwie kategorie
powodujàcych rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych: obligacje zamienne i opcje na akcje. Zakłada
si´, ̋ e nastàpiła zamiana obligacji zamiennych na akcje zwykłe, zaÊ zysk netto koryguje si´ w taki sposób,
aby wyeliminowaç koszty odsetek, po pomniejszeniu o konsekwencje podatkowe. W odniesieniu do opcji
na akcje, wylicza si´ liczb´ akcji, jaka mogłaby zostaç nabyta w wartoÊci godziwej (ustalonej jako Êrednia
roczna rynkowa cena akcji Spółki), według wartoÊci pieni´˝nej praw poboru zwiàzanych z istniejàcymi
opcjami na akcje. Wyliczonà w powy˝szy sposób liczb´ akcji porównuje si´ z liczbà akcji, jaka zostałaby
wyemitowana, gdyby zrealizowano opcje na akcje.

Rok 2012 Rok 2011

Zysk

Zysk przypadajàcy na akcjonariuszy Spółki 30,517 15,392

Koszty odsetek od obligacji zamiennych (po pomniejszeniu o podatek) 2,158 – 

33p70(a) Zysk do ustalenia rozwodnionego zysku na akcj´ 32,675 15,392 

Zysk z działalnoÊci zaniechanej przypadajàcy na akcjonariuszy spółki 100 120

32,775 15,512

Ârednia wa˝ona liczba akcji zwykłych (w tys.) 23,454 20,500 

Korekty z tytułu:

teoretycznej zamiany obligacji zamiennych (w tys.) 3,030 –

opcji na akcje (w tys.) 1,213 1,329

33p70(b) Ârednia wa˝ona liczba akcji zwykłych dla potrzeb 
rozwodnionego zysku na akcj´ (w tys.) 27,697 21,829

15. Zyski/(straty) kursowe netto

21p52(a) Ró˝nice kursowe odniesione do rachunku zysków i strat uwzgl´dnione zostały w nast´pujàcych pozycjach:

Rok 2012 Rok 2011

Pozostałe zyski/(straty) netto (nota 8) (277) 200

Koszty finansowe netto (nota 11) 2,594 996

Razem 2,317 1,196
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16. Rzeczowe aktywa trwałe
Ârodki 

transportu
oraz Ârodki

Grunty maszyny Meble, trwałe
1p78(a) i budynki i urzàdzenia wyposa˝enie w budowie Razem

16p73(d) Stan na 1 stycznia 2011 r.

Koszt lub wartoÊç z wyceny 39,664 71,072 20,025 – 130,761

Umorzenie (2,333) (17,524) (3,690) – (23,547)

WartoÊç ksi´gowa netto 37,331 53,548 16,335 – 107,214

16p73(e) Rok obrotowy zakoƒczony 
31 grudnia 2011 r.

WartoÊç ksi´gowa netto na poczàtek roku 37,331 53,548 16,335 – 107,214

16p73(e)(viii) Ró˝nice kursowe (381) (703) (423) – (1,507)

16p73(e)(iv) Nadwy˝ka z przeszacowania (nota 29) 1,133 – – – 1,133

16p73(e)(i) Zwi´kszenia 1,588 2,970 1,484 – 6,042

16p73(e)(ix) Zmniejszenia (nota 36) – (2,607) (380) – (2,987)

16p73(e)(vii) Amortyzacja (nota 29) (636) (4,186) (4,840) – (9,662)

WartoÊç ksi´gowa netto na koniec roku 39,035 49,022 12,176 – 100,233

16p73(d) Stan na 31 grudnia 2011 r.

Koszt lub wartoÊç z wyceny 42,004 70,732 20,706 – 133,442

Umorzenie (2,969) (21,710) (8,530) – (33,209)

WartoÊç ksi´gowa netto 39,035 49,022 12,176 – 100,233

Rok obrotowy zakoƒczony

31 grudnia 2012 r.

16p73(e) WartoÊç ksi´gowa netto na poczàtek roku 39,035 49,022 12,176 – 100,233

16p73(e)(viii) Ró˝nice kursowe 846 1,280 342 – 2,468

16p73(e)(iv) Nadwy˝ka z przeszacowania (nota 29) 1,005 – – – 1,005

16p73(e)(iii) Nabycie jednostki zale˝nej (nota 39) 49,072 5,513 13,199 – 67,784

16p73(e)(i) Zwi´kszenia 4,421 427 2,202 2,455 9,505

16p73(e)(ix) Zmniejszenia (nota 36) (2,000) (3,729) (608) – (6,337)

Przeniesienia 1,245 – – (1,245) –

16p73(e)(vii) Amortyzacja (nota 29) (3,545) (4,768) (9,441) – (17,754)

MSSF5p38 Przeniesione do grupy do zbycia 
zaklasyfikowanej jako przeznaczona 
do sprzeda˝y (341) (1,222) – – (1,563)

WartoÊç ksi´gowa netto na koniec roku 89,738 46,523 17,870 1,210 155,341

16p73(d) Stan na 31 grudnia 2012 r.

Koszt lub wartoÊç z wyceny 96,593 74,223 35,841 1,210 207,867

Umorzenie (6,855) (27,700) (17,971) – (52,526)

WartoÊç ksi´gowa netto 89,738 46,523 17,870 1,210 155,341

DU Rzeczowe aktywa trwałe przeniesione do grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzeda˝y
wynosi 1,563 EUR i odnosi si´ do aktywów, które sà u˝ywane przez Shoes Limited (cz´Êç segmentu
hurtowego). Dalsze informacje szczegółowe dotyczàce grupy do zbycia przeznaczonej do sprzeda˝y, 
patrz nota 25.

16p77(a-d) Przeprowadzona została niezale˝na wycena gruntów i budynków nale˝àcych do Grupy w celu okreÊlenia ich
1p79(b) wartoÊci godziwej na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. i 2011 r. Wycena, zgodna z Mi´dzynarodowymi Standardami

Wyceny, została wykonana w odniesieniu do transakcji przeprowadzonych na zasadach rynkowych. Ceny
sprzeda˝y porównywalnych nieruchomoÊci zostały skorygowane, w du˝ym przybli˝eniu, aby uwzgl´dniç
wpływ ró˝nic w podstawowych cechach charakterystycznych nieruchomoÊci np. ró˝nic w metra˝u. Zmiennà
majàcà najwi´kszy wpływ na wynik wyceny jest cena za metr kwadratowy. Nadwy˝k´ z przeszacowania
pomniejszonà o odroczony podatek dochodowy uj´to w pozostałych całkowitych dochodach 
i zaprezentowano w pozostałych kapitałach rezerwowych w ramach kapitału własnego (nota 29).

UN, 1p104 Odpis amortyzacyjny w wysokoÊci 8,054 EUR (2011 r.: 5,252 EUR) powi´kszył koszty sprzedanych
produktów i towarów; w wysokoÊci 5,568 EUR (w 2011 r.: 2,410 EUR) - koszty sprzeda˝y, a w wysokoÊci
4,132 EUR (2011 r.: 2,000 EUR) - koszty administracyjne.

17p35(c) Opłaty leasingowe w wysokoÊci 1,172 EUR (2011 r.: 895 EUR) i 9,432 EUR (2011 r.: 7,605 EUR), dotyczàce
odpowiednio leasingu maszyn i nieruchomoÊci, uj´te sà w rachunku zysków i strat (nota 9).

Na Êrodki trwałe w budowie na 31 grudnia 2012 r. składały si´ głównie nowe maszyny i urzàdzenia słu˝àce
do produkcji butów, które sà wytwarzane w Wielkiej Brytanii.
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23p26 W trakcie roku spółka aktywowała koszty finansowania zewn´trznego w kwocie 75 EUR (2011: 0)
powi´kszajàc wartoÊç dostosowywanego składnika aktywów trwałych. Koszty finansowania zewn´trznego
zostały aktywowane przy zastosowaniu Êredniej wa˝onej stopy kapitalizacji w wysokoÊci 7,5% obliczonej 
w oparciu o oprocentowanie posiadanych przez spółk´ po˝yczek i kredytów ogólnych.

16p77(e) Gdyby grunty i budynki wykazywane były według kosztu historycznego, ich wartoÊç wynosiłaby:

Rok 2012 Rok 2011

Koszt 93,079 37,684

Umorzenie (6,131) (2,197)

WartoÊç ksi´gowa netto 86,948 35,487

16p74(a) Kredyty bankowe zabezpieczone sà na gruntach i budynkach do kwoty 37,680 EUR (2011 r.: 51,306 EUR)
(nota 31).

17p31(a) Pojazdy i maszyny zakwalifikowane jako leasing finansowy:

Rok 2012 Rok 2011

Koszt - aktywowany leasing finansowy 13,996 14,074

Zakumulowana amortyzacja (5,150) (3,926)

WartoÊç ksi´gowa netto 8,846 10,148

17p35(d) Grupa u˝ywa ró˝nych pojazdów i maszyn na podstawie nieodwołalnych umów leasingu finansowego.
Okres leasingu waha si´ od 3 do 15 lat a własnoÊç pozostaje w grupie.

17. WartoÊci niematerialne
MSSF3B67(d)(i) Koszty prac

rozwojowych
zwiàzanych

z wewn´trznie
Znaki opracowanym

WartoÊç towarowe, oprogramo-
Koszt firmy licencje waniem Razem

38p118(c) Stan na 1 stycznia 2011 r. 12,546 8,301 1 ,455 22,302

MSSF3B67(d)(viii) Ró˝nice kursowe (546) (306) (45) (897)

38p118(e)(i) Zwi´kszenia – 700 – 700

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2011 r. 12,000 8 ,695 1 ,410 22,105

MSSF3B67(d)(viii) Ró˝nice kursowe 341 96 134 571

38p118(e)(i) Zwi´kszenia – 684 2 ,366 3 ,050

MSSF3B67(d)(ii) Przej´cie jednostki zale˝nej (nota 39) 4 ,501 4 ,000 – 8 ,501

MSSF5p38 Przeniesione do grupy do zbycia zaklasyfikowanej 
jako przeznaczona do sprzeda˝y (100) (1,000) – (1,100)

Stan na 31 grudnia 2012 r. 16,742 12,475 3 ,910 33,127

MSSF3p75(a) Umorzenie i łàczne dotychczasowe odpisy 
z tytułu utraty wartoÊci

38p118(c) Stan na 31 stycznia 2011 r. – (330) (510) (840)

38p118(e)(vi) Amortyzacja (nota 9) – (365) (200) (565)

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2011 r. – (695) (710) (1,405)

MSSF3B67(d)(v) Odpis z tytułu utraty wartoÊci (nota 9) (4,650) – – (4,650)

38p118(e)(vi) Amortyzacja (nota 9) – (680) (120) (800)

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. (4,650) (1,375) (830) (6,855)

WartoÊç ksi´gowa netto

Koszt 12,000 8 ,695 1 ,410 22,105

MSSF3B67(d)(i) Umorzenie i łàczne dotychczasowe odpisy 
z tytułu utraty wartoÊci – (695) (710) (1,405)

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2011 r. 12,000 8 ,000 700 20,700

Koszt 16,742 12,475 3 ,910 33,127

MSSF3B67(d)(i) Umorzenie i łàczne dotychczasowe odpisy 
z tytułu utraty wartoÊci (4,650) (1,375) (830) (6,855)

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. 12,092 11,100 3 ,080 26,272
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36p126(a) WartoÊç bilansowà segmentu Rosja hurt obni˝ono do poziomu wartoÊci odzyskiwalnej, ujmujàc odpis z tytułu
utraty wartoÊci w odniesieniu do wartoÊci firmy. Odpis ten uwzgl´dniono w kosztach sprzedanych produktów
i towarów w rachunku zysków i strat.

38p118(d) Z ogólnej kwoty amortyzacji uj´to w kosztach sprzedanych produktów i towarów 40 EUR (2011 r.: 100 EUR);
680 EUR (2011 r.: 365 EUR) – w kosztach sprzeda˝y; a 80 EUR (2011 r.: 100 EUR) – w kosztach ogólnego
zarzàdu.

DU Znak towarowy przeniesiony do grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzeda˝y dotyczy
znaku towarowego Shoes Limited (cz´Êç segmentu hurtowego), który grupa uprzednio uj´ła z chwilà przej´cia
jednostki w 2007 r. Kolejna pozycja o wartoÊci ksi´gowej netto w wysokoÊci 100 EUR, przeniesiona do grupy
do zbycia przeznaczonej do sprzeda˝y, dotyczy wartoÊci firmy. Dalsze informacje szczegółowe dotyczàce
grupy do zbycia przeznaczonej do sprzeda˝y, patrz nota 25.

Testy na utrat´ wartoÊci dotyczàce wartoÊci firmy

36p130(d) Zarzàd dokonuje analizy wyników działalnoÊci gospodarczej w podziale na obszary geograficzne (rynki)
oraz na rodzaje działalnoÊci. Główne zidentyfikowane rynki to: Wielka Brytania, USA, Chiny, Rosja oraz Europa.
W Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych prowadzona jest zarówno działalnoÊç detaliczna jak 
i hurtowa. Na pozostałych rynkach Grupa prowadzi wyłàcznie działalnoÊç hurtowà. WartoÊç firmy analizowana
jest przez Zarzàd na poziomie segmentów operacyjnych. Poni˝ej zamiszczono podsumowanie przypisania
wartoÊci firmy do poszczególnych segmentów operacyjnych:

36p134(a) Stan Odpis
na poczàtek z tytułu Stan na 

roku utraty Pozostałe koniec roku
Rok 2012 obrotowego Zwi´kszenia Zmniejszenia wartoÊci korekty obrotowego

Wielka Brytania hurt 6,075 – (100) – 215 6 ,190

Wielka Brytania detal 15 – – – 5 20

USA hurt 115 – – – 15 130

USA detal 30 3 ,597 – – (55) 3 ,572

Europa hurt 770 904 – – 100 1 ,774

Rosja hurt 4 ,695 – – (4,650) 5 50

Chiny hurt 100 – – – 46 146

Pozostałe segmenty 200 – – – 10 210

Razem 12,000 4 ,501 (100) (4,650) 341 12,09

Rok 2011

Wielka Brytania hurt 6,370 – – – (295) 6,075

Wielka Brytania detal 20 – – – (5) 15

USA hurt 125 – – – (10) 115

USA detal 131 – – – (101) 30

Europa hurt 705 – – – 65 770

Rosja hurt 4,750 – – – (55) 4 ,695

Chiny hurt 175 – – – (75) 100

Pozostałe segmenty 270 – – – (70) 200

Razem 12,546 – – – (546) 12,000

W trakcie roku 2011 sprzeda˝ detaliczna w USA nie kwalifikowała si´ jako osobny sprawozdawczy segment
operacyjny. Jednak w zwiàzku z nabyciem w 2012 roku Grupy ABC (nota 39) sprzeda˝ detalicznà w USA
uznano za osobny segment sprawozdawczy, a dane porównawcze zostały przekształcone.

36p130(e) WartoÊç odzyskiwalnà wszystkich oÊrodków wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne ustalono na podstawie 
36p134(c) wyliczeƒ wartoÊci u˝ytkowej. Wyliczenia te wykorzystujà projekcje przepływów pieni´˝nych przed 
36p134(d)(iii) opodatkowaniem przyj´te w pi´cioletnich bud˝etach finansowych zatwierdzonych przez Zarzàd. Przepływy

pieni´˝ne wykraczajàce poza okres pi´cioletni ekstrapoluje si´ przy u˝yciu oszacowanych stóp wzrostu
przedstawionych poni˝ej. Stopa wzrostu nie przewy˝sza długoterminowej przeci´tnej stopy wzrostu dla bran˝y
obuwniczej, w której funkcjonuje oÊrodek wypracowujàcy Êrodki pieni´˝ne.
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36p134(d)(i) Główne zało˝enia zastosowane w wyliczeniach wartoÊci u˝ytkowej w 2012 r. sà nast´pujàce:1

Wielka Wielka
Brytania USA Europa Rosja Chiny Brytania USA Pozostałe 

hurt hurt hurt hurt hurt detal detal segmenty

36p134(d) Mar˝a brutto2 60,0% 59,0% 60,0% 55,5% 47,0% 48,0% 46,0% 46,0%

36p134(d)(iv) Stopa wzrostu3 1,8% 1,8% 1,8% 2,0% 2,0% 2,1% 2,3% 3,9%

36p134(d)(v), Stopa dyskonta4 12,5% 12,0% 12,7% 13,8% 14,0% 13,0% 12,5% 14,8%
p130(g)

36p134(d)(i) Główne zało˝enia zastosowane w wyliczeniach wartoÊci u˝ytkowej w 2011 r. sà nast´pujàce:

Wielka Wielka
Brytania USA Europa Rosja Chiny Brytania USA Pozostałe 

hurt hurt hurt hurt hurt detal detal segmenty

36p134(d) Mar˝a brutto2 62,5% 61,0% 62,5% 58,0% 49,0% 50,0% 50,8% 48,0%

36p134(d)(iv) Stopa wzrostu3 2,0% 2,0% 2,0% 2,5% 3,5% 2,3% 2,5% 3,3%

36p134(d)(v), Stopa dyskonta4 12,0% 11,5% 12,1% 13,5% 14,5% 12,3% 12,5% 13,0%
p130(g)

36p134(d)(ii) Zało˝enia te zastosowano w analizie ka˝dego oÊrodka wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne w ramach
segmentów operacyjnych.

36p134(d)(ii) Zarzàd ustalił bud˝etowanà mar˝´ brutto na podstawie wyników historycznych oraz swoich przewidywaƒ 
co do rozwoju rynku. Ârednie wa˝one przeci´tne stopy wzrostu zgodne sà z prognozami przedstawionymi
w raportach bran˝owych. Zastosowane stopy dyskonta to stopy przed opodatkowaniem, odzwierciedlajàce
specyficzne ryzyka dotyczàce poszczególnych segmentów operacyjnych.

36p130(a) Odpis z tytułu utraty wartoÊci powstał w hurtowym CGU w Step-land (wchodzàcym w zakresie rosyjskiego
segmentu operacyjnego) w nast´pstwie decyzji z poczàtku 2012 r. o zmniejszeniu wielkoÊci produkcji
przypadajàcej na t´ działalnoÊç (nota 35). Wynikało to z redefinicji zasad alokacji wielkoÊci produkcji grupy
do wszystkich CGU w celu wykorzystania sprzyjajàcych warunków rynkowych. Wskutek decyzji grupa
dokonała ponownej oceny zasad amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych w tym kraju oraz uznała, 
˝e okresy ich u˝ytkowania nie ulegnà zmianie. Utratà wartoÊci nie obj´to ̋ adnej kategorii aktywów poza
wartoÊcià firmy. Stopa dyskonta przed opodatkowaniem stosowana w poprzednich latach dla hurtowego
CGU w Step-land wynosiła 13,5%.

36p134(f) W sprzeda˝y hurtowej w Europie wartoÊç odzyskiwalna obliczona na podstawie wartoÊci u˝ytkowej
przekroczyła wartoÊç ksi´gowà o 205 EUR. Zmniejszenie mar˝y brutto o 1,5%, spadek stopy wzrostu 
do 1,6% lub wzrost stopy dyskonta do 10,9% doprowadziłyby do likwidacji tej nadwy˝ki.

1 Prezentacja długoterminowych stóp wzrostu i stóp dyskonta jest obowiàzkowa. Pozostałe kluczowe zało˝enia wymagajà
ujawnienia i kwantyfikacji, je˝eli uzasadnione i prawdopodobne zmiany tych kluczowych zało˝eƒ mogà zniwelowaç nadwy˝k´
w kalkulacji utraty wartoÊci. W przeciwnym wypadku dodatkowe informacje nie sà obowiàzkowe, choç zaleca si´ ich
ujawnienie.
2 Zało˝ona w bud˝ecie mar˝a brutto.
3 Ârednia wa˝ona stopa wzrostu zastosowana do ekstrapolacji przepływów pieni´˝nych poza okres bud˝etowania.
4 Stopa dyskonta przed opodatkowaniem zastosowana do prognoz przepływów pieni´˝nych.



18(a). Instrumenty finansowe według typu

MSSF7p6 31 grudnia 2012 r.
Aktywa 

finansowe 
wyceniane 

według Instrumenty
wartoÊci pochodne Aktywa

Po˝yczki godziwej wykorzystane dost´pne
i przez wynik jako zabez- do 

nale˝noÊci finansowy pieczenie sprzeda˝y Razem

Aktywa według bilansu

Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y – – – 19,370 19,370

Pochodne instrumenty finansowe – 361 1,103 – 1,464

Nale˝noÊci handlowe oraz pozostałe
z wyłàczeniem przedpłat1 20,837 – – – 20,787

Aktywa finansowe wyceniane według 
wartoÊci godziwej przez wynik finansowy – 11,820 – – 11,820

Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty 17,928 – – – 17,928

Razem 38,765 12,181 1.103 19,370 71,419

Inne 
zobowiàzania

Zobowiàzania finansowe
wyceniane Instrumenty wyceniane

do wartoÊci pochodne według
godziwej wykorzystane zamortyzo-

przez wynik jako zabez- wanego
finansowy pieczenie kosztu Razem

Zobowiàzanie według bilansu

Kredyty i po˝yczki (z wyłàczeniem 
zobowiàzaƒ z tytułu leasingu finansowego) – – 117,839 117,839

Zobowiàzania z tytułu leasingu finansowego2 – – 8,998 8,998

Pochodne instrumenty finansowe 268 327 – 595

Zobowiàzania handlowe i inne zobowiàzania,
z wyłàczeniem zobowiàzaƒ niefinansowych3 – – 15,668 15,668

Razem 268 327 142,505 143,100

31 grudnia 2011 r.
Aktywa 

finansowe 
wyceniane 

według Instrumenty
wartoÊci pochodne Aktywa

Po˝yczki godziwej wykorzystane dost´pne
i przez wynik jako zabez- do 

nale˝noÊci finansowy pieczenie sprzeda˝y Razem

Aktywa według bilansu
1

Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y – – – 14,910 14,910

Pochodne instrumenty finansowe – 321 875 – 1,196

Nale˝noÊci handlowe oraz pozostałe 
z wyłàczeniem przedpłat4 18,576 – – – 18,536

Aktywa finansowe wyceniane według 
wartoÊci godziwej przez wynik finansowy – 7,972 – – 7,972

Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty 34,062 – – – 34,062

Razem 52,638 8,293 875 14,910 76,716
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1 Przedpłaty zostały wyłàczone z nale˝noÊci handlowych i pozostałych nale˝noÊci, gdy˝ analiza ta jest wymagana tylko 
dla instrumentów finansowych.
2 Kategorie zobowiàzaƒ ujawnianych w tej nocie sà okreÊlone w MSR 39. Zobowiàzania z tytułu leasingu finansowego sà 
w wi´kszoÊci przypadków poza zakresem MSR 39, jednak˝e pozostajà w zakresie MSSF 7. Stàd te˝ zobowiàzania z tytułu
leasingu finansowego zostały uj´te jako oddzielna pozycja.
3 Zobowiàzania niefinansowe wyłàczono z salda zobowiàzaƒ handlowych, gdy˝ analiza ta wymagana jest tylko 
dla instrumentów finansowych



Inne 
zobowiàzania

Zobowiàzania finansowe
wyceniane Instrumenty wyceniane

do wartoÊci pochodne według
godziwej wykorzystane zamortyzo-

przez wynik jako zabez- wanego
finansowy pieczenie kosztu Razem

Zobowiàzanie według bilansu

Kredyty i po˝yczki (z wyłàczeniem 
zobowiàzaƒ z tytułu leasingu finansowego) – – 104,006 104,006

Zobowiàzania z tytułu leasingu finansowego1 – – 10,598 10,598

Pochodne instrumenty finansowe 298 449 – 747

Zobowiàzania handlowe i inne 
zobowiàzania, z wyłàczeniem 
zobowiàzaƒ niefinansowych – – 11,518 11,518

Razem 298 449 126,122 126,869

18(b). JakoÊç kredytowa aktywów finansowych

MSSF7p36(c) JakoÊç kredytowa aktywów finansowych, które nie sà przeterminowane ani nie utraciły wartoÊci, mo˝na
oszacowaç poprzez odniesienia do zewn´trznych ratingów kredytowych (je˝eli sà dost´pne) 
lub do historycznych informacji o opóênieniach kontrahenta w spłacie:

Rok 2012 Rok 2011

Nale˝noÊci handlowe

Kontrahenci z zewn´trznym ratingiem (Moody’s)

A 5,895 5,757

BB 3,200 3,980

BBB 1,500 1,830

10,595 11,567

Kontrahenci bez zewn´trznego ratingu kredytowego:

Grupa 1 750 555

Grupa 2 4,832 3,596

Grupa 3 1,770 1,312

7,352 5,463

Nale˝noÊci handlowe bez utraty wartoÊci razem 17,947 17,030

Ârodki na rachunkach bankowych i depozyty krótkoterminowe2

AAA 8,790 15,890

AA 5,300 7,840

A 3,038 9,832

17,128 33,562

DV Dłu˝ne instrumenty finansowe dost´pne do sprzeda˝y

AA 347 264

347 264

DV Pochodne instrumenty finansowe

AAA 1,046 826

AA 418 370

1,464 1,196

Po˝yczki udzielone podmiotom powiàzanym

Grupa 2 2,501 1,301

Grupa 3 167 87

2,668 1,388
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1 Kategorie zobowiàzaƒ ujawnianych w tej nocie sà okreÊlone w MSR 39. Zobowiàzania z tytułu leasingu finansowego sà 
w wi´kszoÊci przypadków poza zakresem MSR 39, jednak˝e pozostajà w zakresie MSSF 7. Stàd te˝ zobowiàzania z tytułu
leasingu finansowego zostały uj´te jako oddzielna pozycja.
2 Pozostała cz´Êç pozycji bilansu „Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty to Êrodki pieni´˝ne w kasie.



Grupa 1 – nowi klienci /podmioty powiàzane (mniej ni˝ 6 miesi´cy).
Grupa 2 – obecni klienci /podmioty powiàzane (powy˝ej 6 miesi´cy) bez opóênieƒ w spłacie w przeszłoÊci.
Grupa 3 – obecni klienci/podmioty powiàzane (powy˝ej 6 miesi´cy) z opóênieniami w spłacie w przeszłoÊci.
Wszystkie zaległe kwoty zostały w pełni odzyskane.

Uwaga: Nie było przeterminowanych po˝yczek udzielonych podmiotom powiàzanym, które nie byłyby
jednoczeÊnie obj´te odpisem z tytułu utraty wartoÊci.

19. Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y

Rok 2012 Rok 2011

Stan na 1 stycznia 14,910 13,222

Ró˝nice kursowe 646 (435)

Przej´cie jednostki zale˝nej (nota 39) 473 -

Zwi´kszenia 4,887 1,150

Z mniejszenia (106) -

Przeniesienie z tytułu nabycia kontroli (1,150) -

Przeniesienia zysków/(strat) netto z kapitału własnego (nota 29) (980) (152)

1p79(b) Przeniesienia zysków/(strat) netto do kapitału własnego (nota 29) 690 1 ,125

Stan na 31 grudnia 19,370 14,910

1p66, 1p69 minus: cz´Êç długoterminowa (17,420) (14,910)

1p66, 1p69 Cz´Êç krótkoterminowa 1,950 -

MSSF7p20(a)(ii) Grupa przesun´ła zyski w kwocie 1,067 EUR (2011: 187 EUR) i straty w kwocie 87 EUR (2011: 35 EUR) 
z kapitałów własnych do rachunku zysków i strat. Straty w kwocie 55 EUR (2011: 20 EUR) dotyczyły utraty
wartoÊci.

Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y obejmujà:
MSSF7p31, 34

Rok 2012 Rok 2011

Papiery wartoÊciowe notowane na giełdzie:

Kapitałowe papiery wartoÊciowe - Wielka Brytania 8,335 8,300

Kapitałowe papiery wartoÊciowe - Europa 5,850 2,086

Kapitałowe papiery wartoÊciowe - USA 4,550 4,260

Obligacje o stałym oprocentowaniu 6,5% i terminie wykupu 27 sierpnia 2014 r. 210 -

Niekumulacyjne, niepodlegajàce wykupowi akcje uprzywilejowane 9,0% 78 - 

Papiery wartoÊciowe nienotowane na giełdzie:

Dłu˝ne papiery wartoÊciowe o stałym oprocentowaniu od 6,3% do 6,5%
i terminie wykupu pomi´dzy lipcem 2013 r. a majem 2015 r. 347 264

19,370 14,910

MSSF7p34(c) Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y sà wyra˝one w nast´pujàcych walutach:

Rok 2012 Rok 2011

Funt brytyjski 8,335 8,300

Euro 5,850 2,086

Dolar amerykaƒski 4,550 4,260

Inne waluty 635 264

19,370 14,910

MSSF7p27 WartoÊç godziwa nienotowanych na giełdzie papierów wartoÊciowych opiera si´ na zdyskontowanych
przepływach pieni´˝nych z uwzgl´dnieniem stopy procentowej wyliczonej na podstawie rynkowej stopy
procentowej oraz premii za ryzyko, specyficzne dla nienotowanych na giełdzie papierów wartoÊciowych
(2012 r.: 6%; 2011 r.: 5,8%).

MFFS7p36(a) Maksymalne nara˝enie na ryzyko kredytowe na dzieƒ sprawozdawczy równa si´ wartoÊci bilansowej
dłu˝nych papierów wartoÊciowych zaliczonych do dost´pnych do sprzeda˝y.

MSSF7p36(c) ˚aden ze składników aktywów finansowych nie jest przeterminowany ani obj´ty odpisem z tytułu utraty
wartoÊci.
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20. Pochodne instrumenty finansowe

Rok 2012 Rok 2011

Aktywa Zobowiàzania Aktywa Zobowiàzania

MSSF7p22(a)(b) Swapy odsetkowe - zabezpieczenia 
przepływów pieni´˝nych 351 110 220 121

MSSF7p22(a)(b) Swapy odsetkowe - zabezpieczenia 
wartoÊci godziwej 57 37 49 11

MSSF7p22(a)(b) Terminowe kontrakty walutowe - zabezpieczenia 
przepływów pieni´˝nych 695 180 606 317

Terminowe kontrakty walutowe - przeznaczone 
do obrotu 361 268 321 298

Razem 1,464 595 1,196 747

1p66, p69 Minus cz´Êç długoterminowa:

Swapy odsetkowe - zabezpieczenia 
przepływów pieni´˝nych 345 100 200 120

Swapy odsetkowe - zabezpieczenia 
wartoÊci godziwej 50 35 45 9

395 135 245 129

1p66, p69 Cz´Êç krótkoterminowa 1 ,069 460 951 618

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu  zalicza si´ do aktywów obrotowych lub zobowiàzaƒ
krótkoterminowych. Całkowità wartoÊç godziwà zabezpieczajàcych instrumentów pochodnych zalicza si´
do aktywów trwałych lub zobowiàzaƒ długoterminowych, jeÊli pozostały termin zapadalnoÊci zabezpieczanej
pozycji przekracza 12 miesi´cy, a do aktywów obrotowych lub zobowiàzaƒ krótkoterminowych – jeÊli czas
pozostały do terminu zapadalnoÊci nie przekracza 12 miesi´cy.

MSSF7p24 Nieefektywna cz´Êç z tytułu zabezpieczeƒ wartoÊci godziwej uj´ta w rachunku zysków i strat stanowi strat´
w wysokoÊci 1 EUR (2011 r.: strata 1 EUR) (nota 8). Nieefektywna cz´Êç z tytułu zabezpieczeƒ przepływów
pieni´˝nych uj´ta w rachunku zysków i strat stanowi zysk i wynosi 17 EUR (2011 r.: zysk 14 EUR) (nota 8).
W przypadku zabezpieczeƒ inwestycji netto w jednostki zagraniczne nie zidentyfikowano cz´Êci nieefektywnej
dotyczàcej zabezpieczenia.

(a) Walutowe kontrakty terminowe

MSSF7p31 Łàczna kwota wartoÊci nominalnych nierozliczonych walutowych kontraktów terminowych na dzieƒ 
31 grudnia 2012 r. wynosiła 92,370 EUR (2011 r.: 89,689 EUR).

MSSF7p23(a), W okresie najbli˝szych 12 miesi´cy prognozowane jest wystàpienie w ró˝nych terminach wysoce 

39p100, 1p79(b) prawdopodobnych transakcji wyra˝onych w walucie obcej, które zostały zabezpieczone. Zyski i straty 
uj´te w kapitale z wyceny instrumentów zabezpieczajàcych (nota 29), dotyczàce terminowych kontraktów
walutowych na dzieƒ 31 grudnia 2012 r., ujmuje si´ w rachunku zysków i strat w okresie lub okresach, w których
zabezpieczana transakcja wywiera wpływ na rachunek zysków i strat. Dzieje si´ to zazwyczaj w ciàgu 
12 miesi´cy od koƒca okresu sprawozdawczego, chyba ̋ e zysk lub strata sà uj´te w wartoÊci poczàtkowej
nabytych Êrodków trwałych, w którym to przypadku kwot´ t´ rozlicza si´ przez cały okres u˝ytkowania
Êrodków trwałych (od 5 do 10 lat).

(b)Swapy na stop´ procentowà

MSSF7p31 Łàczna kwota wartoÊci nominalnych kontraktów swap na stop´ procentowà na dzieƒ 31 grudnia 2012 r.
wynosiła 4,314 EUR (2010 r.: 3,839 EUR).

MSSF7p23(a), Na 31 grudnia 2012 r. oprocentowanie stałe zawierało si´ w przedziale od 6,9% do 7,4% (2011 r.: od 6,7% 
1p79(b) do 7,2%), zaÊ główne stopy zmienne to EURIBOR i LIBOR. Zyski i straty z tytułu swapów na stop´ procentowà

uj´te w kapitale z wyceny instrumentów zabezpieczajàcych w ramach kapitału własnego (nota 29) na dzieƒ
31 grudnia 2012 r. b´dà ujmowane stopniowo w rachunku zysków i strat do momentu spłaty kredytów 
i po˝yczek bankowych (nota 31).

(c) Zabezpieczenie udziału w aktywach netto jednostki zagranicznej

MSSF7p22, Cz´Êç wyra˝onej w dolarach amerykaƒskich po˝yczki Grupy w kwocie 321 EUR (2011 r.: 321 EUR) uznana 
1p79(b) została za zabezpieczenie udziału w aktywach netto amerykaƒskiej jednostki zale˝nej Grupy. WartoÊç godziwa

po˝yczki na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. wynosiła 370 EUR (2011 r.: 279 EUR). Na koniec okresu
sprawozdawczego w pozostałych całkowitych dochodach uj´to straty kursowe w wysokoÊci 45 EUR
(2011r.: zyski w kwocie 40 EUR) z tytułu przeliczenia po˝yczki na EUR.

MSSF7p36(a) Maksymalne nara˝enie na ryzyko kredytowe na dzieƒ sprawozdawczy dotyczy wartoÊci godziwej
instrumentów pochodnych wykazanych po stronie aktywów.
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21. Nale˝noÊci handlowe oraz pozostałe nale˝noÊci

Rok 2012 Rok 2011

MSSF7p36, 1p77 Nale˝noÊci handlowe 18,174 17,172

Minus: odpis aktualizujàcy wartoÊç nale˝noÊci (109) (70)

1p78(b) Nale˝noÊci handlowe - netto 18,065 17,102

1p78(b) Przedpłaty 1,250 1,106

24p18(b),1p78(b) Nale˝noÊci od podmiotów powiàzanych (nota 41) 104 86

24p18(b) Po˝yczki udzielone podmiotom powiàzanym (nota 41) 2,668 1,388

22,087 19,682

1p78(b),1p66 Minus: cz´Êç długoterminowa: po˝yczki udzielone podmiotom powiàzanym (2,322) (1,352)

1p66 Cz´Êç krótkoterminowa 19,765 18,330

Wszystkie nale˝noÊci długoterminowe sà wymagalne w ciàgu pi´ciu lat od dnia bilansowego.

WartoÊç godziwa nale˝noÊci handlowych oraz pozostałych nale˝noÊci przedstawia si´ nast´pujàco:

MSSF7p25 Rok 2012 Rok 2011

Nale˝noÊci handlowe 18,065 17,102

Nale˝noÊci od jednostek powiàzanych 104 86

Po˝yczki udzielone podmiotom powiàzanym 2,722 1,398

20,891 18,582

MSSF7p27 Podstaw´ ustalenia wartoÊci godziwej po˝yczek dla podmiotów powiàzanych stanowià przepływy pieni´˝ne
zdyskontowane przy u˝yciu stopy przyj´tej do oprocentowania instrumentów dłu˝nych, która wynosi 7,5%
(2011 r.: 7,2%). Stopa dyskonta jest równa stopie LIBOR plus odpowiedni rating kredytowy.

24p18(b)(i) Efektywne stopy procentowe nale˝noÊci długoterminowych wynosiły:

Rok 2012 Rok 2011

Po˝yczki udzielone podmiotom powiàzanym (nota 41) 6,5-7% 6,5-7%

MSSF7p14 Niektóre europejskie jednostki zale˝ne wchodzàce w skład Grupy przekazały bankowi w roku obrotowym 2012
wierzytelnoÊci na kwot´ 1,014 EUR w zamian za Êrodki pieni´˝ne. Transakcj´ t´ rozliczono jako otrzymanie
kredytu bankowego zabezpieczonego na przekazanych wierzytelnoÊciach (nota 31). W przypadku, gdy
jednostki nie wywià˝à si´ z umowy kredytowej, kredytobiorca ma prawo do otrzymywania przepływów
pieni´˝nych z przekazanych wierzytelnoÊci. W przeciwnym razie jednostki b´dà Êciàgały wierzytelnoÊci 
i ustanowià zabezpieczenie na nowych wierzytelnoÊciach.

DU Na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. nale˝noÊci handlowe w wysokoÊci 17,670 EUR (2011 r.: 16,832 EUR) były
pełnowartoÊciowe.

MSSF7p37(a) Na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. nale˝noÊci handlowe w kwocie 277 EUR (2011 r.: 207 EUR) były przeterminowane,
ale nie stwierdzono utraty ich wartoÊci. Nale˝noÊci te dotyczà szeregu klientów, z którymi Grupa nie miała
ostatnio przypadków braku spłaty. Analiza wiekowa tych nale˝noÊci handlowych przedstawia si´ nast´pujàco:

Rok 2012 Rok 2011

Do 3 miesi´cy 177 108

Od 3 do 6 miesi´cy 100 99

277 207

MSSF7p37(b) Na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. nale˝noÊci handlowe w kwocie 227 EUR (2010 r.: 142 EUR) utraciły na wartoÊci
i utworzono na nie rezerwy w wysokoÊci 109 EUR (2011 r.: 70 EUR). Indywidualne nale˝noÊci, w przypadku
których nastàpiła utrata wartoÊci, dotyczà głównie klientów hurtowych, którzy niespodziewanie znaleêli si´
w trudnej sytuacji gospodarczej. Oceniono, ̋ e cz´Êç  tych nale˝noÊci powinna zostaç odzyskana. Struktura
wiekowa tych nale˝noÊci przedstawia si´ nast´pujàco:

Rok 2012 Rok 2011

Od 3 do 6 miesi´cy 177 108

Powy˝ej 6 miesi´cy 50 34

227 142
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WartoÊci bilansowe nale˝noÊci handlowych i pozostałych nale˝noÊci Grupy sà wyra˝one w nast´pujàcych
walutach:

Rok 2012 Rok 2011

Funt brytyjski 9,846 8,669

Euro 5,987 6,365

Dolar amerykaƒski 6,098 4,500

Pozostałe waluty 156 148

22,087 19,682

MSSF7p16 Zmiany stanu odpisu aktualizujàcego wartoÊç nale˝noÊci handlowych przedstawiały si´ nast´pujàco:

Rok 2012 Rok 2011

Na dzieƒ 1 stycznia 70 38

Utworzenie odpisu 74 61

Nale˝noÊci spisane w trakcie roku jako nieÊciàgalne (28) (23)

Odwrócenie kwot niewykorzystanych (10) (8)

Rozliczenie dyskonta 3 2

Na dzieƒ 31 grudnia 109 70

Utworzenie i rozwiàzanie odpisu z tytułu utraty wartoÊci nale˝noÊci zostało uj´te w „pozostałych kosztach
(nota 9), zaÊ rozliczenie dyskonta - w „kosztach finansowych rachunku zysków i strat (nota 11). Kwoty,
którymi obcià˝a si´ konto odpisów, sà zazwyczaj spisywane, je˝eli nie przewiduje si´ odzyskania
dodatkowych Êrodków pieni´˝nych.

MSSF7p16 Pozostałe kategorie nale˝noÊci handlowych i pozostałych nale˝noÊci nie zawierajà pozycji o obni˝onej
wartoÊci.

MSSF7p36(a) Maksymalne nara˝enie na ryzyko kredytowe na dzieƒ sprawozdawczy  stanowi wartoÊç ksi´gowà ka˝dej
kategorii nale˝noÊci wymienionych powy˝ej. Grupa nie posiada ̋ adnych zabezpieczeƒ ustanowionych na
nale˝noÊciach.

22. Zapasy

Rok 2012 Rok 2011

2p36(b),1p78(c) Surowce 7,622 7,612

Produkcja w toku 1,810 1,796

Wyroby gotowe1 15,268 8,774

24,700 18,182

2p36(d),p38 Koszt zapasów uj´ty w pozycji „Koszty sprzedanych produktów i towarów  wyniósł 60,252 EUR (2011 r.:
29,545 EUR).

2p36(f-g) Grupa odwróciła dokonany w lipcu 2012 r. odpis aktualizujàcy wartoÊç zapasów w kwocie 603 EUR. Grupa
sprzedała po pierwotnym koszcie całoÊç zapasów obj´tych odpisem aktualizujàcym niezale˝nej firmie
detalicznej z Australii. Kwot´ odwrócenia uj´to w pozycji „Koszty sprzedanych produktów i towarów w
rachunku zysków i strat.

23. Aktywa finansowe wyceniane w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy

Rok 2012 Rok 2011

MSSF7p8(a) Papiery wartoÊciowe notowane na giełdzie - przeznaczone do obrotu
p31, p34(c)

– Kapitałowe papiery wartoÊciowe – Wielka Brytania 5,850 3,560

– Kapitałowe papiery wartoÊciowe – Europa 4,250 3,540

– Kapitałowe papiery wartoÊciowe – USA 1,720 872

11,820 7,972

7p15 Aktywa finansowe wykazywane w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy przedstawiono w cz´Êci dotyczàcej
działalnoÊci operacyjnej w ramach zmian stanu kapitału obrotowego w rachunku przepływów pieni´˝nych
(nota 36).

62 PwC

Grupa KASZUBY S.A. – Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012

(Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. euro, o ile nie podano inaczej)

1 Tam, gdzie ma to zastosowanie, wymagane jest odr´bne ujawnienie wyrobów gotowych wykazywanych w wartoÊci godziwej,
pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzeda˝y.



MSSF7p20 Zmiany wartoÊci godziwej aktywów finansowych wykazywanych w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy
wykazuje si´ w pozostałych zyskach/(stratach) - netto w rachunku zysków i strat (nota 8).

MSSF7p27 WartoÊç godziwa wszystkich kapitałowych papierów wartoÊciowych opiera si´ na ich aktualnych cenach
zakupu na aktywnym rynku.

24. Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty

Rok 2012 Rok 2011

Ârodki pieni´˝ne w banku i w kasie 8,398 28,648

Krótkoterminowe depozyty bankowe 9,530 5,414

Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty (bez kredytu w rachunku bie˝àcym) 17,928 34,062

7p45 Dla potrzeb rachunku przepływów pieni´˝nych w skład Êrodków pieni´˝nych i ekwiwalentów Êrodków
pieni´˝nych wchodzà:

Rok 2012 Rok 2011

Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty 17,928 34,062

Kredyt w rachunku bie˝àcym (nota 31) (2,650) (6,464)

Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty 15,278 27,598

25. Aktywa trwałe wchodzàce w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona 
do sprzeda˝y i działalnoÊç zaniechana

MSSF5p41 Aktywa i zobowiàzania dotyczàce spółki Shoes Limited (cz´Êç segmentu hurtowego w Wielkiej Brytanii) zostały
(a)(b)(d) przedstawione jako przeznaczone do sprzeda˝y po uzyskaniu zgody zarzàdu grupy i akcjonariuszy w dniu

23 wrzeÊnia 2012 r. na sprzeda˝ spółki Shoes Limited w Wielkiej Brytanii. Zakoƒczenie transakcji
przewidywane jest na maj 2013 r.

Rok 2012 Rok 2011

MSSF5p33(c) Przepływy Êrodków pieni´˝nych z działalnoÊci operacyjnej 1 300 190

MSSF5p33(c) Przepływy Êrodków pieni´˝nych z działalnoÊci inwestycyjnej1 (103) (20)

MSSF5p33(c) Przepływy Êrodków pieni´˝nych z działalnoÊci finansowych1 (295) (66)

Przepływy Êrodków pieni´˝nych razem (98) 104

MSSF5p38 (a) Aktywa wchodzàce w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzeda˝y

Rok 2012 Rok 2011

Rzeczowy majàtek trwały 1,563 -

WartoÊç firmy 100 -

Pozostałe wartoÊci niematerialne 1,000

Zapasy 442 -

Pozostałe aktywa obrotowe 228 -

Razem 3,333 -

MSSF5p38 (b) Zobowiàzania wchodzàce w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzeda˝y

Rok 2012 Rok 2011

Zobowiàzania handlowe i pozostałe zobowiàzania 104 -

Pozostałe zobowiàzania krótkoterminowe 20 -

Rezerwy 96 -

Razem 220 -
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1 Zgodnie z tym podejÊciem jednostka przedstawia zestawienie przepływów Êrodków pieni´˝nych tak, jakby zaniechanie
działalnoÊci nie miało miejsca, i dokonuje w notach ujawnieƒ wymaganych na podstawie MSSR 5 par. 33. Dopuszczalne
byłoby równie˝ przedstawienie tych trzech kategorii osobno w rachunku przepływów pieni´˝nych i zaprezentowanie rozbicia
kategorii na poszczególne pozycje w notach lub w rachunku przepływów pieni´˝nych. Nie byłoby dopuszczalne przedstawienie
całych przepływów Êrodków pieni´˝nych z zaniechanej działalnoÊci jako jednej pozycji w cz´Êci dotyczàcej działalnoÊci
inwestycyjnej lub operacyjnej.



MSSF5p33(b) Analiza wyniku działalnoÊci zaniechanej oraz wyniku uj´tego z tytułu przeszacowania aktywów lub grupy do
zbycia przedstawia si´ nast´pujàco1:

Rok 2012 Rok 2011

Przychody 1,200 1,150

Koszty (960) (950)

Zysk przed opodatkowaniem działalnoÊci zaniechanej 240 200

12p81(h)(ii) Podatek (96) (80)

Zysk po opodatkowaniu działalnoÊci zaniechanej 144 120

Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem uj´ty z tytułu przeszacowania 
aktywów wchodzàcych w skład grupy do zbycia (73) -

12p81(h)(ii) Podatek 29 -

Zysk/ (strata) po opodatkowaniu uj´ty z tytułu przeszacowania 
aktywów wchodzàcych w skład grupy do zbycia (44) -

Zysk roku obrotowego z działalnoÊci zaniechanej 100 120

26. Kapitał podstawowy i nadwy˝ka ze sprzeda˝y akcji powy˝ej wartoÊci nominalnej

1p79 Nadwy˝ka
ze sprzeda˝y
akcji powy˝ej

Liczba akcji wartoÊci
(w tys.) Akcje zwykle nominalnej Razem

Stan na 1 stycznia 2011 r. 20,000 20,000 10,424 30,424

Program opcji na akcje dla pracowników:

1p106(d)(iii) – Wpływy z emisji akcji 1,000 1 ,000 70 1,070

Stan na 31 grudnia 2011 r. 21,000 21,000 10,494 31,494

Program opcji na akcje dla pracowników:

1p106(d)(iii) – Wpływy z emisji akcji 750 750 200 950
MSSF3pB64(f)(iv)

Przej´cie jednostki zale˝nej (nota 39) 3,550 3 ,550 6 ,450 10,000

1p79(a) Stan na 31 grudnia 2012 r. 25,300 25,300 17,144 42,444

1p79(a) Spółka nabyła 875,000 akcji własnych na giełdzie papierów wartoÊciowych EuroMoney 18 kwietnia 2012 r.
Łàczna kwota zapłaty za te akcje, po pomniejszeniu o podatek dochodowy, wyniosła 2,564 EUR. Akcje te
wykazuje si´ jako „akcje własne. Spółka ma prawo ponownie je wyemitowaç w terminie póêniejszym 2.
Wszystkie akcje wyemitowane przez spółk´ zostały w pełni opłacone.

Grupa wyemitowała 3,550,000 akcji w dniu 1 marca 2012 r. (14,0% wyemitowanych akcji zwykłych ogółem)
na rzecz akcjonariuszy grupy ABC w ramach wynagrodzenia za zakup 70% jej akcji zwykłych. Wyemitowane
akcje zwykłe dajà te same prawa, co pozostałe wyemitowane akcje. WartoÊç godziwa wyemitowanych akcji
wyniosła 10,050 EUR (2,83 EUR na akcj´). Towarzyszàce koszty transakcyjne w kwocie 50 EUR potràcono
z teoretycznych wpływów z emisji.

27. łatnoÊci oparte na akcjach

MSSF2p45(a) Opcje na akcje przyznaje si´ członkom Zarzàdu i wybranym pracownikom. Cena realizacji przyznawanych
opcji równa jest cenie rynkowej akcji na dzieƒ przyznania opcji, pomniejszonej o 15%. Opcje sà uwarunkowane
przepracowaniem trzech lat (stanowiàcego okres nabywania uprawnieƒ do realizacji). JednoczeÊnie opcje
mo˝na realizowaç po upływie trzech lat od daty ich przyznania, pod warunkiem osiàgni´cia przez Grup´
wzrostu zysku na akcj´ o 4% powy˝ej inflacji. Opcje wygasajà po pi´ciu latach. Grupa nie ma prawnego ani
zwyczajowego obowiàzku odkupienia lub uregulowania opcji w formie pieni´˝nej.
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1 Informacje te mo˝na ujawniç równie˝ w podstawowym sprawozdaniu finansowym.
2 Akcje własne powinny byç ujmowane zgodnie z lokalnym prawem i praktykà właÊciwymi dla kraju siedziby jednostki. Akcje
własne mogà zostaç ujawnione jako oddzielna pozycja w bilansie lub pomniejszaç zyski zatrzymane albo rezerwy specjalne. 
W zale˝noÊci od uregulowaƒ w prawie lokalnym, jednostka mo˝e mieç prawo sprzeda˝y akcji własnych.



Zmiany stanu istniejàcych opcji na akcje oraz Êrednie wa˝one ceny realizacji przedstawiajà si´ nast´pujàco:

Rok 2012 Rok 2011
Przeci´tna Przeci´tna

cena cena
realizacji realizacji

w EUR w EUR
na jednà Opcje na jednà Opcje

akcj´ (w tys.) akcj´ (w tys.)

MSSF2p45(b)(i) Stan na 1 stycznia 1.73 4,744 1,29 4,150

MSSF2p45(b)(ii) Przyznane 2.95 964 2,38 1,827

MSSF2p45(b)(iii) Przepadek praw 2.30 (125) 0,80 (33)

MSSF2p45(b)(iv) Zrealizowane 1.28 (750) 1,08 (1,000)

MSSF2p45(b)(v) Wygasłe – – 2,00 (200)

MSSF2p45(b)(vi) Stan na 31 grudnia 2.03 4 ,833 1 ,73 4,744

MSSF2p45(b)(vii), Z ogólnej liczby 4,833,000 wyemitowanych opcji (2011 r.: 4,744,000), mo˝na było zrealizowaç 1,875,000 opcji
MSSF2p45(c) (2011 r.: 1,400,000). Opcje zrealizowane w roku 2012 spowodowały emisj´ 750,000 akcji (2011 r.: 1,000,000

akcji) o Êredniej cenie wa˝onej w wysokoÊci 1,28 EUR ka˝da (2011 r.: 1,08 EUR ka˝da). Ârednia wa˝ona cena
na dzieƒ realizacji wyniosła 2,85 EUR (2011 r.:2,65 EUR). Koszty transakcyjne w kwocie 10 EUR (2011 r.: 10 EUR)
pomniejszyły uzyskane wpływy z emisji akcji.

MSSF2p45(d) Wyemitowane opcje na akcje (w tys.) na koniec roku majà nast´pujàce ceny realizacji oraz daty
wygaÊni´cia praw do akcji:

Przyznanie – nabywanie Data wygaÊni´cia Cena realizacji w EUR
uprawnieƒ praw – 1 lipca na jednà akcj´ Opcje na akcje (w tys.)

Rok 2012 Rok 2011

2007 – 10 2012 1,10 – 500

2008 – 11 2013 1,20 800 900

2009 – 12 2014 1,35 1,075 1,250

2010 – 13 2015 2,00 217 267

2011 – 14 2016 2,38 1,777 1,827

2012 – 15 2017 2,95 964 –

4,833 4,744

MSSF2p46,p47(a) Ârednia wa˝ona wartoÊç godziwa opcji przyznanych w ciàgu okresu, ustalona przy wykorzystaniu modelu
wyceny Blacka-Scholesa, wyniosła 0,86 EUR na jednà opcj´ (2011 r.: 0,66 EUR). Wa˝niejszymi danymi
wejÊciowymi do modelu były: Êrednia wa˝ona cena akcji wynoszàca 3,47 EUR (2011 r.: 2,80 EUR) na dzieƒ
przyznania opcji, cena realizacji przedstawiona powy˝ej, zmiennoÊç stóp zwrotu na akcjach wynoszàca 30%
(2011 r.: 27%), stopa dywidendy w wysokoÊci 4,3% (2011 r.: 3,5%), trzyletni przewidywany okres obowiàzywania
(˝ycia) opcji oraz roczna stopa oprocentowania wolna od ryzyka w wysokoÊci 5% (2011 r.: 4%). ZmiennoÊç
mierzona jako odchylenie standardowe stopy zwrotu akcji o kapitalizacji ciàgłej oparta jest na analizie
statystycznej dziennych cen akcji w ostatnich trzech latach. Kwesti´ całkowitych kosztów uj´tych w wyniku
finansowym za opcje na akcje przyznane członkom Zarzàdu i pracownikom – zawarto w nocie 10a.

PwC 65

Grupa KASZUBY S.A. – Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012

(Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. euro, o ile nie podano inaczej)



28. Zyski zatrzymane

1p106(d) Stan na 1 stycznia 2011 r. 48,470

Zysk roku obrotowego 15,512

1p106(d) Dywidendy wypłacone dotyczàce roku 2010 (15,736)

MSSF2p50 WartoÊç Êwiadczeƒ pracowników
1

822

16p41 Przeniesienie amortyzacji gruntów i budynków, po uwzgl´dnieniu podatku 87

12p68C Ulga podatkowa odnoszàca si´ do programu opcji na akcje 20

19p93A Straty aktuarialne na zobowiàzaniach z tytułu Êwiadczeƒ pracowniczych 
po okresie zatrudnienia po uwzgl´dnieniu podatku (494)

Stan na 31 grudnia 2011 r. 48,681

1p106(d) Stan na 1 stycznia 2012 r. 48,681

Zysk roku obrotowego 30,617

1p106(d) Dywidendy wypłacone dotyczàce roku 2011 (10,102)

MSSF2p50 WartoÊç Êwiadczeƒ pracowników 690

16p41 Przeniesienie amortyzacji gruntów i budynków, po uwzgl´dnieniu podatku 100

12p68C Ulga podatkowa odnoszàca si´ do programu opcji na akcje 30

19p93A Straty aktuarialne na zobowiàzaniach z tytułu Êwiadczeƒ pracowniczych 
po okresie zatrudnienia po uwzgl´dnieniu podatku –

12p81(a), (b) Wpływ zmiany stawki podatkowej w Eurawii na podatek odroczony (10)

Stan na 1 stycznia 2012 r. 70,006

29. Pozostałe kapitały
Kapitał Kapitał Tran-
z aktu- Kapitał Kapitał z ró˝nic sakcje 
alizacji z wyceny z wyceny z przeli- z kapi-
wyceny instru- inwestycji czenia tałami
gruntów mentów dost´p- jednostek nieda-

Obligacje i budyn- zabezpie- Udziały nych do zagra- jàcymi
Nota zamienne ków2 czajàcych własne sprzeda˝y nicznych kontroli Razem

Stan na 1 stycznia 2011 r. 1,152 65 – 1,320 3,827 – 6,364

16p39, 12p61A, Aktualizacja wyceny
12p81(ae) gruntów i budynków – 

kwota brutto 16 – 1,133 – – – – – 1,133

12p61A, 

12p81(ae), Aktualizacja wyceny 
gruntów i budynków – 
efekt podatkowy 13 – (374) – – – – – (374)

16p41 Przeniesienie amortyzacji –
kwota brutto – (130) – – – – – (130)

12p61A, Przeniesienie amortyzacji – 
12p81(ae) efekt podatkowy – 43 – – – – – 43

16p39, Aktualizacja wyceny 
MSSFp20(a)(ii) inwestycji dost´pnych 

do sprzeda˝y – kwota brutto 19 – – – – 1,125 – – 1,125

16p39, Przeniesienie aktualizacji 
MSSFp20(a)(ii) wyceny inwestycji 

dost´pnych do sprzeda˝y – 
kwota brutto 19 – – – – (152) – – (152)

12p61A,12p81(ae) Aktualizacja wyceny 
inwestycji dost´pnych 
do sprzeda˝y – 
efekt podatkowy 13 – – – – (61) – – (61)

28p39 Aktualizacja wyceny – 
jednostki stowarzyszone 12 – – – – (14) – – (14)
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1 Ksi´gowanie obcià˝eƒ wynikajàcych z MSSF 2 powinno byç uj´te po stronie „ma w kapitale, zgodnie z lokalnym prawem 
i praktykà. Mogà to byç: kapitał rezerwowy, zysk zatrzymany lub kapitał podstawowy.
2 Par. 77(f) w MSR 16 wymaga ujawnienia wszelkich istotnych ograniczeƒ co do podziału na rzecz akcjonariuszy kapitału
rezerwowego z aktualizacji wyceny gruntów i budynków.



Kapitał Kapitał Tran-
z aktu- Kapitał Kapitał z ró˝nic sakcje 
alizacji z wyceny z wyceny z przeli- z kapi-
wyceny instru- inwestycji czenia tałami
gruntów mentów dost´p- jednostek nieda-

Obligacje i budyn- zabezpie- Udziały nych do zagra- jàcymi
Nota zamienne ków1 czajàcych własne sprzeda˝y nicznych kontroli Razem

Zabezpieczenia 
przepływów pieni´˝nych:

MSSF7p23(c) – Zyski z tytułu zmian 
wartoÊci godziwej – – 300 – – – – 300

12p61, p81(ae) – Podatek od zysków z tytułu
zmian wartoÊci godziwej 13 – – (101) – – – – (101)

MSSF7p23(d) – Przeniesienia 
do przychodów 
ze sprzeda˝y – – (236) – – – – (236)

12p61A, 81 (ae) – Podatek od przeniesieƒ 
do przychodów 
ze sprzeda˝y 13 – – 79 – – – – (79)

MSSF7p23(e) – Przeniesienia do zapasów – – (67) – – – – (67)

12p61, 12p81(ae) – Podatek od przeniesieƒ 
do zapasów 13 – – 22 – – – – 22

39p102(a) Zabezpieczenie udziałów 
w aktywach netto 20 – – – – – 40 – 40

21p52(b) Ró˝nice z przeliczenia 
jednostek zagranicznych – 
Grupa – – – – – (1,071) – (1,071)

28p39 Ró˝nice z przeliczenia 
jednostek zagranicznych – 
Jednostki stowarzyszone 12 – – – – – 105 – 105

Stan na 31 Grudnia 2011 r. – 1,824 62 – 2,218 2,901 – 7,005

16p39, 12p61A, Aktualizacja wyceny 
12p81(ae) gruntów i budynków – 

kwota brutto 16 – 1,005 – – – – – 1,005

12p61A, Aktualizacja wyceny
12p81(ae), gruntów i budynków – 

efekt podatkowy 13 – (250) – – – – – (250)

16p41 Przeniesienie amortyzacji – 
kwota brutto – (149) – – – – – (149)

12p61A, Przeniesienie amortyzacji – 
12p81(ae) efekt podatkowy – 49 – – – – – 49

16p39, Aktualizacja wyceny
MSSFp20(a)(ii) inwestycji dost´pnych 

do sprzeda˝y – kwota brutto 19 – – – – 690 – – 690

16p39, Przeniesienie aktualizacji 
MSSFp20(a)(ii) wyceny inwestycji 

dost´pnych do sprzeda˝y – 
kwota brutto 19 – – – – (130) – – (130)

12p61A, Aktualizacja wyceny 
12p81(ae) inwestycji dost´pnych 

do sprzeda˝y – efekt 
podatkowy 13 – – – – (198) – – (198)

28p39 Aktualizacja wyceny – 
jednostki stowarzyszone 12 – – – – (12) – – (12)

Zabezpieczenia 
przepływów pieni´˝nych:

MSSF7p23(c) – Zyski z tytułu zmian 
wartoÊci godziwej – – 368 – – – – 368

12p61, p81(ae) – Podatek od zysków 
z tytułu zmian 
wartoÊci godziwej 13 – – (123) – – – – (123)
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1 Par. 77(f) w MSR 16 wymaga ujawnienia wszelkich istotnych ograniczeƒ co do podziału na rzecz akcjonariuszy kapitału
rezerwowego z aktualizacji wyceny gruntów i budynków.



Kapitał Kapitał Tran-
z aktu- Kapitał Kapitał z ró˝nic sakcje 
alizacji z wyceny z wyceny z przeli- z kapi-
wyceny instru- inwestycji czenia tałami
gruntów mentów dost´p- jednostek nieda-

Obligacje i budyn- zabezpie- Udziały nych do zagra- jàcymi
Nota zamienne ków1 czajàcych własne sprzeda˝y nicznych kontroli Razem

MSSF7p23(d) – Przeniesienia 
do przychodów 
ze sprzeda˝y – – (120) – – – – (120)

12p61A, 81 (ae) – Podatek od przeniesieƒ 
do przychodów 
ze sprzeda˝y 13 – – 40 – – – – 40

MSSF7p23(e) – Przeniesienia do zapasów – – (151) – – – – (151)

12p61, 12p81(ae) – Podatek od przeniesieƒ 
do zapasów 13 – – 50 – – – – 50

39p102(a) Zabezpieczenie udziałów 
w aktywach netto 20 – – – – – (45) – (45)

21p52(b) Ró˝nice z przeliczenia 
jednostek zagranicznych – 
Grupa – – – – – 2,161 – 2,161

28p39 Ró˝nice z przeliczenia 
jednostek zagranicznych – 
Jednostki stowarzyszone 12 – – – – – (74) – (74)

28p39 Obligacje zamienne – 
element kapitałowy 31 7,761 – – – – – – 7,761

12p61A, Podatek od elementu 
12p81(ae) kapitałowego obligacji 

zamiennych1 13 (2,328) – – – – – – (2,328)

Nabycie akcji własnych 26 – – – (2,564) – – – (2,564)

1p106(d)(iii) Nabycie udziałów 
niedajàcych kontroli 
w Grupie XYZ 40 – – – – – – (800) (800)

1p106(d)(iii) Zmniejszenie udziału 
własnoÊciowego 
w Red Limited 40 – – – – – – 100 100

MSSF3p59 Przeklasyfikowanie 
aktualizacji wyceny udziałów
posiadanych uprzednio 
w Grupie ABC 39 – – – – (800) – – (800)

Stan na 31 grudnia 2012 r. 5,433 2,479 126 (2,564) 1,718 4,943 (700) 11,435
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1
Ró˝nice przejÊciowe dotyczàce elementu dłu˝nego obligacji zamiennych zgodnie z MSR 12p23. 
Uwaga: Zakłada si´, ̋ e podstawa opodatkowania obligacji zamiennych nie podlega podziałowi na element dłu˝ny i kapitałowy.
Je˝eli podstawa opodatkowania podlegałaby podziałowi, wpłyn´łoby to na pozycj´ w zakresie odroczonego podatku
dochodowego.



Pozostałe dochody całkowite po uwzgl´dnieniu wpływu podatku

Razem
Udziały pozostałe

Pozostałe Zyski niedajàce dochody
Grupa kapitały zatrzymane Razem kontroli całkowite
Stan na 31 grudnia 2012 r.

16p39 Aktualizacja wyceny gruntów i budynków 
po uwzgl´dnieniu wpływu podatku 755 – 755 – 755

19p93A Straty aktuarialne dot. Êwiadczeƒ po okresie

zatrudnienia po uwzgl´dnieniu wpływu podatku – – – – –

Aktualizacja wyceny inwestycji dost´pnych 
do sprzeda˝y po uwzgl´dnieniu wpływu podatku 362 – 362 – 362

Aktualizacja wyceny – Jednostki stowarzyszone (12) – (12) – (12)

28p39 Ró˝nice kursowe z przeliczenia – Jednostki 
stowarzyszone (74) – (74) – (74)

39p102(a) Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto (45) – (45) – (45)

Zabezpieczenie przepływów pieni´˝nych 64 – 64 – (64)

21p52(b) Ró˝nice kursowe z przeliczenia – Grupa 2,161 – 2,161 252 2,413

Wpływ zmiany stawki podatkowej w Euravii 
na podatek odroczony – (10) (10) – (10)

Amortyzacja gruntów i budynków (100) 100 – – –

MSSF3p59 Przeklasyfikowanie aktualizacji wyceny 
udziałów posiadanych uprzednio 
w Grupie ABC (850) – (850) – (850)

Razem 2,261 90 2,351 252 2,603

Stan na 31 grudnia 2011 r.

16p39 Aktualizacja wyceny gruntów i budynków 
po uwzgl´dnieniu wpływu podatku 759 – 759 – 759

19p93A Straty aktuarialne dot. Êwiadczeƒ po okresie 
zatrudnienia po uwzgl´dnieniu wpływu podatku – (494) (494) – (494)

Aktualizacja wyceny inwestycji dost´pnych 
do sprzeda˝y po uwzgl´dnieniu wpływu podatku 912 – 912 – 912

28p39 Aktualizacja wyceny – Jednostki stowarzyszone (14) – (14) – (14)

28p39 Ró˝nice kursowe z przeliczenia – Jednostki 
stowarzyszone 105 – 105 – 105

39p102(a) Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto 40 – 40 – 40

Zabezpieczenie przepływów pieni´˝nych (3) – (3) – (3)

Amortyzacja gruntów i budynków (87) 87 – – –

21p52(b) Ró˝nice kursowe z przeliczenia – Grupa (1,071) – (1,071) (40) (1,111)

Razem 641 (407) 234 (40) 194

Komentarz

1p106A Jednostki mogà prezentowaç szczegółowe rozbicie zmian w poszczególnych składnikach kapitału
własnegowynikajàce z transakcji uj´tych w pozostałych całkowitych dochodach albo w zestawieniu zmian
w kapitale własnym albo w informacji dodatkowej. W niniejszym przykładowym sprawozdaniu finansowym
dane te sà prezentowane w informacji dodatkowej.

30. Zobowiàzania handlowe oraz pozostałe zobowiàzania

Nota Rok 2012 Rok 2011

1p77 Zobowiàzania handlowe 8,983 9,495

24p18 Zobowiàzania wobec podmiotów powiàzanych 41 3,202 1,195

Zobowiàzania z tytułu ubezpieczeƒ społecznych i innych podatków 1,502 960

Pozostałe zobowiàzania – wynagrodzenie warunkowe 39 1,500 –

Rozliczenia mi´dzyokresowe (bierne) 1,483 828

16,670 12,478
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31. Kredyty i po˝yczki

Rok 2012 Rok 2011

Długoterminowe:

Kredyty bankowe 32,193 40,244

Obligacje zamienne 42,822 –

Obligacje i inne po˝yczki 3,300 18,092

Podlegajàce wykupowi akcje uprzywilejowane 30,000 30,00

Zobowiàzania z tytułu leasingu finansowego 6,806 8,010

115,121 96,346

Krótkoterminowe:

Kredyt w rachunku bie˝àcym (nota 24) 2,650 6,464

Po˝yczki zabezpieczone 1,014 –

Kredyty bankowe 3,368 4,598

Obligacje i inne po˝yczki 2,492 4.608

Zobowiàzania z tytułu leasingu finansowego 2,192 2,588

11,716 18,258

Razem kredyty i po˝yczki 126,837 114,604

(a) Kredyty bankowe

MSSF7p31 Kredyty bankowe majà terminy spłaty do roku 2016 i sà oprocentowane w wysokoÊci 7.5% w skali roku
(2011 r.: 7.4%).

MSSF7p14 Kredyty i po˝yczki ogółem obejmujà zabezpieczone zobowiàzania (kredyty bankowe i zabezpieczone
po˝yczki) w łàcznej kwocie 37,680 EUR (2011 r.: 51,306 EUR). Kredyty bankowe zabezpieczone sà na
niektórych gruntach i budynkach Grupy (nota 16), a po˝yczki – na nale˝noÊciach handlowych (nota 21).

MSSF7p31 Obcià˝enie kredytów i po˝yczek Grupy ryzykiem stopy procentowej oraz umowne daty zmiany
oprocentowania na dzieƒ bilansowy przedstawiajà si´ w sposób nast´pujàcy:

Rok 2012 Rok 2011

Do 6 miesi´cy 10,496 16,748

Od 6 do 12 miesi´cy 36,713 29,100

Od roku do 5 lat 47,722 38,555

Powy˝ej 5 lat 31,906 30,201

126,837 114,604

WartoÊci bilansowe i wartoÊci godziwe kredytów długoterminowych przedstawiajà si´ nast´pujàco:

MSSF7p25 WartoÊç bilansowa WartoÊç godziwa
Rok 2012 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2011

Kredyty bankowe 32,193 40,244 32,590 39,960

Podlegajàce wykupowi akcje uprzywilejowane 30,000 30,000 28,450 28,850

Obligacje i inne po˝yczki 3,300 18,092 3,240 17,730

Obligacje zamienne 42,822 – 42,752 –

Zobowiàzania z tytułu leasingu finansowego 6,806 8,010 6,205 7,990

Razem 115,121 96,346 113,237 94,530

MSSF7p29(a), WartoÊç godziwa kredytów krótkoterminowych jest równa ich wartoÊci bilansowej, poniewa˝ wpływ dyskonta
MSSF7p25 nie jest znaczàcy. WartoÊci godziwe sà oparte na przepływach pieni´˝nych zdyskontowanych przy u˝yciu

stopy opartej na oprocentowaniu kredytów i po˝yczek, które wynosi 7.5% (2011 r.: 7.2%).

MSSF7p31, Struktura walutowa wartoÊci bilansowej kredytów i po˝yczek Grupy przedstawia si´ nast´pujàco:
MSSF7p34(c)

Rok 2012 Rok 2011

Funt brytyjski 80,100 80,200

Euro 28,353 16,142

Dolar amerykaƒski 17,998 17,898

Pozostałe waluty 386 364

Razem 126,837 114,604
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Grupa dysponuje nast´pujàcymi niewykorzystanymi limitami kredytowymi:
DU7p50(a)

Rok 2012 Rok 2011

O zmiennym oprocentowaniu:

– wygasajàce w ciàgu jednego roku 6,150 4,100

– wygasajàce po upływie jednego roku 14,000 8,400 

O stałym oprocentowaniu:

– wygasajàce w ciàgu jednego roku 18,750 12,500

Razem 38,900 25,000

MSSF7p17, Limity wygasajàce w ciàgu jednego roku to limity przyznawane na jeden rok. Podlegajà one przeglàdowi 
1p79(b) w ró˝nych terminach w trakcie roku obrotowego 2012. Pozostałe limity słu˝yç majà planowanej ekspansji

Grupy w Europie.

(b) Obligacje zamienne

32p28, 32p31, 2 stycznia 2012 r. Grupa wyemitowała 500.000 obligacji zamiennych oprocentowanych w wysokoÊci 5,0%
1p79(b) o łàcznej wartoÊci nominalnej 50 mln EUR1. Obligacje podlegajà wykupowi po 5 latach od dnia emisji, według

wartoÊci nominalnej 50 mln EUR, lub mogà zostaç zamienione na akcje w dacie zapadalnoÊci według uznania
ich posiadacza, w relacji 33 akcje za 5,000 EUR. WartoÊç elementu dłu˝nego oraz elementu kapitałowego
ustalono w momencie emisji akcji.

Kwot´ uj´tà w bilansie z tytułu obligacji zamiennych wyliczono w sposób nast´pujàcy:

Rok 2012 Rok 2011

WartoÊç nominalna obligacji zamiennych wyemitowanych 2 stycznia 2012 r. 50,000 –

12ZałIE4 Element kapitałowy (nota 29) (7,761) –

Element dłu˝ny w dniu poczàtkowego uj´cia 2 stycznia 2012 r. 42,239 –

Koszty odsetek (nota 11) 3,083 –

Odsetki zapłacone (2,500) –

Element dłu˝ny na 31 grudnia 2012 r. 42,822 –

MSSF7p27 WartoÊç godziwa elementu dłu˝nego obligacji zamiennych na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. wynosiła 42,617
EUR. WartoÊç godziwà wylicza si´ na podstawie przepływów pieni´˝nych zdyskontowanych przy u˝yciu
stopy oprocentowania instrumentów dłu˝nych, która wynosi 7.5%.

(c) Podlegajàce wykupowi akcje uprzywilejowane

32p15, 32p18(a) 4 stycznia 2011 r. Grupa wyemitowała 30 mln podlegajàcych wykupowi kumulacyjnych akcji o wartoÊci
nominalnej 1 EUR ka˝da. Akcje te podlegajà obowiàzkowo wykupowi według wartoÊci nominalnej 
4 stycznia 2015 r. i uprawniajà do dywidendy w wysokoÊci 6.5% rocznie.

10p21 1 lutego 2013 r. Grupa wyemitowała obligacje wyra˝one w USD, oprocentowane w wysokoÊci 6.5% (o wartoÊci
6,777 EUR) w celu sfinansowania swojego programu ekspansji oraz wymogów w dziedzinie kapitału
obrotowego w USA. Obligacje podlegajà spłacie 31 grudnia 2016 r.

(d) Zobowiàzania z tytułu leasingu finansowego

Zobowiàzania z tytułu leasingu sà efektywnie zabezpieczone, gdy˝ prawa do aktywów w leasingu wracajà
do leasingodawcy w przypadku naruszenia po stronie leasingobiorcy.

Rok 2012 Rok 2011

17p31(b) Zobowiàzania z tytułu leasingu finansowego brutto – minimalne 
opłaty leasingowe

Do 1 roku 2,749 3,203

Od 1 roku do 5 lat 6,292 7,160

Ponad 5 lat 2,063 2,891

11,104 13,254

Przyszłe opłaty finansowe z tytułu leasingu finansowego (2,106) (2,656)

WartoÊç bie˝àca zobowiàzaƒ z tytułu leasingu finansowego 8,998 10,598

1 Te kwoty nie zostały podane w tys. EUR



17p31(b) WartoÊç bie˝àca zobowiàzaƒ z tytułu leasingu finansowego przedstawia si´ nast´pujàco :

Rok 2012 Rok 2011

Do 1 roku 2,192 2,588

Od 1 roku do 5 lat 4,900 5,287

Ponad 5 lat 1,906 2,723

8,998 10,598

32. Odroczony podatek dochodowy

Aktywa i zobowiàzania z tytułu odroczonego podatku dochodowego sà nast´pujàce:

Rok 2012 Rok 2011

1p61 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

– przypadajàce do realizacji po upływie 12 miesi´cy (2,873) (3,257)

– przypadajàce do realizacji w ciàgu 12 miesi´cy (647) (64)

(3,520) (3,321)

Zobowiàzania z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

– przypadajàce do uregulowania po upływie 12 miesi´cy 10,743 8,016

– przypadajàce do uregulowania w ciàgu 12 miesi´cy 1,627 1,037

12,370 9,053

Zobowiàzania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (netto) 8,850 5,732

Zmiany stanu brutto odroczonego podatku dochodowego przedstawiajà si´ nast´pujàco:

Rok 2012 Rok 2011

Stan na 1 stycznia 5,732 3,047

Ró˝nice kursowe (2,003) (154)

Przej´cie jednostki zale˝nej (nota 39) 1,953 –

Obcià˝enie wyniku finansowego (nota 13) 379 2,635

Obcià˝enie/(uznanie) podatkowe dot. transakcji uj´tych 
w pozostałych całkowitych dochodach (nota 13) 491 224

Obcià˝enie/(uznanie) podatkowe dot. transakcji uj´tych 
bezpoÊrednio w kapitale własnym (nota 13) 2,298 (20)

Stan na 31 grudnia 8,850 5,732

12p81(g)(i)(ii) Zmiana stanu aktywów i zobowiàzaƒ z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku (przed
uwzgl´dnieniem ich kompensaty w ramach jednej jurysdykcji prawnej) przedstawia si´ w sposób
nast´pujàcy:

Zyski
z tytułu 

Przyspieszona zmian
amortyzacja wartoÊci Obligacje

Zobowiàzania z tytułu odroczonego podatku podatkowa godziwej zamienne Pozostałe Razem

Stan na 1 stycznia 2011 r. 6,412 413 – 284 7,109

12p81(g)(ii) Obcià˝enie/(uznanie) wyniku

finansowego 1,786 – – 799 2,585

12p81(e) Obcià˝enie/(uznanie) pozostałych

całkowitych dochodów – 435 – – 435

Ró˝nice kursowe (100) – – (54) (154)

12p81(g)(i) Stan na 31 grudnia 2011 r. 8,098 848 – 1,029 9,975

12p81(g)(ii) Obcià˝enie/(uznanie) wyniku

finansowego 425 – (193) 388 620

12p81(e) Obcià˝enie/(uznanie) pozostałych 
całkowitych dochodów – 448 – 43 491

12p81(a) Obcià˝enie kapitału własnego – – 2,328 – 2,328

Nabycie jednostki zale˝nej (nota 39) 553 1,125 – 275 1,953

Ró˝nice kursowe (333) (600) – (350) (1,283)

12p81(g)(i) Stan na 31 grudnia 2012 r. 9,076 2,421 2,135 1,735 14,084
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Zobowiàzania
z tytułu Straty z

Aktywa z tytułu podatku Êwiadczeƒ tytułu utraty Straty
odroczonego emerytalnych Rezerwy wartoÊci podatkowe Pozostałe Razem

Stan na 1 stycznia 2011 r. (428) (997) (732) (1,532) (373) (4,062)

12p81(g)(ii) Obcià˝enie/(uznanie) wyniku 
finansowego – 181 – – (131) 50

12p81(e) Obcià˝enie/(uznanie) pozostałych 
całkowitych dochodów (211) – – – – (211)

12p81(a) Obcià˝enie/(uznanie) kapitału 
własnego – – – – (20) (20)

Ró˝nice kursowe – – – – – –

12p81(g)(i) Stan na 31 grudnia 2011 r. (639) (816) (732) (1,532) (524) (4,243)

12p81(g)(ii) Obcià˝enie/(uznanie) wyniku 
finansowego – (538) (322) 750 (131) (241)

12p81(e) Obcià˝enie/(uznanie) pozostałych 
całkowitych dochodów – – – – – –

12p81(a) Obcià˝enie/(uznanie) kapitału 
własnego – – – – (30) (30)

Ró˝nice kursowe (150) (280) (210) – (80) (720)

12p81(g)(i) Stan na 31 grudnia 2012 r. (789) (1,643) (1,264) (782) (765) (5,234)

12p81(e) Odroczony podatek dochodowy w zwiàzku z wyst´powaniem strat podatkowych mo˝liwych do rozliczenia
w kolejnych latach obrotowych ujmuje si´ w aktywach, je˝eli realizacja odnoÊnych korzyÊci podatkowych
jest prawdopodobna, dzi´ki pomniejszeniu o te straty przyszłego dochodu do opodatkowania. Grupa nie uj´ła
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na kwot´ 333 EUR (2011 r.: 1,588 EUR) w odniesieniu
do strat, które mo˝na rozliczyç w przyszłych okresach poprzez zmniejszenie dochodu w wysokoÊci 1,000 EUR
(2011 r.: 5.294 EUR). Straty wynoszàce 900 EUR (2011 r.: 5,294 EUR) i 100 EUR (2011 r.: 0 EUR) wygasajà
odpowiednio w latach 2014 i 2015.

12p81(f) Nie uj´to zobowiàzaƒ z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokoÊci 3,141 EUR (2011 r.: 
2,016 EUR), dotyczàcych pobieranego u êródła podatku dochodowego i innych podatków, które przypadałyby
do zapłaty z tytułu niewypłaconych dywidend niektórych jednostek zale˝nych, poniewa˝ odnoÊne kwoty sà
stale reinwestowane. Łàczna kwota takich niewypłaconych dywidend wyniosła na dzieƒ 31 grudnia 2012 r.
30,671 EUR (2011 r.: 23,294 EUR).

33. Zobowiàzania z tytułu Êwiadczeƒ emerytalnych

Rok 2012 Rok 2011

Uj´te w bilansie zobowiàzania z tytułu:

– Âwiadczeƒ emerytalnych 3,225 1,532

– Âwiadczeƒ zdrowotnych po okresie zatrudnienia 1,410 701

Zobowiàzanie w bilansie 4,635 2,233

Uj´te w rachunku zysków i strat koszty z tytułu (nota 10)

– Âwiadczeƒ emerytalnych 755 488

– Âwiadczeƒ zdrowotnych po okresie zatrudnienia 149 107

904 595

19p120A(h) Straty aktuarialne uj´te w sprawozdaniu z pozostałych 
całkowitych dochodów za okres obrotowy – 705

19p120A(i) Kumulatywne straty aktuarialne uj´te w sprawozdaniu 
z pozostałych całkowitych dochodów 908 203

(a) Âwiadczenia emerytalne

DU Grupa prowadzi programy okreÊlonych Êwiadczeƒ pracowniczych w Wielkiej Brytanii i w USA, oparte na
wynagrodzeniu pracownika, od którego naliczana jest emerytura, oraz na sta˝u pracy. Wi´kszoÊç programów
realizowana jest za poÊrednictwem funduszu zewn´trznego. Aktywa programów utrzymywane sà w funduszach
powierniczych, fundacjach lub podobnych podmiotach podlegajàcych przepisom prawa miejscowego 
i praktykom obowiàzujàcym w ka˝dym kraju, podobnie jak charakter stosunku mi´dzy grupà a powiernikami
(lub ich odpowiednikami) i ich składem.
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19p120A (d),(f) Kwoty uj´te w bilansie ustalono w nast´pujàcy sposób:

Rok 2012 Rok 2011

WartoÊç bie˝àca zobowiàzaƒ finansowanych za poÊrednictwem 
odr´bnego funduszu 6,155 2,943

WartoÊç godziwa aktywów programu (5,991) (2,797)

Niedobór w finansowanych programach 164 146

WartoÊç bie˝àca zobowiàzaƒ niefinansowanych za poÊrednictwem 
odr´bnego funduszu 3,206 1,549

Nieuj´te koszty przeszłego zatrudnienia (145) (163)

Zobowiàzanie w bilansie 3,225 1,532

19p120A(c) Zmiana stanu zobowiàzaƒ z tytułu okreÊlonych Êwiadczeƒ w ciàgu roku przedstawia si´ nast´pujàco:

Rok 2012 Rok 2011

Stan na 1 stycznia 4,492 3,479

Koszty bie˝àcego zatrudnienia 751 498

Koszty odsetek 431 214

Składki wpłacane przez uczestników programu 55 30

Straty/(zyski) aktuarialne (15) 656

Ró˝nice kursowe (61) (280)

Koszty przeszłego zatrudnienia 18 16

Âwiadczenia wypłacone (66) (121)

Zobowiàzania przej´te w ramach połàczenia przedsi´wzi´ç (nota 39) 3,691 –

Ograniczenia zakresu programu 65 –

Rozliczenia – –

Stan na 31 grudnia 9,361 4,492

19p120A(e) Zmiany wartoÊci godziwej aktywów programu w ciàgu roku przedstawiajà si´ nast´pujàco:

Rok 2012 Rok 2011

Stan na 1 stycznia 2,797 2,264

Przewidywany zwrot z aktywów programu 510 240

(Straty)/zyski aktuarialne (15) 1

Ró˝nice kursowe 25 (22)

Składki wniesione przez pracodawc´ 908 411

Składki wniesione przez pracowników 55 30

Âwiadczenia wypłacone (66) (127)

Aktywa przej´te w ramach połàczenia przedsi´wzi´ç (nota 39) 1,777 –

Rozliczenia – –

Stan na 31 grudnia 5,991 2,797

Kwoty uj´te z rachunku zysków i strat sà nast´pujàce:

Rok 2012 Rok 2011

Koszty bie˝àcego zatrudnienia 751 498

Koszty odsetek 431 214

Przewidywany zwrot z aktywów programu (510) (240)

Koszty przeszłego zatrudnienia 18 16

Straty na ograniczeniach zakresu programu1 65 –

Razem, uj´te w kosztach Êwiadczeƒ pracowniczych (nota 10) 755 488

19p120A(g) Kwoty w wysokoÊci 516 EUR (2011 r.: 319 EUR) i 239 EUR (2011 r.: 169 EUR) – z kwoty ogólnej
Êwiadczeƒpracowniczych – uj´to odpowiednio: w kosztach sprzedanych produktów i towarów 
oraz w kosztach ogólnego zarzàdu.

19p120A(m) Faktyczny zwrot z aktywów programu wyniósł 495 EUR (2011 r.: 241 EUR).
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programu.



19p120A(n) Główne zastosowane zało˝enia aktuarialne:

Rok 2012 Rok 2011
Wielka Wielka

Brytania USA Brytania USA

Stopa dyskonta 5.1% 5.2% 5.5% 5.6%

Przewidywany zwrot z aktywów programu 8.5% 8.3% 8.7% 8.7%

Przyszły wzrost wynagrodzeƒ 4.0% 4.5% 4.5% 4.0%

Przyszły wzrost emerytury 3.0% 2.8% 3.1% 2.7%

Zało˝enia dotyczàce przyszłej umieralnoÊci ustanawia si´ na podstawie danych aktuarialnych, zgodnych 
z publikowanymi statystykami oraz doÊwiadczeniami na danym terenie. Zało˝enia ÊmiertelnoÊci dla
najwa˝niejszych krajów sà oparte na poni˝szych tablicach ÊmiertelnoÊci dotyczàcych okresów po przejÊciu
na emerytur´: (i) Wielka Brytania: PNMA 00 i PNFA 00 z korektà do Êrodkowej kohorty podlegajàcej na rocznej
poprawie ÊmiertelnoÊci o co najmniej 1% oraz ich przeskalowaniu o 110% w przypadku bie˝àcych emerytów,
125% w przypadku bie˝àcych emerytek oraz 105% w przypadku przyszłych emerytów i emerytek. (ii) US:
RP2000 z okresem projekcji 10–15 lat.

Ârednia oczekiwana długoÊç ̋ ycia (w latach) osób odchodzàcych na emerytur´ w wieku 65 lat:

Rok 2012 Rok 2011
Wielka Wielka

Brytania USA Brytania USA

PrzejÊcie na emerytur´ w dniu bilansowym :

– M´˝czyêni 20 20 22 20

– Kobiety 25 24 25 24

PrzejÊcie na emerytur´ po upływie 20 lat 
od dnia bilansowego :

– M´˝czyêni 24 23 24 23

– Kobiety 27 26 27 26

DU Analiza wra˝liwoÊci całoÊciowego zobowiàzania emerytalnego na zmiany w wa˝onych głównych
zało˝eniach przedstawia si´ nast´pujàco:

Wpływ na zobowiàzanie z tytułu okreÊlonych Êwiadczeƒ

Zmiana w zało˝eniu Wzrost zało˝enia Spadek zało˝enia

Stopa dyskontowa 0.50% Spadek o 8.2% Wzrost o 9.0%

Wzrost wynagrodzeƒ 0.50% Wzrost o 1.8% Spadek o 1.7%

Wzrost emerytur 0.25% Wzrost o 4.7% Spadek o 4.4%

Wzrost Spadek

zało˝enia o 1 rok zało˝enia o 1 rok

Wskaênik umieralnoÊci Wzrost p 2.8% Spadek o 2.9%

19p122(b) (b) Âwiadczenia zdrowotne po okresie zatrudnienia

Grupa prowadzi szereg programów Êwiadczeƒ zdrowotnych po okresie zatrudnienia, głównie w USA. Ich
uj´cie ksi´gowe, zało˝enia oraz cz´stotliwoÊç dokonywania wyceny zbli˝one sà do stosowanych w
odniesieniu do programów emerytalnych okreÊlonych Êwiadczeƒ. Na wi´kszoÊç tych programów nie sà
odkładane Êrodki na specjalnych funduszach.

19p120A(n) Oprócz powy˝szych, głównym zało˝eniem aktuarialnym jest długoterminowy wzrost kosztów leczenia na
poziomie 8.0% rocznie (2011 r.: 7.6%).

19120A(d)(f) Kwoty uj´te w bilansie ustalono w nast´pujàcy sposób:

Rok 2012 Rok 2011

WartoÊç bie˝àca zobowiàzaƒ finansowanych za poÊrednictwem

odr´bnego funduszu 705 340

WartoÊç godziwa aktywów programu (620) (302)

Niedobór w finansowanych programach 85 38

WartoÊç bie˝àca zobowiàzaƒ niefinansowanych 
za poÊrednictwem odr´bnego funduszu 1,325 663

Zobowiàzanie w bilansie 1,410 701
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19p120A(c) Zmiany stanu zobowiàzaƒ z tytułu okreÊlonych Êwiadczeƒ:

Rok 2012 Rok 2011

Stan na 1 stycznia 1,003 708

Koszty bie˝àcego zatrudnienia 153 107

Koszty odsetek 49 25

Składki wpłacane przez uczestników programu1 – –

Straty/(zyski) aktuarialne (2) 49

Ró˝nice kursowe 25 114

Koszt przeszłego zatrudnienia1 – –

Âwiadczenia wypłacone2 – –

Zobowiàzania przej´te w ramach połàczenia jednostek gospodarczych(nota 39) 802 –

Ograniczenia zakresu programu1 – –

Rozliczenia1 – –

Stan na 31 grudnia 2,030 1,003

19p120A(e) Zmiany wartoÊci godziwej aktywów programu w ciàgu roku:

Rok 2012 Rok 2011

Stan na1 stycznia 302 207

Przewidywany zwrot z aktywów programu 53 25

Zyski i (straty) aktuarialne (2) (1)

Ró˝nice kursowe 5 (2)

Składki wniesione przez pracodawc´1 185 73

Składki wniesione przez pracowników – –

Âwiadczenia wypłacone2 – –

Aktywa przej´te w ramach połàczenia przedsi´wzi´ç (nota 39) 77 –

Rozliczenia2 – –

Stan na 31 grudnia 620 302

19p120A(g) W rachunku zysków i strat uj´to nast´pujàce kwoty:

Rok 2012 Rok 2011

Koszty bie˝àcego zatrudnienia 153 107

Koszty odsetek 49 25

Przewidywany zwrot z aktywów programu (53) (25)

Ogółem, uj´te w kosztach Êwiadczeƒ pracowniczych (nota 10) 149 107

19p120A(g) Z ogólnej kwoty uj´tej w rachunku zysków i strat – kwoty 102 EUR (2011 r.: 71 EUR) i 47 EUR (2011 r.: 36 EUR)
uj´to odpowiednio: w kosztach sprzedanych produktów i towarów oraz w kosztach ogólnego zarzàdu.

19p120A(m) Faktyczny zwrot z aktywów programu wyniósł 51 EUR (2011 r.: 24 EUR).

19p120A(o) Skutki jednoprocentowej zmiany w zakładanym wskaêniku trendu kosztów opieki zdrowotnej:

Wzrost Spadek

Wpływ na łàczne koszty bie˝àcego zatrudniania i koszty odsetek 24 (20)

Wpływ na zobowiàzanie z tytułu okreÊlonych Êwiadczeƒ 366 (313)

(c) Âwiadczenia po okresie zatrudnienia (emerytalne i medyczne)

Aktywa programu obejmowały:

Rok 2012 Rok 2011
Instrumenty kapitałowe 3,256 49% 1,224 40%

Instrumenty dłu˝ne 1,524 23% 571 18%

NieruchomoÊci 1,047 16% 943 30%

Pozostałe 784 12% 361 12%

6,611 100% 3,099 100%

1 Co do zasady, zysk lub strata z tytułu ograniczenia zakresu programu oznacza zmian´ stanu nadwy˝ki (lub niedoboru)
powi´kszonà o nieuj´te koszty przeszłego zatrudnienia przypadajàce na pracowników obj´tych ograniczeniem zakresu
programu.
2 MSR 19 wymaga ujawnienia składek pracowniczych oraz rozliczeƒ w ramach uzgodnienia bilansów otwarcia i zamkni´cia
aktywów programu. W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wyst´pujà takie zmiany aktywów programu zwiàzane 
z emerytalnymi Êwiadczeniami medycznymi, a pozycj´ pokazano dla celów przykładu.



DU Inwestycje sà dobrze zdywersyfikowane, w taki sposób, ̋ e niepowodzenie pojedynczej inwestycji nie b´dzie
miało istotnego wpływu na ogólny poziom aktywów. Najwi´ksza cz´Êç aktywów zainwestowana jest 
w instrumenty kapitałowe, choç grupa inwestuje równie˝ w nieruchomoÊci, obligacje, fundusze hedgingowe
i Êrodki pieni´˝ne. Zdaniem grupy, instrumenty kapitałowe oferujà najlepszy zwrot w perspektywie
długoterminowej, przy dopuszczalnym poziomie ryzyka. Wi´kszoÊç instrumentów kapitałowych znajduje
si´ w globalnie zdywersyfikowanym portfelu mi´dzynarodowych, du˝ych i stabilnych spółek giełdowych, 
z docelowym poziomem 60% instrumentów kapitałowych utrzymywanych w Wielkiej Brytanie i innych
krajach Europy, 30% w USA, i resztà na rynkach wschodzàcych.

19p120A(k) Aktywa programu emerytalnego obejmujà akcje zwykłe Spółki o wartoÊci godziwej 136 EUR (2011 r.: 126 EUR)
oraz budynek zajmowany przez Grup´ o wartoÊci godziwej 612 EUR (2011 r.: 609 EUR).

19p120A(l) Przewidywany zwrot z aktywów programu został ustalony z uwzgl´dnieniem przewidywanego zwrotu zaktywów
w ramach aktualnej polityki inwestycyjnej Grupy. Przewidywany zwrot z inwestycji o stałym oprocentowaniu
opiera si´ na zwrocie brutto z wykupu na koniec okresu sprawozdawczego. Przewidywany zwrot z inwestycji
kapitałowych i nieruchomoÊci odzwierciedla długoterminowe realne stopy zwrotu zaobserwowane 
na odpowiednich rynkach.

19p120A(q) Przewidywane składki na rzecz programów Êwiadczeƒ po okresie zatrudnienia na dzieƒ 31 grudnia 2013 r.
wynoszà 1,150 EUR.

DU Grupa uzgodniła, ̋ e b´dzie dà˝yç do wyeliminowania niedoboru w ciàgu nast´pnych dziewi´ciu lat.
Poziomy finansowania sà monitorowane w skali rocznej i aktualna uzgodniona stawka stałych składek 
to 14% wynagrodzenia stanowiàcego podstaw´ obliczania składki w Wielkiej Brytanii i 12% w USA. Nast´pna
wycena trzyletnia powinna zostaç wykonana według stanu na 31 grudnia 2013 r. Grupa uwa˝a, ̋ e stawki
składek ustalone przy ostatniej wycenie sà wystarczajàce, by wyeliminowaç niedobór w uzgodnionym okresie,
a regularne składki, które oparte sà na kosztach usług, nie wzrosnà znaczàco.

DU Alternatywnà metodà wyceny wobec metody prognozowanych uprawnieƒ jednostkowych, jest wycena według
wartoÊci wykupu. Zakłada si´ tutaj, ˝e całe zobowiàzanie z tytułu Êwiadczeƒ pracowniczych po okresie
zatrudnienia zostanie rozliczone poprzez przeniesienie wszystkich zobowiàzaƒ na stosownego
ubezpieczyciela. Grupa szacuje, ˝e kwota niezb´dna do rozliczenia zobowiàzaƒ z tytułu zobowiàzaƒ
pracowniczych po okresie zatrudnienia w dniu bilansu wynosiç b´dzie 15,500 EUR.

19p120A(p) 2012 2011 2010 2009 2008

Na dzieƒ 31 grudnia

WartoÊç bie˝àca zobowiàzania z tytułu

okreÊlonych Êwiadczeƒ 11,391 5,495 4,187 3,937 3,823

WartoÊç godziwa aktywów programu (6,611) (3,099) (2,471) (2,222) (2,102)

Deficyt programu 4,780 2,396 1,716 1,715 1,721

Korekty zobowiàzaƒ programu oparte 
na doÊwiadczeniu (17) 705 55 18 (32)

Korekty aktywów programu oparte 
na doÊwiadczeniu 17 – (197) (50) (16)

34. Dywidenda na akcj´

1p107, 1p137(a), Wypłacone w latach 2012 i 2011 dywidendy wyniosły, odpowiednio: 10,102 EUR (0.48 EUR na jednà akcj´ 
10p12 oraz 15,736 EUR (0.78 EUR na jednà akcj´). Dywidenda za rok obrotowy zakoƒczony 31 grudnia 2012, 

w kwocie 0.51 EUR na jednà akcj´, czyli w łàcznej kwocie 12,945 EUR, ma byç zaproponowana na dorocznym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odb´dzie si´ 30 kwietnia 2013 r. Niniejsze sprawozdanie
finansowe nie uwzgl´dnia zobowiàzania z tytułu tej dywidendy.
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35. Rezerwy na pozostałe zobowiàzania i obcià˝enia
1p78(d) Zobowiàzanie

warunkowe
wynikajàce

Odnowa Udział z połàczenia
Êrodowiska Restruktu- Roszczenia w zysku przedsi´-
naturalnego ryzacja prawne i premie wzi´ç Razem

37p84(a) Stan na 1 stycznia 2012 r. 842 – 828 1,000 1,000 2,670

Uj´te w rachunku zysków i strat:

37p84(b) – Utworzenie dodatkowych 
rezerw 316 1,986 2,405 500 – 5,207

– Nabycie Grupy ABC – – – – 1,000 1,000

37p84(d) – Rozwiàzanie niewykorzystanej 
rezerwy (15) – (15) (10) – (40)

37p84(e) – Rozwini´cie dyskonta 40 – – – 4 44

37p84(c) Rezerwy wykorzystane 
w trakcie roku (233) (886) (3,059) (990) – (5,168)

Ró˝nice kursowe (7) – (68) – – (75)

MSSF5p38 Przeniesione do grupy 
do zbycia 
zaklasyfikowanych jako 
przeznaczone do sprzeda˝y (96) – – – – (96)

37p84(a) Stan na 31 grudnia 2012 r. 847 1,100 91 500 1,004 3,542

Struktura łàcznej kwoty rezerw:

Rok 2012 Rok 2011

1p69 Długoterminowe 316 274

1p69 Krótkoterminowe 3,226 2,396

3,542 2,670

(a) Odnowa Êrodowiska natrualnego

37p85(a)–(c) Grupa wykorzystuje ró˝ne substancje chemiczne przy obróbce skóry. W zwiàzku z tym tworzona jest rezerwa
na koszty poniesione z tytułu rekultywacji terenów produkcyjnych. W latach 2013 i 2014 przewiduje si´
wykorzystanie rezerw w wysokoÊci, odpowiednio, 531 EUR i 320 EUR. Łàczne przewidywane koszty z tego
tytułu wyniosà 880 EUR (2011 r.: 760 EUR).

UN Rezerwa przeniesiona do grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzeda˝y wynosi 96 EUR
i odnosi si´ do rezerwy na odnow´ Êrodowiska dla Shoes Limited (cz´Êç segmentu hurtowego). Dalsze
informacje szczegółowe dotyczàce grupy do zbycia przeznaczonej do sprzeda˝y, patrz nota 25.

(b) Restrukturyzacja

37p85(a)–(c) Redukcja wolumenu produkcji w Steplandii spowoduje ograniczenie zatrudnienia o 155 osób w dwóch
fabrykach. Osiàgni´to porozumienie z przedstawicielami lokalnych zwiàzków zawodowych, okreÊlajàce
liczb´ osób obj´tych redukcjà zatrudnienia oraz pakiet Êwiadczeƒ oferowany przez Grup´ z tytułu
dobrowolnego rozwiàzania stosunku pracy, a tak˝e kwoty odpraw dla osób zwalnianych przed koƒcem roku
obrotowego. Kwota szacowanych do poniesienia kosztów pracowniczych z tytułu restrukturyzacji wynosi 
na 31 grudnia 2012 r. 799 EUR (nota 10). Inne koszty bezpoÊrednie zwiàzane z restrukturyzacjà, w tym koszty
rozwiàzania umów leasingu, wynoszà 1,187 EUR. Na koszty te utworzono w roku 2012 rezerw´ w pełnej
wysokoÊci. Przewiduje si´, ̋ e rezerwa wynoszàca 1,100 EUR na 31 grudnia 2012 r. zostanie wykorzystana
w całoÊci w pierwszym półroczu 2013 r.

36p130 W nast´pstwie restrukturyzacji dokonano odpisu w kwocie 4,650 EUR z tytułu utraty wartoÊci firmy w oÊrodku
wypracowujàcym Êrodki pieni´˝ne zwiàzanym ze Steplandià (nota 17).

(c) Roszczenia prawne

37p85(a)-(c) Wykazywane kwoty stanowià rezerw´ na niektóre roszczenia prawne wniesione przeciwko Grupie
przezklientów z segmentu sprzeda˝y hurtowej. OdnoÊne koszty uj´to w rachunku zysków i strat jako koszty
administracyjne. Przewiduje si´, ̋ e saldo na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. zostanie wykorzystane w pierwszej
połowie 2013 r. Zdaniem Zarzàdu, popartym stosownà opinià prawnà, zgłoszenie tych roszczeƒ nie spowoduje
powstania znaczàcych strat w wysokoÊci przekraczajàcej kwot´ rezerw utworzonych na dzieƒ 31grudnia 2012 r.
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(d) Udział w zysku i premie

19p8(c),10 Kwoty uj´te w rezerwie na udział w zysku i premie przypadajà do wypłaty w ciàgu trzech miesi´cy 
UN, 37p85(a-c) od zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego.

(e) Uj´te zobowiàzania warunkowe

19p8(c),10 Zobowiàzanie warunkowe w wysokoÊci 1,000 EUR zostało uj´te z chwilà nabycia Grupy ABC dla toczàcego si´
UN, 37p85(a-c) post´powania sàdowego, w którym jednostka jest pozwanym. Roszczenie zostało wniesione przez klienta,

który zarzucał istnienie wad w dostarczonych mu produktach. Przewiduje si´, ̋ e właÊciwy sàd powszechny
wyda wyrok w tej sprawie do koƒca 2013 r. Ewentualna niezdyskontowana kwota wszystkich przyszłych
płatnoÊci, które grupa mo˝e zostaç zmuszona dokonaç w przypadku negatywnego dla niej wyroku 
w post´powaniu sàdowym, szacowana jest na 500 – 1,500 EUR. Wg stanu na 31 grudnia 2012 r. nie nastàpiła
˝adna zmiana w wysokoÊci uj´tej kwoty (z wyjàtkiem rozwini´cia dyskonta w wysokoÊci 4 EUR) zobowiàzania
według stanu na 31 marca 2012 r., gdy˝ nie nastàpiła ̋ adna zmiana prawdopodobieƒstwa wyniku
post´powania.

MSSF3B64(g) Sprzedajàcy akcjonariusze Grupy ABC zgodzili si´ w umowie zabezpieczyç Grup´ KASZUBY S.A. przed
roszczeniem, które mo˝e staç si´ wymagalne w zwiàzku z wy˝ej wspomnianym post´powaniem. Aktywo 
z tytułu rekompensaty w kwocie 1,000 EUR, co stanowi równowartoÊç wartoÊci godziwej zabezpieczonego
zobowiàzania, zostało uj´te przez Grup´. Aktywo z tytułu rekompensaty pomniejszyło kwot´ zapłaty
przekazanej w zwiàzku z połàczeniem przedsi´wzi´ç. Podobnie jak w przypadku zabezpieczonego
zobowiàzania, wg stanu na 31 grudnia 2012 r. nie nastàpiła ̋ adna zmiana w wysokoÊci uj´tej kwoty aktywa
z tytułu rekompensaty, gdy˝ nie nastàpiła ̋ adna zmiana prawdopodobieƒstwa wyniku post´powania 
oraz zało˝eƒ przyj´tych do kalkulacji zobowiàzania.

36. Ârodki pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej

Rok 2012 Rok 2011

7p18(b),7p20 Zysk przed opodatkowaniem, w tym z działalnoÊci zaniechanej 47,843 25,118

Korekty:

– Amortyzacja Êrodków trwałych (nota 16) 17,754 9,662

– Amortyzacja wartoÊci niematerialnych (nota 7) 800 565

– Odpis z tytułu utraty wartoÊci firmy (nota 17) 4,650 –

– (Zysk)/strata na sprzeda˝y rzeczowych aktywów trwałych (17) 8

– PłatnoÊci oparte na akcjach i zwi´kszenie zobowiàzaƒ

z tytułu Êwiadczeƒ po okresie zatrudnienia 509 1,470

– Zyski z tytułu zmian wartoÊci godziwej pochodnych

instrumentów finansowych (nota 8) (86) (88)

– (Zyski)/straty netto z tytułu zmian wartoÊci godziwej aktywów finansów 
wycenianych w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy (nota 8) (85) 238

– Przychód z dywidend z papierów wartoÊciowych dost´pnych

do sprzeda˝y (nota 7) (1,100) (883)

– Przychody z tytułu dywidend z aktywów finansowych

wycenianych w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy (nota 7) (800) (310)

– Rezerwa na koszty restrukturyzacji 1,100 –

– Odpis aktualizujàcy wartoÊç zapasów (nota 6) 3,117 –

– Koszty finansowe – netto (nota 11) 6,443 10,588

– Udział w stratach/(zyskach) jednostek stowarzyszonych (nota 12) (215) (145)

– (Zyski)/straty z tytułu ró˝nic kursowych na działalnoÊci operacyjnej (nota 8) 277 (200)

Zyski na aktualizacji wyceny inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y (nota 7) (850) –

Zmiany stanu kapitału obrotowego (z wyłàczeniem wpływu przej´cia 
i ró˝nic kursowych z konsolidacji):

– Zapasy (9,194) (966)

– Nale˝noÊci handlowe oraz pozostałe nale˝noÊci (1,893) (3,039)

– Aktywa finansowe wyceniane w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy (3,747) (858)

– Zobowiàzania handlowe oraz pozostałe zobowiàzania 7,245 543

Ârodki pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej 71,751 41,703

PwC 79

Grupa KASZUBY S.A. – Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012

(Wszystkie kwoty wyra˝one sà w tys. euro, o ile nie podano inaczej)



W rachunku przepływów pieni´˝nych na kwot´ wpływów ze sprzeda˝y rzeczowych aktywów trwałych
składajà si´:

Rok 2012 Rok 2011

WartoÊç ksi´gowa netto (nota 16) 6,337 2,987

Zysk/(strata) na sprzeda˝y rzeczowych aktywów trwałych 17 (8)

Wpływy ze sprzeda˝y rzeczowych aktywów trwałych 6,354 2,979

7p43 Transakcje niepieni´˝ne

Najwa˝niejszà transakcjà niepieni´˝nà była emisja akcji stanowiàcych zapłat´ za przej´tà jednostk´, 
co zostało omówione w nocie 39.

37. Pozycje warunkowe

37p86 Od 2010 r. Grupa jest stronà w post´powaniu wszcz´tym przez agencj´ ochrony Êrodowiska działajàcà 
w Europie. Grupa zaprzecza zarzutom i nie potwierdza istnienia ̋ adnego zobowiàzania.

W odniesieniu do powy˝szego pozwu nie została uj´ta w sprawozdaniu finansowym ̋ adna rezerwa, 
jako ̋ e w ocenie prawników nie jest prawdopodobne powstanie istotnego zobowiàzania. Inne sprawy
sàdowe, w odniesieniu do których rezerwy zostały utworzone, opisano w nocie 35.

38. Przyszłe zobowiàzania umowne

(a) Zobowiàzania inwestycyjne

Zobowiàzania inwestycyjne wynikajàce z zawartych umów na dzieƒ bilansowy, lecz jeszcze nie zaciàgni´te
w bilansie, wynoszà:

Rok 2012 Rok 2011

16p74(c) Rzeczowe aktywa trwałe 3,593 3,667

38p122(e) WartoÊci niematerialne 460 474

Razem 4,053 4,141

(b) Przyszłe zobowiàzania z tytułu leasingu operacyjnego, gdzie spółka Grupy jest leasingobiorcà (korzystajàcym)

17p35(d) Grupa u˝ytkuje ró˝ne sklepy detaliczne, biura i magazyny na podstawie nieodwoływalnych umów leasingu
operacyjnego. Okresy leasingu wynoszà od 5 do 10 lat, a wi´kszoÊç umów leasingu jest odnawialna na koniec
okresu leasingu po stawkach rynkowych.

17p35(d) Grupa u˝ytkuje równie˝ rozmaite maszyny i urzàdzenia na podstawie mo˝liwych do wypowiedzenia umów
leasingu operacyjnego. Je˝eli Grupa chce takie umowy rozwiàzaç, musi to uczyniç z co najmniej
szeÊciomiesi´cznym okresem wypowiedzenia. Łàczne koszty z tytułu leasingu, uj´te w trakcie roku 
w rachunku zysków i strat, ujawnione sà w nocie 9

17p35(a) Łàczne kwoty przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu (nieodwoływalnych) umów leasingu
operacyjnego wynoszà:

Rok 2012 Rok 2011

Poni˝ej jednego roku 11,664 10,604

Od jednego roku do pi´ciu lat 45,651 45,651

Powy˝ej pi´ciu lat 15,710 27,374

Razem 73,025 83,629

39. Połàczenia przedsi´wzi´ç

MSSF3B64(a)(d) W dniu 30 czerwca 2011 r. grupa nabyła 15% kapitału akcyjnego ABC Group za 1,150 EUR. 1 marca 2012 r.
Grupa nabyła kolejne 56,73% kapitału akcyjnego i przej´ła kontrol´ nad Grupà ABC, zajmujàcà si´ sprzeda˝à
detalicznà obuwia i wyrobów skórzanych, prowadzàcà działalnoÊç w USA i wi´kszoÊci krajów Europy
Zachodniej.

MSSF3B64 (e) W nast´pstwie przej´cia grupa powinna zwi´kszyç swà obecnoÊç na tych rynkach. Powinna te˝ zmniejszyç
koszty dzi´ki korzyÊciom skali. WartoÊç firmy w kwocie 4,501 EUR z tytułu przej´cia przypada na przej´tà
baz´ klientów oraz korzyÊci skali oczekiwane z połàczenia działalnoÊci Grupy z działalnoÊcià Grupy ABC.
˚adna cz´Êç wykazanej wartoÊci firmy nie b´dzie podlegaç odliczeniu dla celów podatku dochodowego.

MSSF3B64 (k) W tabeli poni˝ej wyszczególniono wynagrodzenie zapłacone za Grup´ ABC oraz wartoÊci przej´tych aktywów
i zobowiàzaƒ wykazane na dzieƒ przej´cia, jak i wartoÊç godziwà na dzieƒ przej´cia udziałów niedajàcych
kontroli.
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Wynagrodzenie na dzieƒ 1 marca 2012 r.

MSSF3B64(f)(i), Ârodki pieni´˝ne 4,050
MSSF3B64(f)(iv)

MSSF3B64(f)(iii) Instrumenty kapitałowe (3.55 mln akcji zwykłych) 10,000

MSSF3B64(g)(i) Wynagrodzenie warunkowe 1,000

MSSF3B64(f) Przekazane wynagrodzenie razem 15,050

Prawo do rekompensaty (składnik aktywów) (1,000)

MSSF3B64(p)(i) WartoÊç godziwa udziału w kapitale grupy ABC posiadanego 
przed połàczeniem przedsi´wzi´ç 2,000

Wynagrodzenie razem 16,050

MSSF3B64(i) Uj´te wartoÊci mo˝liwych do zidentyfikowania przej´tych aktywów i zobowiàzaƒ

Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty 300

Rzeczowe aktywa trwałe (nota 16) 67,784

Znaki towarowe (w ramach wartoÊci niematerialnych) (nota 17) 2,500

Licencje (w ramach wartoÊci niematerialnych) (nota 17) 1,500

Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y (nota 19) 473

Zapasy 459

Nale˝noÊci handlowe oraz pozostałe nale˝noÊci 585

Zobowiàzania handlowe oraz pozostałe zobowiàzania (11,409) 

Zobowiàzania z tytułu Êwiadczeƒ po okresie zatrudnienia:

– Emerytury (nota 33) (1,914)

– Pozostałe zobowiàzania po okresie zatrudnienia (nota 33) (725)

Kredyty i po˝yczki (40,509)

Zobowiàzanie warunkowe (1,000)

Zobowiàzania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (nota 32) (1,953)

WartoÊç godziwa aktywów netto 16,091

MSSF3B64(o)(i) Udziały niedajàce kontroli (4,542)

WartoÊç firmy 4,501

Razem 16,050

MSSF3B64(m) Koszty zwiàzane z transakcjà nabycia w kwocie 200 EUR zostały uj´te w kategorii kosztów administracyjnych
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres obrotowy zakoƒczony 31 grudnia 2012 r.

MSSF3B64(f)(iv), WartoÊç godziwa 3,550 akcji zwykłych wyemitowanych w charakterze wynagrodzenia zapłaconego za Grup´
B64(m) ABC (10,050 EUR) wynikała z opublikowanej ceny akcji na dzieƒ 1 marca 2012 r. Koszty emisji w kwocie 50 EUR

skompensowano z domniemanymi wpływami.

MSSF3B64(f)(iii), Uzgodnienia w przedmiocie wynagrodzenia warunkowego wymagajà, ̋ eby grupa zapłaciła gotówkà dawnym
B64(g), B67(b) właÊcicielom Grupy ABC 10% Êredniego zysku Grupy ABC za okres trzech lat tj. 2012–2014, od kwoty powy˝ej

7,500 EUR, do maksymalnej niedyskontowanej wysokoÊci 2,500 EUR.

Potencjalna niedyskontowana kwota wszelkich przyszłych płatnoÊci, które grupa mo˝e byç zobowiàzania
dokonaç na mocy przyj´tych uzgodnieƒ, wynosi od 0 do 2,500 EUR.

WartoÊç godziwa wynagrodzenia warunkowego w wysokoÊci 1,000 EUR została oszacowana metodà
dochodowà. Szacunki wartoÊci godziwej opierajà si´ na stopie dyskonta równej 8% oraz korygowanym
prawdopodobieƒstwem zakładanym zysku Grupy ABC si´gajàcym od 10,000 EUR do 20,000 EUR.

Na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. wystàpiło zwi´kszenie o 500 EUR zobowiàzania warunkowego uj´te w rachunku
zysków i strat, poniewa˝ korygowany prawdopodobieƒstwem zakładany zysk Grupy ABC oszacowano 
na około 20,000–30,000 EUR.

MSSF3B64(h) WartoÊç godziwa nale˝noÊci handlowych oraz pozostałych nale˝noÊci wynosi 585 EUR i obejmuje nale˝noÊci
handlowe równe 510 EUR. Umowna kwota brutto wymagalnych nale˝noÊci handlowych wynosi 960 EUR, 
z czego nale˝y spodziewaç si´, ˝e 450 EUR to nale˝noÊci nieÊciàgalne.

MSSF3B64(a) Uj´ta wartoÊç godziwa przej´tych mo˝liwych do zidentyfikowania wartoÊci niematerialnych w kwocie 4,000
EUR (obejmujàcych znaki towarowe i licencje) ma charakter tymczasowy do czasu otrzymania ostatecznych
wycen przedmiotowych aktywów.

MSSF3B64(j), Zobowiàzanie warunkowe w kwocie 1,000 EUR uj´to w zwiàzku z toczàcym si´ post´powaniem sàdowym, 
B67(c), 37p84, w którym Grupa ABC jest pozwanym. Z roszczeniem wystàpił klient powołujàcy si´ na rzekome wady 
p85 dostarczonych mu produktów. Oczekuje si´, ̋ e sàd wyda orzeczenie w tej sprawie do koƒca 2013 r.

Potencjalnà niedyskontowanà kwot´ wszelkich przyszłych płatnoÊci, do których grupa mo˝e byç zobowiàzana,
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je˝eli wydane zostanie niekorzystne orzeczenie sàdowe, szacuje si´ na od 500 EUR do 1,500 EUR. Na dzieƒ
31 grudnia 2012 r. brak było zmian uj´tej kwoty (z wyjàtkiem rozwiàzania dyskonta w wysokoÊci 4 EUR)
zobowiàzania, poniewa˝ nie miały miejsca ˝adne zmiany zakresu rezultatów ani zało˝eƒ wykorzystanych 
do przyj´cia stosownych szacunków.

MSSF3B64(g), Akcjonariusze Grupy ABC sprzedajàcy swe akcje umownie zobowiàzali si´ zrekompensowaç KASZUBY S.A.
MSSF3p57 za roszczenia, jakie mogà podlegaç zapłacie w zwiàzku z powy˝szym post´powaniem sàdowym. Grupa uj´ła

składnik aktywów z tytułu prawa do rekompensaty o wartoÊci 1,000 EUR, równowa˝ny wartoÊci godziwej
pokrytego zobowiàzania. Składnik ten odj´to z wynagrodzenia przekazanego za połàczenie przedsi´wzi´ç.
Tak jak w przypadku pokrytego zobowiàzania, nie wystàpiła ˝adna zmiana w zakresie kwot wykazanych dla
składnika aktywów z tytułu prawa do rekompensaty na dzieƒ 31 grudnia 2012 r., poniewa˝ nie miały miejsca
˝adne zmiany zakresu rezultatów ani zało˝eƒ wykorzystanych do przyj´cia stosownych szacunków
zobowiàzania.

MSSF3B64(o) WartoÊç godziwà udziałów niedajàcych kontroli w Grupie ABC, jednostce nienotowanej na giełdzie papierów
wartoÊciowych, oszacowano przy zastosowaniu ceny nabycia zapłaconej za 55% udział w kapitale Grupy
ABC. Zastosowana cena nabycia została odpowiednio skorygowana, bioràc pod uwag´ fakt braku kontroli
oraz braku rynku, które uczestnicy rynku mogliby uwzgl´dniç podczas szacowania wartoÊci godziwej
udziałów niedajàcych kontroli w Grupie ABC.

MSSF3B64(p)(ii) Grupa uj´ła zysk równy 850 EUR w nast´pstwie wyceny do wartoÊci godziwej swego 15% udziału w kapitale
grupy ABC posiadanego przed połàczeniem przedsi´wzi´ç. Zysk został uwzgl´dniony w pozostałych
przychodach w sprawozdaniu z całkowitych dochodów grupy za rok zakoƒczony dnia 31 grudnia 2012 r.

MSSF3B64(q)(i) Przychody Grupy ABC uj´te w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów od dnia 1 marca
2012 r. wyniosły 44,709 EUR. Grupa ABC ponadto wniosła w tym samym okresie zysk w kwocie 12,762 EUR.

MSSF3B64(q)(ii) Gdyby grupa ABC podlegała konsolidacji od dnia 1 stycznia 2012 r., skonsolidowane sprawozdanie z
całkowitych dochodów wykazywałoby przychody „pro-forma”1 w kwocie 220,345 EUR oraz zysk „pro-forma
w kwocie 35,565 EUR.

40. Transakcje z udziałowcami niekontrolujàcymi

(a) Nabycie dodatkowych udziałów w jednostce zale˝nej

W dniu 21 kwietnia 2012 r. Spółka nabyła pozostałe 5% z wyemitowanych akcji grupy XYZ. Cena nabycia
wyniosła 1,100 EUR. Grupa posiada obecnie 100% udział w kapitale akcyjnym grupy XYZ. WartoÊç bilansowa
udziałów niedajàcych kontroli w Grupie ABC na dzieƒ nabycia wynosiła 800 EUR. Grupa usun´ła z bilansu
udziały niedajàce kontroli o wartoÊci 300 EUR i wykazała spadek kapitału własnego przypadajàcego 
na właÊcicieli spółki dominujàcej o 800 EUR. Wpływ zmian w udziale własnoÊci grupy XYZ na kapitał 
własny przypadajàcy na właÊcicieli Spółki w ciàgu roku przedstawia si´ nast´pujàco:

Rok 2012 Rok 2011

WartoÊç bilansowa nabytych udziałów niedajàcych kontroli 300 –

Cena nabycia zapłacone udziałowcom niekontrolujàcym (1,100) –

Nadwy˝ka zapłaconej ceny nabycia uj´ta w kapitale własnym 
jednostki dominujàcej (800) –

(b) Zbycie udziałów w jednostce zale˝nej bez utraty kontroli

W dniu 5 wrzeÊnia 2012 r. Spółka zbyła 10% udziału ze swojego 80% udziału w Red Limited za kwot´ 1,100 EUR.
WartoÊç bilansowa udziałów niedajàcych kontroli w Red Limited na dzieƒ zbycia wynosiła 2,000 EUR 
(co stanowi 20% udziału). Spowodowało to wzrost udziałów niedajàcych kontroli o 1,000 EUR oraz wzrost
kapitału własnego przypadajàcego na właÊcicieli jednostki dominujàcej o 100 EUR. Wpływ zmian w udziale
własnoÊci w Red Limited na kapitał własny przypadajàcy na właÊcicieli Spółki w ciàgu roku przedstawia si´
nast´pujàco:

31 grudnia 31 grudnia
2012 2011

WartoÊç bilansowa zbytych udziałów niedajàcych kontroli (1,000) –

Zapłata otrzymana od udziałowców niekontrolujàcych 1,100 –

Wzrost w kapitale własnym jednostki dominujàcej 100 –

W 2011 r. nie zawarto ̋ adnych transakcji z udziałowcami niekontrolujàcymi.
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24p41(e) (c) Wpływ transakcji z udziałowcami niekontrolujàcymi na kapitał własny przypadajàcy na właÊcicieli jednostki
dominujàcej w roku zakoƒczonym 31 grudnia 2012 r.

31 grudnia 2012

Zmiany kapitału własnego przypadajàcego na akcjonariuszy Spółki wynikajàce z:

– Nabycia dodatkowych udziałów w jednostce zale˝nej (800)

– Zbycia udziałów w jednostce zale˝nej bez utraty kontroli 100

Wpływ netto na kapitał własny jednostki dominujàcej (700)

41. Podmioty powiàzane

1p138(c), 24p13 Kontrol´ nad Grupà sprawuje M Limited (z siedzibà w Wielkiej Brytanii), która posiada 57% akcji Spółki.
Pozostałe 43% znajduje si´ w posiadaniu wielu akcjonariuszy. Jednostkà dominujàcà najwy˝szego szczebla
jest G Limited (zarejestrowana w Wielkiej Brytanii). Podmiotem sprawujàcym kontrol´ nad Grupà 
na najwy˝szym szczeblu jest Pan Power.

24p18, p19, p24 Z podmiotami powiàzanymi przeprowadzono nast´pujàce transakcje:

24p18(a) (a) Przychody ze sprzeda˝y towarów i usług

Rok 2012 Rok 2011

Przychody ze sprzeda˝y towarów:

– Jednostki stowarzyszone 1,002 204

– Jednostki stowarzyszone G Limited 121 87

Przychody ze sprzeda˝y usług:

– Jednostka dominujàca najwy˝szego szczebla (usługi prawne i administracyjne) 67 127

– Członkowie bliskiej rodziny podmiotu sprawujàcego kontrol´ 
na najwy˝szym szczeblu (usługi projektowe) 100 104

Razem 1,290 522

Towary sprzedaje si´ na podstawie obowiàzujàcych cenników na warunkach, które byłyby dost´pne osobom
trzecim1. Sprzeda˝ usług podlega negocjacjom z jednostkami powiàzanymi w uj´ciu koszt plus, dopuszczajàc
mar˝´ zysku wahajàcà si´ od 15% do 30% (2011 r.: 10% do 18%).

(b) Zakupy towarów i usług

24p18(a) Rok 2012 Rok 2011

Zakupy towarów:

– Jednostki stowarzyszone 3,054 3,058

Zakupy usług:

– Jednostka kontrolowana przez kluczowych członków kadry kierowniczej 83 70

– BezpoÊrednia jednostka dominujàca (usługi z zakresu zarzàdzania) 295 268

Razem 3,432 3,396

24p23 Towary i usługi kupowane sà od jednostek stowarzyszonych oraz jednostki kontrolowanej przez
kluczowych członków kadry kierowniczej na normalnych warunkach handlowych. Jednostka kontrolowana
przez kluczowych członków kadry kierowniczej nale˝y do pana Chamois, jednego z członków rady
nadzorczej Spółki. Usługi zarzàdcze si´ nabywane sà od bezpoÊredniej jednostki dominujàcej, stosujàc
metod´ „koszt plus, przy mar˝ach i zysku wynoszàcych od 15% do 30% (2011 r.: 10% do 24%).

24p17 (c) Wynagrodzenie kluczowych członków kadry kierowniczej

Do grona kluczowych członków kadry kierowniczej zaliczajà si´ członkowie zarzàdu (z uprawnieniami
wykonawczymi i bez takich uprawnieƒ), członkowie Komitetu Wykonawczego, Sekretarz Spółki oraz Szef
Działu Audytu Wewn´trznego. Wynagrodzenie wypłacone lub płatne na rzecz kluczowych członków kadry
kierowniczej za Êwiadczenie pracy wyszczególniono poni˝ej:

Rok 2012 Rok 2011

24p17(a) Płace i inne krótkoterminowe Êwiadczenia pracownicze 2,200 1,890

24p17(d) Âwiadczenia z tytułu rozwiàzania stosunku pracy 1,600 –

24p17(b) Âwiadczenia po okresie zatrudnienia 123 85

24p17(c) Inne Êwiadczenia długoterminowe 26 22

24p17(e) Wynagrodzenie w formie akcji 150 107

Razem 4,099 2,104
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1 Zarzàd powinien ujawniç, ̋ e transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych tylko w przypadku jeÊli istnienie takich warunków
mo˝e byç wykazane (MSR24p23).
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24p18(b), 1p77 (d) Salda rozrachunków na dzieƒ bilansowy b´dàcych wynikiem sprzeda˝y/zakupu towarów/usług

Rok 2012 Rok 2011

Nale˝noÊci od podmiotów powiàzanych (nota 21):

– Jednostki stowarzyszone 26 32

– Jednostki stowarzyszone G Limited 24 8

– Jednostka dominujàca najwy˝szego szczebla 50 40

– Członkowie bliskiej rodziny kluczowych członków kadry kierowniczej 4 6

Zobowiàzania wobec podmiotów powiàzanych (nota 30):

– BezpoÊrednia jednostka dominujàca 200 190

– Jednostki stowarzyszone 2,902 1,005

– Jednostka kontrolowana przez kluczowych członków kadry kierowniczej 100 –

Nale˝noÊci od jednostek powiàzanych powstajà głównie w wyniku transakcji sprzeda˝y i sà płatne w terminie
dwóch miesi´cy od daty sprzeda˝y. Nale˝noÊci te sà niezabezpieczone i nieoprocentowane. Nie wyst´pujà
odpisy aktualizujàce nale˝noÊci od podmiotów powiàzanych (2011: brak).

Zobowiàzania wobec jednostek powiàzanych wynikajà głównie z transakcji zakupu i podlegajà spłacie 
w terminie dwóch miesi´cy od daty zakupu. Zobowiàzania nie sà oprocentowane.

24p18, 1p77 (e) Po˝yczki udzielone podmiotom powiàzanym

Rok 2012 Rok 2011

Po˝yczki udzielone kluczowym członkom kadry 
kierowniczej (oraz członkom ich rodzin)1:

Stan na 1 stycznia 196 168

Po˝yczki udzielone w trakcie roku 343 62

Spłata udzielonych po˝yczek (49) (34)

Odsetki naliczone 30 16

Odsetki otrzymane (30) (16)

Stan na 31 grudnia 490 196

Po˝yczki udzielone jednostkom stowarzyszonym:

Stan na 1 stycznia 1,192 1,206

Po˝yczki udzielone w trakcie roku 1,000 50

Spłata udzielonych po˝yczek (14) (64)

Odsetki naliczone 187 120

Odsetki otrzymane (187) (120)

Stan na 31 grudnia 2,178 1,192

Razem po˝yczki udzielone podmiotom powiàzanym:

Stan na 1 stycznia 1,388 1,374

Po˝yczki udzielone w trakcie roku 1,343 112

Spłata udzielonych po˝yczek (63) (98)

Odsetki naliczone (nota 11) 217 136

Odsetki otrzymane (217) (136)

Stan na 31 grudnia (nota 21) 2,668 1,388

24p18(b)(i) Warunki po˝yczek udzielonych kluczowemu personelowi kierowniczemu Spółki przedstawiajà si´ nast´pujàco:

Imi´ i nazwisko Kwota 
członka Zarzàdu po˝yczki Okres po˝yczki Oprocentowanie

2012

P. Brown 173 EUR Przypadajàca do zapłaty w miesi´cznych ratach 6.3%
w ciàgu dwóch lat

P. White 170 EUR Przypadajàca do zapłaty w miesi´cznych ratach 6,3%
w ciàgu dwóch lat

2011

P. Black 20 EUR Przypadajàca do zapłaty w miesi´cznych ratach 6.5%
w ciàgu dwóch lat

P. White 42 EUR Przypadajàca do zapłaty w miesi´cznych ratach 6.5%
w ciàgu jednego roku

1 ˚adna z po˝yczek udzielonych członkom kluczowego personelu kierowniczego nie została udzielona członkowi zarzàdu.



MSSF7p15 Niektóre po˝yczki udzielone jednostkom stowarzyszonym w trakcie roku na kwot´ 1,500 EUR (2011 r.: 
500 EUR), sà zabezpieczone akcjami spółek notowanych na giełdzie. WartoÊç godziwa tych akcji na dzieƒ
bilansowy wynosiła 65 EUR (2011 r.: 590 EUR).

Po˝yczki udzielone jednostkom stowarzyszonym przypadajà do spłaty 1 stycznia 2013 r., a ich oprocentowanie
wynosi 7.0% (2011 r.: 8%). WartoÊci godziwe i efektywne stopy podatku od po˝yczek udzielonych jednostkom
stowarzyszonym przedstawiono w nocie 21.

24p18(c) Ani w roku 2012, ani w 2011 dokonanie odpisów aktualizujàcych nale˝noÊci z tytułu po˝yczek udzielonych
członkom Zarzàdu i jednostkom stowarzyszonym nie było konieczne.

42. Zdarzenia po dniu bilansowym

(a) Połàczenia przedsi´wzi´ç

10p21, Grupa nabyła 1 lutego 2013 r.100% kapitału podstawowego K&Co., grupy spółek specjalizujàcych si´
MSSF3B64(a)-(d) w produkcji butów do uprawiania sportów ekstremalnych za uiszczonà w formie pieni´˝nej zapłat´ 

w kwocie 5,950 EUR.

Szczegóły dotyczàce zakupionych aktywów netto oraz wartoÊci firmy sà nast´pujàce:

Rok 2012

MSSF3B64(f)(i) Cena nabycia:

– Zapłacone Êrodki pieni´˝ne 5,950

MSSF3B64(m) – Koszty bezpoÊrednie dotyczàce przej´cia – uj´te w wyniku finansowym 150

7p40(a) Łàczna zapłata 5,950

WartoÊç godziwa nabytych aktywów netto (zob. poni˝ej) (5,145)

WartoÊç firmy 805

MSSF3B64(e) WartoÊç firmy odzwierciedla silnà pozycj´ K&Co. oraz wysokà rentownoÊç działalnoÊci handlowej na
niszowym rynku sprz´tu do uprawiania sportów ekstremalnych.

MSSF3B64(I) W wyniku nabycia powstały nast´pujàce, ustalone wst´pnie, aktywa i zobowiàzania:

WartoÊç godziwa

Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty 195

Rzeczowe aktywa trwałe 31,580

Znaki handlowe 1,000

Licencje 700

Relacje z klientami 1,850

Korzystne umowy leasingowe 800

Zapasy 995

Nale˝noÊci handlowe oraz pozostałe nale˝noÊci 855

Zobowiàzania handlowe oraz pozostałe zobowiàzania (9,646)

Zobowiàzania po okresie zatrudnienia (1,425)

Kredyty i po˝yczki (19,259)

Zobowiàzania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (2,500)

Przej´te aktywa netto 5,145

(b) Jednostki stowarzyszone

10p21 25 stycznia 2013 r. Grupa nabyła 40% akcji L&Co., grupy firm specjalizujàcych si´ w wytwarzaniu obuwia
wypoczynkowego, za sum´ 2.050 EUR.

Szczegóły dotyczàce zakupionych aktywów netto oraz wartoÊci firmy sà nast´pujàce:

Rok 2012

Cena nabycia:

– Zapłacone Êrodki pieni´˝ne 2,050

– Koszty bezpoÊrednie dotyczàce przej´cia 70

Łàczna zapłata 2,120

Udział w wartoÊci godziwej zakupionych aktywów netto (patrz poni˝ej) (2,000)

WartoÊç firmy 120

DU WartoÊç firmy mo˝na przypisaç silnej pozycji L&Co. oraz opłacalnoÊci handlu obuwiem wypoczynkowym, 
a tak˝e pracownikom firmy; pozycji tych nie mo˝na osobno ujàç jako składników wartoÊci niematerialnych.
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DU Aktywa i zobowiàzania, ustalone wst´pnie, przedstawiajà si´ nast´pujàco:

WartoÊç godziwa

Relacje z klientami oparte na umowach 380

Rzeczowe aktywa trwałe 3,200

Zapasy 500

Ârodki pieni´˝ne 220

Zobowiàzania handlowe (420)

Po˝yczki (1,880)

Przej´te aktywa netto 2,000

(c) Transakcje kapitałowe

10p21, 33p71(e), 1 stycznia 2013 r. kierownictwu Spółki i pracownikom przyznano 1,200 tys. opcji na akcje o cenie realizacji 
10p21, 10p22(f) równej cenie rynkowej akcji z tego dnia, pomniejszonej o 15%, czyli po 3.13 EUR za jednà akcj´ (cena akcji:

3.68 EUR) (data wygaÊni´cia praw: 31 grudnia 2017 r.).

15 stycznia 2013 r. Spółka ponownie wyemitowała 500,000 akcji własnych za łàcznà kwot´ 1,500 EUR.

(d) Kredyty i po˝yczki

10p21 1 lutego 2013 r. Grupa wyemitowała obligacje denominowane w dolarach USA, oprocentowane w wysokoÊci
6.5%, o wartoÊci 6,777 USD, w celu sfinansowania swojego programu ekspansji oraz wymogów w
dziedzinie kapitału obrotowego w USA. Obligacje podlegajà spłacie 31 grudnia 2017 r.
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Raport niezale˝nego biegłego rewidenta dla akcjonariuszy KASZUBY S.A.

Raport na temat sprawozdania finansowego

PrzeprowadziliÊmy badanie załàczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego KASZUBY S.A., na które składa si´
skonsolidowany bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2012 r. skonsolidowany rachunek wyników, sprawozdanie z całkowitych
dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieni´˝nych za rok zakoƒczony w tym
dniu, opis znaczàcych zasad (polityki) rachunkowoÊci oraz inne informacje objaÊniajàce.

OdpowiedzialnoÊç Kierownictwa za sprawozdanie finansowe

Kierownictwo jest odpowiedzialne za sporzàdzenie i rzetelnà prezentacj´ tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej (MSSF) oraz za kontrol´ wewn´trznà, którà
kierownictwo uznaje za niezb´dnà dla sporzàdzenia sprawozdania finansowego nie zawierajàcego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub bł´dem.

OdpowiedzialnoÊç biegłego rewidenta

JesteÊmy odpowiedzialni za wyra˝enie opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie
przeprowadzonego przez nas badania. Badanie przeprowadziliÊmy zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami Rewizji
Finansowej. Standardy te wymagajà przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania 
w taki sposób, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç, ̋ e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur słu˝àcych uzyskaniu dowodów badania w odniesieniu do kwot i ujawnieƒ 
w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur zale˝y od osàdu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub bł´dem. Dokonujàc oceny tego ryzyka, biegły
rewident bierze pod uwag´ działanie kontroli wewn´trznej, w zakresie dotyczàcym sporzàdzania i rzetelnej prezentacji1 przez
jednostk´ sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznoÊciach procedur badania,
nie zaÊ wyra˝enia opinii o skutecznoÊci kontroli wewn´trznej jednostki. Badanie obejmuje tak˝e ocen´ odpowiednioÊci przyj´tych
zasad (polityki) rachunkowoÊci, racjonalnoÊci ustalonych przez kierownictwo wartoÊci szacunkowych jak równie˝ ocen´
ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Sàdzimy, ̋ e uzyskane przez nas dowody badania stanowià wystarczajàcà i odpowiednià podstaw´ do wydania opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach 
(lub przekazujà rzetelny i jasny obraz) sytuacj´ finansowà grupy na dzieƒ 31 grudnia 2012 roku oraz finansowe wyniki
działalnoÊci i przepływy pieni´˝ne za rok zakoƒczony w tym dniu zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami
SprawozdawczoÊci Finansowej (MSSF).

1 Zdanie to mo˝e brzmieç: „Dokonujàc oceny tego ryzyka, biegły rewident bierze pod uwag´ działanie kontroli wewn´trznej, w
zakresie dotyczàcym sporzàdzania przez jednostk´ sprawozdania finansowego przekazujàcego rzetelny i jasny obraz, w celu
zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznoÊciach procedur badania, nie zaÊ wyra˝enia opinii o skutecznoÊci kontroli
wewn´trznej jednostki”.



Raport dotyczàcy pozostałych wymogów prawnych i regulacyjnych

[Forma i treÊç tego rozdziału sprawozdania biegłego rewidenta uzale˝nione sà od charakteru ewentualnych pozostałych
obowiàzków sprawozdawczych biegłego rewidenta.]

Podpis biegłego rewidenta

Data raportu biegłego rewidenta

Adres

[Format sprawozdania biegłego rewidenta wymaga dostosowania w celu odzwierciedlenia wymogów prawnych poszczególnych
krajów. W niektórych krajach sprawozdanie biegłego rewidenta obejmuje zarówno bie˝àcy rok, jak i rok porównawczy.]
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