GRUPA KAPITAŁOWA BIPROMET S.A.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 12 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU
SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

Niniejsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prezentowane zgodnie
z MSR 1 ,,Prezentacja sprawozdań finansowych”, składa się ze skonsolidowanego:

-rachunku zysków i strat;
-bilansu;
-sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
-rachunku przepływów pienięŜnych;
-informacji dodatkowych;
-danych objaśniających.
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaŜy, w tym:

NOTA Za okres 01.-12.2006
1

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

2

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy

Za okres 01.-12.2007

92 808

117 661

92 219

117 056

589

605

83 757

111 116

83 267
490

110 603
513

9 051

6 545

Pozostałe przychody operacyjne

3

7 439

12 781

Koszty sprzedaŜy

2

1 287

829

Koszty ogólnego zarządu

2

5 232

5 875

Pozostałe koszty operacyjne

4

590

1 167

9 381

11 455

401
855

3 207
865

8 927

13 797

2 075

1 226

6 852

12 571

6 852

12 571

395

1 630

6 457

10 941

1,66 / 1,59

2,07 / 2,07

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na sprzedaŜy całości lub części udziałów
jednostek podporządkowanych
Przychody finansowe
Koszty finansowe

5
6

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

7

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)
Podstawowy / Rozwodniony

8

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
4

GRUPA KAPITAŁOWA BIPROMET
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku
sporządzone zgodnie z MSSF
(wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS
na dzień 31 grudnia 2007 roku

SKONSOLIDOWANY BILANS

NOTA

Koniec okresu
31.12.2006

Koniec okresu
31.12.2007

33 728

58 294

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

10

12 468

22 368

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

9

52

59

12

230

30

NaleŜności długoterminowe (kaucje)

14

858

2 685

Nieruchomości inwestycyjne

15

19 129

30 519

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

16

990

2 632

Inne rozliczenia międzyokresowe

21

1

1

37 670

58 645

wartość firmy
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Udziały w jednostkach podporządkowanych
Inwestycja w jednostce stowarzyszonej konsolidowanej
metodą praw własności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
PoŜyczki długoterminowe
Inne aktywa finansowe

Inne inwestycje długoterminowe

Aktywa obrotowe
Zapasy

17

293

1 186

NaleŜności z tytułu dostaw i usług

18

23 439

33 382

NaleŜności krótkoterminowe inne

18

1 411

4 950

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty

19

11 625

14 845

Rozliczenie kontraktów

20

886

4 218

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

21

16

64

71 398

116 939

PoŜyczki krótkoterminowe
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaŜy
Aktywa razem
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SKONSOLIDOWANY BILANS

NOTA

Koniec okresu
31.12.2006

Koniec okresu
31.12.2007

24 243

60 093
524

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy

22

549

Udziały (akcje) własne(-)

23

-1 483

Kapitały zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ceny
nominalnej

17 813

Kapitały rezerwowy
Kapitał z aktualizacji wyceny

75
24

13 345

18 414

RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za
granicą
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane

25

4 068

9 067

Zysk/ strata netto

26

6 457

10 941

Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych

27

1 307

3 259

17 279

17 297

Zobowiązanie długoterminowe
Kredyty i poŜyczki
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

28

5 453

3 582

30

5 230

9 368

Zobowiązania długoterminowe

31

5 421

3 045

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

32

354

439

Rezerwy na zobowiązania

33

821

863

29 876

39 549

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i poŜyczki - część bieŜąca

28

2 527

1 870

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

34

17 477

21 317

827

-

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe inne

34

5 491

8 458

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

35

80

71

Rezerwy na zobowiązania

36

346

589

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

37

1 795

1 850

Rozliczenie kontraktów

38

1 333

5 394

71 398

116 939

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do
sprzedaŜy

Pasywa razem
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
za okres 12 miesięcy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH

Za okres 01.-12.2006

Za okres 01.-12.2007

8 927

13 797

-15 826

-21 032

530

1 026

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
II. Korekty razem
1. Udziały mniejszości
2. Amortyzacja
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
4. (Wzrost)/ spadek wartości godziwej nieruchomości
inwestycyjnych
5. Zysk (strata) na sprzedaŜy/likwidacji rzeczowych aktywów
trwałych
6. Odsetki i udziały w zyskach

-403
-6 998

-12 103

-17

80

522

626

-6 558

-15 309

66

-893

-1 221

1 210

-287

83

-3 136

5 205

492
-194
975

-525
729
-758

-6 899

-7 235

-804

-772

-7 703

-8 007

I. Wpływy

10

602

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

10

2

7. RóŜnice kursowe
8. Zmiana stanu naleŜności i kaucji z tytułu umów o budowę
9. Zmiana stanu zapasów
10. Zmiana stanu rezerw
11. Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń
emerytalnych i podobnych
12. Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem kredytów i poŜyczek)
oraz kaucji z tytułu umów o budowę
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów i
przychodów
14. Zmiana stanu kwot naleŜnych z tytułu umów o budowę
15. Zmiana stanu otrzymanych zaliczek i Inne korekty
przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy
III. Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej

2. Z aktywów finansowych, w tym:

600

a) w pozostałych jednostkach

600

– zbycie aktywów finansowych

600

II. Wydatki

484

3662

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

120

2 353

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

364
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3. Na aktywa finansowe, w tym:

-

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach

1 309
1 309

-

-

-474

-3 060

I. Wpływy

380

17 888

1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

380

17 888

1 823

3 601

– nabycie aktywów finansowych
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej

II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Spłaty kredytów i poŜyczek
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

288
1 054

2 528

82

4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
399

447
626

III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I–II)

-1 443

14 287

D. Przepływy pienięŜne netto razem (A.III.+/–B.III+/–C.III)

-9 620

3 220

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:

-9 620

3 220

F. Środki pienięŜne na początek okresu

21 245

11 625

G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+D)

11 625

14 845

5. Odsetki

– zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM
KAPITALE
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2006 r. wg MSSF
emisja akcji
zakup akcji własnych
umorzenie akcji własnych

Kapitał
zakładowy
1 166
380
-997

Akcje
(udziały)
własne
-11 528

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Kapitał
rezerwowy

Kapitały
zapasowy ze
sprzedaŜy akcji

Zyski
zatrzymane

10 310

7 599

-288
10 333

przychody/koszty ujęte w kapitale własnym

3 040

likwidacja przeszacowanych aktywów

Zysk/strata
netto
4 975

Kapitał
mniejszości

Kapitał
własny
ogółem

599

13 121

-9 336

380
-1 285
997

830

3 870

-5

-5

zysk (strata) netto za rok obrotowy

6 457

przeniesienie zysku

4 975

-4 975

zmiana stanu (kapitały mniejszości)
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2006 r. wg MSSF

549

-1 483

13 345

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2007 r. wg MSSF

549

-1 483

13 345

zwiększenie z tytułu emisji akcji

6 457
708

708

4 068

6 457

1 307

24 243

4 068

6 457

1 307

24 243
75

75

emisja akcji własnych powyŜej wartości nominalnej
umorzenie akcji własnych

17 813
-25

przychody/koszty ujęte w kapitale własnym

1 483
5 069

17 813
-1 430

28

-28

5 041

zmiana stanu (kapitały mniejszości)

1 952

przeniesienie zysku

6 457

zysk (strata) netto za rok obrotowy

1 952

-6 457
10 941

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2007 r. wg MSSF

524

18 414

75

17 813

9 067

10 941

10 941
3 259

60 093
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WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje ogólne
Podmiotem dominującym Grupy Bipromet jest spółka akcyjna Bipromet S.A. z siedzibą
w Katowicach, przy ul. Granicznej 29, która zgodnie z obowiązującym prawem, została wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000135615.
Przedmiotem działalności „Bipromet” S.A. zwanej w dalszej części sprawozdania „Spółką” oraz jej
jednostek zaleŜnych zwanych łącznie „Grupą” jest działalność usługowa w zakresie: projektowania
budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części; inŜynieria lądowa i wodna, wynajem nieruchomości na własny rachunek.
Grupa w przewaŜającej mierze prowadzi sprzedaŜ za na terytorium kraju.
Przedmiotem działalności według PKD jest: 7420 A, 4521 A
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu
14 kwietnia 2008 roku.
2. Powiązania kapitałowe
Schemat Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2007 r.
Spółka dominująca:
Nazwa pełna:

Bipromet S.A.

Adres siedziby:

40-956 Katowice, ul. Graniczna 29

Identyfikator NIP:

634-019-75-13

Numer w KRS:

0000135615

Numer REGON:

003555075

Akt załoŜycielski Rep. A nr z dnia Akt Notarialny Repertorium A 7753/90 z dnia 19.12.1990 r.
Czas trwania:

Nieokreślony
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Podmioty zaleŜne od Spółki dominującej konsolidowane metodą pełną:
Nazwa pełna:

Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A.

Adres siedziby:

40-956 Katowice, ul. Graniczna 29

Identyfikator NIP:

634-013-63-51

Numer w KRS:

0000137474

Numer REGON:

271549049

Akt załoŜycielski Rep. A nr z dnia

Akt Notarialny 521/92 z dnia 16.01.1992 r.

Czas trwania:

nieokreślony

Nazwa pełna:

Bipromet Ecosystem sp. z o.o.

Adres siedziby:

40-956 Katowice, ul. Graniczna 29

Identyfikator NIP:

954-00-19-025

Numer w KRS:

0000116117

Numer REGON:

272580587

Akt załoŜycielski Rep. A nr z dnia

Akt notarialny Repertorium A nr 1620/95 z dnia 03.03.1995 r.

Czas trwania:

nieokreślony

Główne obszary działalności poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy to:
Działalność

w

urbanistycznego,
Bipromet S.A.

zakresie

projektowania

technologicznego.

Wznoszenie

budowlanego,
kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części; inŜynieria lądowa i wodna.
Wynajem nieruchomości.
Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.

PBK S.A.

Wykonywanie robót ogólnobudowlanych i specjalistycznych

Wykonywanie
Bipromet Ecosystem sp. z o. o.

instalacji centralnego

ogrzewania i instalacji

wentylacyjnych.
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3. Wybrane dane finansowe przeliczone na Euro
Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EURO
wyniosły w okresach objętych historycznymi danymi finansowymi:

Rok obrotowy

Średni

kurs

okresie*

w Minimalny kurs w Maksymalny kurs Kurs na ostatni
okresie

w okresie

dzień okresu

2006

3,8990

3,7640

4,1065

3,8312

2007

3,7768

3,5820

4,9320

3,5820

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych z
prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu:
− Kurs na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił: 1 EURO = 3,8312 zł
− Kurs na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił: 1 EURO = 3,5820 zł
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pienięŜnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
− Kurs średni w 2006 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień kaŜdego miesiąca wynosi: 1 EURO = 3,8990 zł
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− Kurs średni w 2007 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień kaŜdego miesiąca wynosi: 1 EURO = 3,7768 zł
Wyszczególnienie

2006
PLN

Przychody netto ze sprzedaŜy
Koszt własny sprzedaŜy
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Zobowiązania razem
w tym zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)
Podstawowy Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej

2007
EUR

PLN

EUR

92 808

23 803

117 661

31 154

83 757

21 482

111 116

29 421

9 381

2 406

11 455

3 033

8 927
6 457
71 398
47 155
29 876
24 243
549

2 290
1 656
18 636
12 308
7 798
6 328
143

13 797
10 941
116 939
56 846
39 549
60 093
524

3 653
2 897
32 646
15 870
11 041
16 776
146

5,99

2

11,35

3

2

0

2

1

-7 703

-1 976

-8 007

-2 120

-474

-122

-3 060

-810

-1 443

-370

14 287

3 783

4. Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres od 01.01.2007 r.
do 31.12.2007 r. Porównywalne dane finansowe dotyczące bilansu, rachunku zysku i strat,
zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pienięŜnych obejmują okres od
01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej obejmują te same czasookresy.
5. Zarząd i Rada Nadzorcza
Skład Zarządu na dzień 31.12.2007 roku:
Tadeusz Baj – Prezes Zarządu
Ryszard Straszak – Wiceprezes Zarządu
Marek Kacprowicz – Wiceprezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2007 roku:
Więcławski Robert – Prezes Rady Nadzorczej
Leśniak Marek – Wiceprezes Rady Nadzorczej
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Bala Paweł - Sekretarz Rady Nadzorczej
Jurczyk Tomasz – Członek Rady Nadzorczej
Musioł Andrzej – Członek Rady Nadzorczej
Stamirowski Tomasz – Członek Rady Nadzorczej
Woliński Waldemar – Członek Rady Nadzorczej
6. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
Niektóre informacje podane w sprawozdaniu finansowym oparte są na szacunkach i profesjonalnym
osądzie Grupy. Uzyskane w ten sposób wartości często nie będą pokrywać się z rzeczywistymi
rezultatami. Pośród załoŜeń i oszacowań, które miały największe znaczenie przy wycenie i ujęciu
aktywów i pasywów znajdują się:
Ocena umów leasingu
Spółka dominująca jest stroną umów leasingowych, które zostały uznane albo za leasing
operacyjny, albo za leasing finansowy. Przy dokonywaniu klasyfikacji Spółka oceniła, czy w ramach
umowy na korzystającego zostało przeniesione zasadniczo całe ryzyko i prawie wszystkie korzyści
z tytułu uŜytkowania składnika aktywów.
Wycena rezerw
W przypadku usług budowlanych, Grupa jest zobowiązana do udzielenia gwarancji na swoje usługi.
Jako ogólną zasadę przyjmuje się tworzenie rezerw na koszty napraw gwarancyjnych w wysokości
0,5% przychodów z danego kontraktu, które obciąŜają koszty sprzedanych usług. Wartość ta
podlega jednak indywidualnej analizie i moŜe ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w uzasadnionych
przypadkach.
Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na załoŜeniu,
Ŝe w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie.
Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować,
Ŝe załoŜenie to stałoby się nieuzasadnione.
Ujmowanie przychodów
Grupa stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów
długoterminowych. Stosowanie tej metody wymaga od Spółki szacowania proporcji dotychczas
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wykonanych prac do całości usług. BudŜety poszczególnych kontraktów podlegają formalnemu
procesowi aktualizacji (rewizji) w oparciu o bieŜące informacje w ciągu roku i są zatwierdzane przez
Zarząd.
JeŜeli stopień zaawansowania niezakończonej usługi nie moŜe być na dzień bilansowy ustalony
w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie
obrotowym kosztów, nie wyŜszych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez
zamawiającego jest prawdopodobne.
Stawki amortyzacyjne
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu
ekonomicznej

uŜyteczności

składników

rzeczowego

majątku

trwałego

oraz

wartości

niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej
uŜyteczności na podstawie bieŜących szacunków.
7. Działalność zaniechana
W roku 2007 ani w 2006 nie wystąpiła działalność zaniechana w rozumieniu MSSF 5.
8. Kontynuowanie działalności
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy załoŜeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd
Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŜenia dla moŜliwości
kontynuacji działalności przez jednostki Grupy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego lub
przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

W dniu 16 lutego 2006r. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. (dalej „PB Katowice”) złoŜyła
wniosek o ogłoszenie upadłości z moŜliwością zawarcia układu. Sąd Rejonowy w Katowicach
postanowieniem z dnia 25 maja 2006r. ogłosił upadłość z moŜliwością zawarcia układu
PB Katowice.
W dniu 31 sierpnia 2007 r. odbyło się odroczone wcześniej głosowanie nad propozycjami
układowymi zgłoszonymi przez jednego z wierzycieli.
W dniu 20 września 2007 roku Sąd wydał postanowienie zatwierdzające układ.
W dniu 9 października 2007 roku Spółka otrzymała kopię postanowienia Sądu zatwierdzającego
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układ z klauzulą wydaną przez Sąd w dniu 8 października 2007 roku stwierdzającą,
iŜ postanowienie Sądu z dnia 20 września 2007 roku zatwierdzające układ jest prawomocne
z dniem 28 września 2007 roku.
9. Oświadczenie o zgodności
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami

Sprawozdawczości

Finansowej

(MSSF),

Międzynarodowymi

Standardami

Rachunkowości (MSR) oraz związanymi z nimi standardami i interpretacjami zaakceptowanymi
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) według stanu obowiązującego
na dzień 31.12.2007 roku.
10. Istotne zasady rachunkowości
NajwaŜniejsze

zasady

rachunkowości

zastosowane

przy

sporządzaniu

niniejszego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawione zostały poniŜej. Zasady te stosowane
były we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie podano inaczej.

1.1.

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi
przez Unię Europejską, obowiązującymi na dzień bilansowy niniejszego sprawozdania finansowego.
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie róŜnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji
przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem
poniŜszych standardów, które (według stanu na dzień 31 grudnia 2007) nie zostały jeszcze przyjęte
do stosowania:
•

Interpretacji KIMSF 12 „Umowy koncesyjne” (obowiązuje od 01.01.2008 roku)

•

Interpretacji KIMSF 13 „Programy lojalnościowe” (obowiązuje od 1 lipca 2008 roku)

•

Interpretacji KIMSF 14 „Ograniczenia w rozpoznawaniu aktywów programów określonych
świadczeń pracowniczych, wymogi minimalnego finansowania i ich interakcje”
(obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku)
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•

Zmiany do MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego (obowiązują od 1 stycznia 2009
roku).

Według szacunków jednostki, powyŜsze standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie
miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeŜeli zostałyby zastosowane przez Grupę
na dzień 31 grudnia 2007 roku.

1.2.

Zasady konsolidacji

Podmioty zaleŜne
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej
oraz sprawozdania jednostek kontrolowanych przez Jednostkę Dominującą (lub jednostki zaleŜne
od Jednostki Dominującej) sporządzone na dzień bilansowy. Kontrola występuje wówczas, gdy
Jednostka Dominująca ma moŜliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej
jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności. Jednostki zaleŜne podlegają pełnej
konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować z dniem
ustania kontroli.
Sprawozdania finansowe jednostek zaleŜnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy,
co sprawozdanie Jednostki Dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości.
Przejęcie jednostek zaleŜnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia.
Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania oraz zobowiązania warunkowe jednostki nabywanej są
wyceniane według ich wartości godziwej. NadwyŜka ceny nabycia powyŜej udziału w wartości
godziwej moŜliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki (uwzględniając wartość
godziwą zobowiązań warunkowych) jest ujmowana jako wartość firmy. W przypadku, gdy cena
nabycia jest niŜsza od udziału w wartości godziwej moŜliwych do zidentyfikowania przejętych
aktywów netto jednostki, róŜnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu,
w którym nastąpiło nabycie. Udział właścicieli mniejszościowych jest wykazywany w odpowiedniej
proporcji wartości godziwej aktywów i zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych. W kolejnych
okresach, straty przypadające właścicielom mniejszościowym powyŜej wartości ich udziałów,
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pomniejszają kapitały Jednostki Dominującej, o ile właściciele udziałów mniejszościowych nie mają
wiąŜącego zobowiązania do pokrycia strat.
Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączono:
•

kapitały własne jednostek zaleŜnych powstałe przed objęciem kontroli

•

wartość udziałów posiadanych przez Jednostkę Dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją
w jednostkach zaleŜnych

•

wzajemne naleŜności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek
objętych konsolidacją

•

przychody i koszty dotyczące operacji gospodarczych dokonywanych między jednostkami
objętych konsolidacją

•

niezrealizowane, z punktu widzenia Grupy, zyski powstałe na operacjach dokonywanych
między jednostkami objętymi konsolidacją, a zawarte w wartości podlegających konsolidacji
aktywów i pasywów a takŜe niezrealizowane straty, chyba Ŝe transakcja dostarcza dowodów na
wystąpienie utraty wartości przekazywanego składnika aktywów

•

dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zaleŜne Jednostce Dominującej i innym
jednostkom objętym konsolidacją.

Konsolidacja metodą pełną jednostek zaleŜnych dokonana została z zachowaniem następujących
zasad:
•

wszystkie odpowiednie pozycje aktywów i zobowiązań jednostek zaleŜnych i Jednostki
Dominującej zostały zsumowane w pełnej wysokości bez względu na to, w jakiej części
Jednostka Dominująca jest właścicielem jednostki zaleŜnej

•

po dokonaniu sumowania dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych

•

wszystkie odpowiednie pozycje przychodów i kosztów jednostek zaleŜnych i Jednostki
Dominującej zostały zsumowane w pełnej wysokości bez względu na to, w jakiej części
Jednostka Dominująca jest właścicielem jednostki zaleŜnej

•

po dokonaniu sumowania dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych

Skonsolidowany wynik netto jest przypisywany akcjonariuszom jednostki dominującej oraz
akcjonariuszom mniejszościowym.
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Podmioty stowarzyszone
Grupa nie posiada jednostek stowarzyszonych.
1.3.

Udział we wspólnym przedsięwzięciu

Dla udziałów we wspólnie kontrolowanej działalności (kontrakty realizowane w konsorcjach
bez tworzenia odrębnych jednostek), udział Spółek we wspólnym przedsięwzięciu jest ujmowany
w następujący sposób: aktywa, zobowiązania, przychody i koszty dotyczące części przedsięwzięcia
realizowanej przez wspólników przedsięwzięcia ujmowane są bezpośrednio w księgach
wspólników.
W latach 2007 i 2006 Spółki w Grupie nie posiadały udziałów we wspólnie kontrolowanych
podmiotach.
1.4.

Przeliczanie pozycji wyraŜonych w walucie obcej

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niŜ polski złoty (PLN)

początkowo ujmuje się

w walucie funkcjonalnej, stosując do przeliczenia kwoty wyraŜonej w walucie obcej kurs wymiany
waluty funkcjonalnej na walutę obcą obowiązujący na dzień zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy
aktywa i zobowiązania pienięŜne wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane na
złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia róŜnice
kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych za wyjątkiem
przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepienięŜnych, w przypadku
których zmiany wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał. Aktywa i zobowiązania
niepienięŜne ujmowane według wartości godziwej wyraŜonej w walucie obcej są przeliczane po
kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:
31 grudnia 2007 roku (NBP)

31 grudnia 2006 roku (NBP)

USD

średni 2,4350

Średni 2,9105

EURO

średni 3,5820

Średni 3,8312

CZK

średni 0,1348

Średni 0,1393
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1.5.

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie – Koszty badań i prac rozwojowych
W latach 2007 i 2006 Spółki w Grupie nie posiadały wartości niematerialnych wytworzonych we
własnym zakresie.
Patenty, znaki towarowe oraz oprogramowanie komputerowe
Patenty, znaki towarowe oraz oprogramowanie komputerowe ujmowane są w bilansie zgodnie
z zasadą kosztu historycznego pomniejszone o dokonane umorzenie przy uŜyciu metody liniowej
przez okres ich ekonomicznej uŜyteczności, przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacji
wynoszących:
Oprogramowanie komputerowe

2 lata

Inne wartości niematerialne i prawne

5 lat

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według
róŜnicy pomiędzy wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danego składnika aktywów
i są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich wyksięgowania.
1.6.

Rzeczowe aktywa trwałe

Grunty, budynki i budowle uŜytkowane w procesie produkcji i dostarczania towarów i usług jak
równieŜ dla celów administracyjnych wykazywane są w bilansie w wartości przeszacowanej równej
kwocie uzyskanej z wyceny składnika aktywów do jego wartości godziwej, dokonanej przez
rzeczoznawcę w oparciu o załoŜenia rynkowe (na określony dzień dokonania tej wyceny),
pomniejszonej w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utratę wartości.
Wyceny przeprowadzane są z częstotliwością zapewniającą brak istotnych rozbieŜności pomiędzy
wartością księgową a wartością godziwą na dzień bilansowy.
Zwiększenie wartości wynikające z przeszacowania gruntów, budynków i budowli ujmowane jest
w pozycji kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, za wyjątkiem sytuacji, gdy podwyŜszenie
wartości odwraca wcześniejszy odpis rozpoznany w rachunku zysków i strat (w takim przypadku
podniesienie wartości ujmowane jest równieŜ w rachunku zysków i strat ale do wysokości
wcześniejszego odpisu). ObniŜenie wartości wynikające z przeszacowania gruntów, budynków
i budowli ujmowane jest jako koszt okresu w wysokości przewyŜszającej kwotę wcześniejszej
wyceny tego składnika aktywów ujętą w pozycji kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny.
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Amortyzacja przeszacowanych budynków i budowli ujmowana jest w rachunku zysków i strat.
W momencie sprzedaŜy lub zakończenia uŜytkowania przeszacowanych budynków i budowli,
nierozliczona kwota przeszacowania dotycząca tych aktywów przenoszona jest bezpośrednio
z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny do zysków zatrzymanych.
Maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe prezentowane są w bilansie
w wartości kosztu historycznego pomniejszonego o dokonane skumulowane umorzenie oraz
odpisy z tytułu utraty wartości.
Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem środków trwałych
w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, uŜywając metody
liniowej, który kształtuje się następująco:
Prawo wieczystego uŜytkowania gruntów

99 lat

Budynki i budowle

30 lat

Maszyny i urządzenia

10 lat

(w tym sprzęt komputerowy)

3 lata

Środki transportu

5 lat

Pozostałe środki trwałe

5 lat

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich
ekonomicznej uŜyteczności, odpowiednio jak aktywa własne, nie dłuŜej jednak niŜ okres trwania
leasingu.
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaŜy / likwidacji lub zaprzestania uŜytkowania środków trwałych są
określane jako róŜnica pomiędzy przychodami ze sprzedaŜy a wartością netto tych środków
trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat.
1.7.

Leasing

Grupa jako leasingobiorca
Aktywa uŜytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Spółek
i są wyceniane w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyŜszej jednak niŜ wartość
bieŜąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec
leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.
Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w cięŜar rachunku zysków i strat.
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Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat przy
zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.
1.8.

Utrata wartości aktywów

Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to,
Ŝe mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów. W razie stwierdzenia,
Ŝe przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu
sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości
odzyskiwalnej danego składnika aktywów.
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów odpowiada wartości godziwej tego składnika aktywów lub
ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, pomniejszonej o koszty sprzedaŜy lub wartości
uŜytkowej, zaleŜnie od tego, która z nich jest wyŜsza. Wartość tę ustala się dla poszczególnych
aktywów, chyba Ŝe dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pienięŜnych, które
w większości są niezaleŜne od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów.
Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyŜsza niŜ jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce
utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej.
Przy szacowaniu wartości uŜytkowej prognozowane przepływy pienięŜne są dyskontowane do ich
wartości bieŜącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków
opodatkowania, która odzwierciedla bieŜące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie
oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
składników majątkowych uŜywanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach
kosztów, które odpowiadają funkcji składnika aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę
wartości.
Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, Ŝe odpis
aktualizujący z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do
danego składnika aktywów jest zbędny, lub czy powinien zostać zmniejszony. JeŜeli takie
przesłanki występują, Grupa szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio
ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od czasu
ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych do
ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyŜsza się
wartość bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. PodwyŜszona
kwota nie moŜe przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona
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(po odjęciu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogólne nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości w odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego
z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód w rachunku
zysków i strat, chyba Ŝe dany składnik aktywów wykazywany jest w wartości przeszacowanej,
w którym to przypadku odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości traktuje się jako
zwiększenie kapitału z aktualizacji i wyceny. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych
okresach odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który
pozwala w ciągu pozostałego okresu uŜytkowania tego składnika aktywów dokonywać
systematycznego odpisania jego zweryfikowanej wartości bilansowej pomniejszonej o wartość
końcową.
1.9.

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia.
1.10.

Nieruchomości inwestycyjne

Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło
przychodów z czynszów lub / i utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost
ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są na dzień bilansowy w wartości godziwej.
Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są
w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały.
1.11.

Wartość firmy

W sprawozdaniu finansowym za lata 2007 i 2006 nie występuje wartość firmy.
1.12.

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:
− Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
− Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
− PoŜyczki i naleŜności,
− Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy,
− Pozostałe zobowiązania finansowe.
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub
moŜliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza
i ma moŜliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody efektywnej stopy
procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako
aktywa długoterminowe, jeŜeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Instrumenty finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny
są klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy. Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są
wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy. Zmiany
wartości tych instrumentów finansowych uwzględniane są w przychodach lub kosztach
finansowych. Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
zaliczane są do pozycji obrotowych.
PoŜyczki i naleŜności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych
lub moŜliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do
aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia
bilansowego. PoŜyczki i naleŜności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia
bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.
Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaŜy. Aktywa
finansowe dostępne do sprzedaŜy są ujmowane według wartości godziwej, nie potrącając kosztów
transakcji, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań
giełdowych na aktywnym rynku i braku moŜliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej
metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy wyceniane są w cenie nabycia
skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości.
Dodatnią i ujemną róŜnicę pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu
o podatek odroczony, aktywów dostępnych do sprzedaŜy (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na
aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa moŜe być ustalona w inny wiarygodny
sposób), odnosi się na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Spadek wartości aktywów
dostępnych do sprzedaŜy spowodowany utratą wartości odnosi się do rachunku zysków i strat jako
koszt finansowy.
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Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej
przez wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody
efektywnej stopy procentowej.
Instrument finansowy zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaŜy
instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pienięŜnych przypisane danemu instrumentowi
przechodzą na niezaleŜną stronę trzecią
Nabycie i sprzedaŜ aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji.
W momencie początkowego ujęcia są one wyceniane po cenie nabycia, czyli w wartości godziwej,
obejmującej koszty transakcji.
1.13.

Utrata wartości aktywów finansowych

Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości
składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych.
Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu
JeŜeli istnieją obiektywne przesłanki na to, Ŝe została poniesiona strata z tytułu utraty wartości
poŜyczek i naleŜności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości równa się róŜnicy pomiędzy wartością bilansową składnika
aktywów finansowych a wartością bieŜącą oszacowanych przyszłych przepływów pienięŜnych
(z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągnięcia naleŜności, które nie zostały jeszcze
poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej (tj. stopy
procentowej ustalonej przy początkowym ujęciu). Wartość bilansową składnika aktywów obniŜa się
bezpośrednio lub poprzez rezerwę. Kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat.
Grupa ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych
składników aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a takŜe przesłanki utraty
wartości aktywów finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. JeŜeli z przeprowadzonej
analizy wynika, Ŝe nie istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego
składnika aktywów finansowych, niezaleŜnie od tego, czy jest on znaczący, czy teŜ nie, to Grupa
włącza ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego
i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem
utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub uznano,
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Ŝe dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy
aktywów pod kątem utraty wartości.
JeŜeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to moŜna
w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty
odpis odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się
w rachunku zysków i strat w zakresie, w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika
aktywów nie przewyŜsza jego zamortyzowanego kosztu.
Aktywa finansowe wykazywane według kosztu
JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu
kapitałowego, który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyŜ jego wartości godziwej nie
moŜna wiarygodnie ustalić, albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać
rozliczony poprzez dostawę takiego nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu
z tytułu utraty wartości ustala się jako róŜnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów
finansowych oraz wartością bieŜącą oszacowanych przyszłych przepływów pienięŜnych
zdyskontowanych przy zastosowaniu bieŜącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów
finansowych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości składnika aktywów
finansowych dostępnego do sprzedaŜy, to kwota stanowiąca róŜnicę pomiędzy ceną nabycia tego
składnika aktywów (pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieŜącą wartością
godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte
w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do rachunku
zysków i strat. Nie moŜna ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu utraty
wartości

instrumentów

kapitałowych

kwalifikowanych

jako

dostępne

do

sprzedaŜy.

JeŜeli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłuŜnego dostępnego do sprzedaŜy
wzrośnie, a wzrost ten moŜe być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu
odpisu z tytułu utraty wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się
w rachunku zysków i strat.
1.14.

Wbudowane instrumenty pochodne

W latach 2007 i 2006 w Grupie nie występowały wbudowane instrumenty pochodne.
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1.15.

Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia

W latach 2007 i 2006 Spółki w Grupie nie korzystały z instrumentów pochodnych i nie stosowały
zasad rachunkowości zabezpieczeń.
1.16.

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie
zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe naleŜności. Odpis na naleŜności
oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty naleŜności przestało być prawdopodobne.
NaleŜności nieściągalne są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie stwierdzenia ich
nieściągalności.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość naleŜności
długoterminowej jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów
pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej
aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. JeŜeli zastosowana została metoda
polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie naleŜności w związku z upływem czasu jest ujmowane
jako przychody finansowe.
1.17.

Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych

Środki pienięŜne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w banku
i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym
trzech miesięcy.
Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pienięŜnych
składa się z określonych powyŜej środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych
o niespłacone kredyty w rachunkach bieŜących.
1.18.

Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne są
ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków
pienięŜnych, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki.
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, poŜyczki i papiery dłuŜne są następnie wyceniane
według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
27

GRUPA KAPITAŁOWA BIPROMET
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku
sporządzone zgodnie z MSSF. Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub
poŜyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania.
Zyski i straty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu,
a takŜe w wyniku naliczania odpisu.
1.19.

Rezerwy

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego
obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz moŜna dokonać
wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych ujmowane są w momencie sprzedaŜy produktów
zgodnie z najlepszym szacunkiem zarządu co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia
przez Spółkę w okresie gwarancji.
Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Spółki wchodzące w skład
Grupy ogłosiły wszystkim zainteresowanym stronom szczegółowy i formalny plan restrukturyzacji.
1.20.

Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe

Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Grupy mają prawo do nagród
jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po
przepracowaniu określonej liczby lat. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie
przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zaleŜy od staŜu
pracy oraz minimalnego wynagrodzenia w kraju lub średniego wynagrodzenia pracownika. Grupa
tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych
w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Według MSR 19 nagrody
jubileuszowe są innymi długoterminowymi świadczeniami pracowniczymi, natomiast odprawy
emerytalne są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. Wartość bieŜąca tych
zobowiązań na kaŜdy dzień bilansowy jest obliczona przez niezaleŜnego aktuariusza. Naliczone
zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane,
z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje
demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne. Zyski i straty
z obliczeń aktuarialnych są rozpoznawane w rachunku zysków i strat.
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1.21.

Płatności w formie akcji własnych

Jednostka dominująca umoŜliwia wybranej grupie pracowników udział w programie motywacyjnym
w ramach którego otrzymują oni akcje własne, w związku z czym świadczą usługi w zamian za
akcje lub prawa do akcji („transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych ”).
Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych jest ujmowany wraz z odpowiadającym
mu wzrostem wartości kapitału własnego w okresie, w którym spełnione zostały warunki dotyczące
wyników, kończącym się w dniu, w którym określeni pracownicy zdobędą pełne uprawnienia do
świadczeń („dzień nabycia praw”). Skumulowany koszt ujęty z tytułu transakcji rozliczanych
w instrumentach kapitałowych na kaŜdy dzień bilansowy do dnia nabycia praw odzwierciedla
stopień upływu okresu nabywania praw oraz liczbę nagród, do których prawa zostaną ostatecznie
nabyte.
Wartość godziwa ustalana jest przez niezaleŜnego rzeczoznawcę w oparciu o model Blacka Scholesa.
Rozwadniający wpływ wyemitowanych opcji jest uwzględniany przy ustalaniu wielkości zysku
przypadającego na jedną akcję jako dodatkowe rozwodnienie akcji.
1.22.

Przychody

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Grupa uzyska
korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić
w wiarygodny sposób. Przychody są ujmowane po pomniejszeniu o podatek VAT oraz rabaty.
Kontrakty budowlane
Grupa rozpoznaje przychody z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych zgodnie z metodą
stopnia zaawansowania usługi, mierzonego udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia
umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi.
W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, iŜ łączne koszty związane z realizacją kontraktu
przekroczą łączne przychody, przewidywana strata (nadwyŜka kosztów nad przychodami) obciąŜa
koszty operacyjne.
JeŜeli nie moŜna wiarygodnie oszacować wyniku umowy o budowę, przychody ujmuje się wyłącznie
do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne.
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Odsetki
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty naleŜnej,
zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.
Dywidendy
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich
otrzymania.
Przychody z tytułu wynajmu
Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez
okres wynajmu.
1.23.

Podatki

Podatek bieŜący
Zobowiązania i naleŜności z tytułu bieŜącego podatku za okres bieŜący i okresy poprzednie
wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych
(podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych
i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie juŜ obowiązywały na dzień bilansowy.
Podatek odroczony
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą bilansową
w stosunku do róŜnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością
podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych
podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest
rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe będzie moŜna pomniejszyć przyszłe
zyski podatkowe o rozpoznane ujemne róŜnice przejściowe. Pozycja aktywów lub rezerw nie
powstaje, jeśli róŜnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia
innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik
podatkowy ani na wynik księgowy.
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Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na kaŜdy
dzień bilansowy i ulega stosownemu obniŜeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne
osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego
zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na kaŜdy dzień
bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia
w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane
są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie,
gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę
stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których
obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień bilansowy.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest
ujmowany w kapitale własnym, a nie w rachunku zysków i strat.
Podatek od towarów i usług
Przychody, koszty i aktywa są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług,
z wyjątkiem:
− gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest moŜliwy
do odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część
kosztów nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz
− naleŜności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od
towarów i usług.
Kwota netto podatku od towarów i usług moŜliwa do odzyskania lub naleŜna do zapłaty na rzecz
organów podatkowych jest ujęta w bilansie jako część naleŜności lub zobowiązań.
1.24.

Zysk netto na akcję

Zysk netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany
okres przez średnią waŜoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Rozwodniony zysk na
akcję jest prezentowany po uwzględnieniu czynników rozwadniających takich jak wyemitowane
opcje na akcje.
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11. Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego
W sprawozdaniu finansowym za rok 2006 Grupa prezentowała naleŜności z tytułu podatków,
dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, zaliczki na dostawy oraz inne naleŜności
niefinansowe w ramach naleŜności handlowych. W niniejszym sprawozdaniu naleŜności te zostały
ujęte w ramach naleŜności krótkoterminowych innych.
Korekta powyŜsza nie ma wpływu na wynik finansowy ani na aktywa netto Ŝadnego
z prezentowanych okresów. W tabeli poniŜej zaprezentowane zostały wartości korygujące
poszczególne pozycje bilansu porównawczego tj. na dzień 31 grudnia 2006 roku.

31 grudnia 2006 roku
NaleŜności handlowe
NaleŜności krótkoterminowe inne

przed zmianą
24 554
296

zmiana
- 1 115
1 115

po zmianie
23 439
1 411

12. Przychody ze sprzedaŜy osiągnięte w okresie sprawozdawczym
Przychody ze sprzedaŜy Grupy prezentują się następująco:
Nota 1 A
PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY

01.-12.2006r.

SprzedaŜ produktów i usług
SprzedaŜ towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaŜy produktów towarów i materiałów
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
Suma przychodów ze sprzedaŜy

01.-12.2007r.

92 219

117 056

589

605

92 808

117 661

7 439

12 781

401

3 207

100 648

133 649

Przychody ze sprzedaŜy, szczegółowa struktura geograficzna:
Nota 1 B
PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY, STRUKTURA GEOGRAFICZNA
Kraj
Eksport, w tym:
Ukraina
Rumunia
Szwecja
Hiszpania
Razem

01.-12.2006r.

01.-12.2007r.

w PLN
92 271
537
23
514

w%
99,42
0,58
0,02
0,55
-

92 808

100%

w PLN
115 054
2 607
405
2 077
31
94
117 661

w%
97,78
2,22
0,34
1,77
0,03
0,08
100%
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Przychody ze sprzedaŜy według asortymentu:
Nota 1C
01.-12.2006r.

usługi budowlano montaŜowe
wynajem nieruchomości
pozostałe
Ogółem

01.-12.2007r.

ogółem

ze sprzedaŜy
eksportowej

ogółem

ze sprzedaŜy
eksportowej

89 403

537

113 981

2 607

3 258

3 559

147

121

92 808

537

117 661

2 607

13. Informacje dotyczące segmentów działalności
Podstawowy podział sprawozdawczości Grupy kapitałowej oparty jest na segmentach branŜowych,
a uzupełniający na segmentach geograficznych. Dla celów zarządczych, w celu umoŜliwienia
przeprowadzenia oceny wyników działalności obszaru organizacyjnego oraz podejmowania decyzji,
Grupa podzielona jest na trzy rodzaje działalności:
Segment A - działalność budowlana
Segment B – działalność inwestycyjna
Segment C - działalność pozostała
Podział działalności na poszczególne segmenty został dokonany poprzez kwalifikację
poszczególnych obszarów działalności jednostki . Taki podział odpowiada rozłoŜeniu zasadniczych
ryzyk oraz zwrotów z poniesionych nakładów.
Działalność budowlana obejmuje:
-usługi projektowe we wszystkich branŜach w tym między innymi w: budownictwie ogólnym,
przemysłowym i przemyśle cięŜkim;
-usługi generalnego wykonawstwa inwestycji, w tym między innymi: budownictwo ogólne
i przemysłowe;
-usługi kompletacji dostaw;
Działalność inwestycyjna obejmuje:
-usługi wynajmu i dzierŜawy;
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Działalność pozostała obejmuje:
-usługi poligraficzne;
-usługi informatyczne;
-usługi pomiarowe;
W latach 2007 i 2006 nie występowały ujęte w rachunku zysków i strat transakcje między
segmentami.

Segmenty branŜowe
Informacje o poszczególnych segmentach branŜowych zostały zaprezentowane poniŜej.
Segmenty branŜowe za okres od 01.-12.2006 r.

Segment A

Rodzaj asortymentu
Przychody ze
sprzedaŜy

SprzedaŜ na
zewnątrz

Segment C

Ogółem

89 403

3 258

147

92 808

80 645

2 966

53

83 664

SprzedaŜ między
segmentami
Koszty sprzedaŜy
zewnętrznej

Koszty segmentu

Segment B

Koszty sprzedaŜy
między segmentami

Koszty nieprzypisane

6 612

Wynik segmentu

8 758

292

94

2 532

przychody operacyjne

2 221

5 074

144

7 439

557

22

11

590

77

8

316

401

53

361

koszty operacyjne
przychody finansowe
koszty finansowe

308

Koszty i przychody nieprzypisane
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

494
10 191

5 352

490

8 927

Podatek dochodowy

2 075

(Zyski) straty mniejszości
Zysk (strata) netto

395
10 191

5 352

490

6 457
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Segmenty branŜowe za okres od 01.-12.2007 r.

Segment A

Rodzaj asortymentu
Przychody ze sprzedaŜy

SprzedaŜ na
zewnątrz

Segment C

Ogółem

114 216

3 337

108

117 661

108 428

2 628

60

111 116

SprzedaŜ między
segmentami
Koszty sprzedaŜy
zewnętrznej

Koszty segmentu

Segment B

Koszty sprzedaŜy
między segmentami

Koszty nieprzypisane

2 395

Wynik segmentu

3 393

przychody operacyjne

3 223

12 781

koszty operacyjne

624

1 167

przychody finansowe

113

3 207

54

865

koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

6 051

6 704
709

709

48

-159

48

13 797
1 226

-379

(Zyski) straty mniejszości

1 630

Zysk (strata) netto

6 430

709

48

10 941

Segmenty geograficzne
Informacje o segmentach geograficznych wg stanu na 31.12.2007r. zostały zaprezentowane poniŜej
Nota 1 D
Segmenty
Segment A
Segment B
Segment C
Przychody ogółem

Polska
111 374
3 559
121
115 054

Ukraina
405

Rumunia
2 077

Szwecja
31

Hiszpania
94

405

2 077

31

94
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14. Koszty według rodzaju
Zgodnie z wymogami MSR 1poniesione przez Grupę koszty w układzie rodzajowym przedstawiają
się następująco:
Nota 2 A
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

01.-12.2006r.

Amortyzacja

01.-12.2007r.
530

1 026

ZuŜycie materiałów i energii

18 544

36 228

Usługi obce

55 823

59 459

Podatki i opłaty

623

631

Wynagrodzenia

11 347

13 871

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

2 185

2 665

Pozostałe koszty rodzajowe

1 130

1 132

13

160

Suma kosztów wg rodzaju
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
międzyokresowych
Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna)

90 195

115 172

-409

2 135

-1 287

-829

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)

-5 232

-5 875

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

83 267

110 603

01.-12.2006

01.-12.2007

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

83 267

110 603

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Razem

490

513

83 757

111 116

Dyskonto naleŜności i zobowiązań

15. Koszt własny sprzedaŜy
Nota 2 B

16. Pozostałe przychody operacyjne
Nota 3
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów, w tym:
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności

01.-12.2006r.

01.-12.2007r.

321

264

6 998

12 103

2

3

Kary, odszkodowania

40

308

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

10

2

Pozostałe przychody
Suma pozostałych przychodów operacyjnych

68
7 439

101
12 781

Wycena do wartości godziwej przez wynik
Wynagrodzenie płatnika
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17. Pozostałe koszty operacyjne
Nota 4
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

01.-12.2006r.

Utworzenie rezerw, w tym:
sprawy sądowe
roboty poprawkowe
rezerwa na zobowiązania
Aktualizacja wartości naleŜności
Opłaty sądowe
Wartość zlikwidowanego majątku trwałego

01.-12.2007r.

50
200
62
231
71

173
157
1

45
31

Koszty pokryte przez ubezpieczycieli
Kary, odszkodowania
Naprawy gwarancyjne
Pozostałe
Suma pozostałych kosztów operacyjnych

344
3
206
590

183
1 167

18. Przychody finansowe
Nota 5
PRZYCHODY FINANSOWE

01.-12.2006r.

Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych i kontrahentów

01.-12.2007r.

299

Ujemna wartość firmy
Inne przychody finansowe, w tym:
a) zysk ze sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
b) dodatnie róŜnice kursowe:
zrealizowane
niezrealizowane
Dyskonto naleŜności i zobowiązań
Pozostałe

301
2 383
400

37
34
3
65

Suma przychodów finansowych

401

123
3 207

19. Koszty finansowe
Nota 6
KOSZTY FINANSOWE

01.-12.2006r.

01.-12.2007r.

Koszty z tytułu odsetek
Gwarancje bankowe
SprzedaŜ/ windykacja naleŜności
Ujemne róŜnice kursowe
Dyskonto naleŜności i zobowiązań
Prowizja od kredytu

630
103
9

Pozostałe koszty

113

59

Suma kosztów finansowych

855

865

486
139
22
133
26
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20. Podatek dochodowy
Główne składniki obciąŜenia podatkowego za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2007
roku i 31 grudnia 2006 roku przedstawiają się następująco:

Nota 7 A
01.-12.2006

01.-12.2007

Podatek bieŜący
Podatek odroczony

766
1 309

37
1 189

Suma podatku dochodowego (MSSF)

2 075

1 226

Uzgodnienie wysokości podatku dochodowego w rachunku zysków i strat z wynikiem finansowym:
Nota 7 B
PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY

01.-12.2006r.

01.-12.2007r.

Zysk przed opodatkowaniem

8 927

13 797

RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym

-4 894

-13 600

Podstawa opodatkowania

4 033

197

766

37

1 309
2 075

1 189
1 226

Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19%
Podatek odroczony (MSSF)
Suma podatku dochodowego (MSSF) do RZiS

Stawka podatku dochodowego, której podlegała działalność Spółki w latach 2006-2007 wynosiła
19%.

21. Zysk przypadający na jedną akcję
Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres
przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią waŜoną liczbę wyemitowanych
akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za
okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią waŜoną liczbę wyemitowanych akcji
zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających.
PoniŜej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłuŜyły do wyliczenia
podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję:
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Nota 8 A
PODSTAWOWY ZYSK NA AKCJĘ
Zysk netto
Średnia waŜona ilość akcji
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję w PLN

01.01.31.12.2006r.
6 457
3 898 742
1,66

01.01.31.12.2007r.
10 941
5 293 097
2,07

01.01.31.12.2006r.
6 457

01.01.31.12.2007r.
10 941

3 898 742

5 293 097

Nota 8 B
ROZWODNIONY ZYSK NA AKCJĘ
Zysk netto
Średnia waŜona ilość akcji zastosowana do
obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję
Wpływ rozwodnienia:
Opcje na akcje
Skorygowana średnia waŜona liczba akcji
zwykłych zastosowana do obliczenia
rozwodnionego zysku na jedną akcję
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN

151 001

4 049 743
1,59

5 293 097
2,07

W celu zapewnienia porównywalności danych średnia waŜona ilość akcji zastosowana
do obliczenia podstawowego zysku na jedna akcję za rok 2006 została zaktualizowana w związku
z dokonanym splitem (tj. podziałem wartości nominalnej w stosunku 1:300 w ten sposób, Ŝe
dotychczasową wartość nominalną kaŜdej akcji w wysokości 30 zł ustalono na 0,10 zł dla kaŜdej
akcji).
Średnia waŜona ilość akcji:
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję

przed zmianą
12 996
13 499

po zmianie
3 898 742
4 049 743

Nota 8 C
ZYSK NA 1 AKCJĘ
Kapitał własny
Średnia waŜona ilość akcji
Wartość księgowa na 1 akcję w PLN
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w PLN

31.12.2006r.

31.12.2007r.

24 243

60 093

3 898 742

5 293 097

6,22

11,35

4 049 743

5 293 097

5,99

11,35

22. Dywidenda na akcję
Grupa nie wypłacała dywidendy w roku 2007 i 2006 ani nie planuje wypłaty dywidendy za rok 2007.
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23. Wartości niematerialne i prawne
Nota 9 A
Wartość brutto
na dzień 01.01.2006

Zaliczki na wartości
niematerialne i
prawne

Nabyte koncesje,
patenty, licencje

Oprogramowanie

Pozostałe

OGÓŁEM

141

224

-

-

365

zwiększenie w okresie 01.-12.2006

40

-

-

-

40

nabycie

40

-

-

-

40

pozostałe zwiększenia

-

-

-

-

-

zmniejszenie w okresie 01.-12.2006

-

-

-

-

-

sprzedaŜ

-

-

-

-

-

likwidacja

-

-

-

-

-

181

224

-

-

405

zwiększenie w okresie 01.-12.2007

39

21

-

-

60

nabycie

na dzień 31.12.2006

39

21

-

-

60

pozostałe zwiększenia

-

-

-

-

-

zmniejszenie w okresie 01.-12.2007

-

-

-

-

-

sprzedaŜ

-

-

-

-

-

likwidacja

-

-

-

-

-

220

245

-

-

465

-

-

na dzień 01.01.2006

79

211

-

-

290

amortyzacja za okres 01.-12.2006

50

13

-

-

63

zwiększenie z tytułu:

50

13

-

-

63

amortyzacji bieŜącej

50

13

-

-

63

na dzień 31.12.2007
Umorzenie

pozostałe zwiększenia

-

-

-

-

-

zmniejszenie z tytułu:

-

-

-

-

-

sprzedaŜy

-

-

-

-

-

likwidacji

-

-

-

-

-

129

224

-

-

353

amortyzacja za okres 01.-12.2007

44

9

-

-

53

zwiększenie z tytułu:

44

9

-

-

53

amortyzacji bieŜącej

44

9

-

-

53

pozostałe zwiększenia

-

-

-

-

-

zmniejszenie z tytułu:

-

-

-

-

-

sprzedaŜy

-

-

-

-

-

na dzień 31.12.2006

likwidacji

-

-

-

-

-

173

233

-

-

406

-

-

na dzień 01.01.2007

-

-

-

-

-

zwiększenie

-

-

-

-

-

zmniejszenie

-

-

-

-

-

na dzień 31.12.2007

-

-

-

-

-

-

-

na dzień 31.12.2006

52

-

-

-

52

na dzień 31.12.2007

47

12

-

-

59

na dzień 31.12.2007
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Wartość netto
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Wartości niematerialne i prawne – struktura własnościowa
Nota 9 B
UŜywane na podstawie
umowy najmu, dzierŜawy lub
innej umowy, w tym umowy
leasingu

WARTOŚCI NIEMTERIALNE I
PRAWNE(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) wartość netto

Własne

na dzień 31.12.2006

52

52

na dzień 31.12.2007

59

59

RAZEM

24. Rzeczowe aktywa trwałe
Nota 10 A
Rzeczowe aktywa trwałe
środki trwałe

31.12.2006

31.12.2007

12 468

21 932

-

436

12 468

22 368

środki trwałe w budowie
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, ogółem

Grupa dokonała na dzień 31.12.2007 r. analizy przesłanek pochodzących z zewnętrznych
i wewnętrznych źródeł informacji dotyczących celowości przeprowadzenia testu na trwałą utratę
wartości aktywów. W wyniku analizy nie stwierdzono istnienia powyŜszych przesłanek, wobec
czego nie przeprowadzono testu. Grupa na dzień 31.12.2007r. dokonała weryfikacji okresów
uŜytkowania i wartości końcowej majątku trwałego.
Struktura własnościowa
Nota 10 B
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA
WŁASNOŚCIOWA) - wartość netto

Własne

UŜywane na podstawie
umowy najmu, dzierŜawy
lub innej umowy, w tym
umowy leasingu

RAZEM

na dzień 31.12.2006

12 066

402

12 468

na dzień 31.12.2007

20 974

958

21 932
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Zmiany środków trwałych według grup rodzajowych
Nota 10 C
Grunty, w tym prawo
uŜytkowania
wieczystego gruntu

Wartość brutto
na dzień 01.01.2006

Budynki i
budowle

Maszyny i
urządzenia

Środki
transportu

Pozostałe środki
trwałe

Razem środki
trwałe

1 588

5 386

2 743

475

489

10 681

775

4 158

79

449

-

5 461

- zakupy, w tym niskocenne

-

-

79

449

-

528

- przyjęcia ze środków trwałych z budowy

-

-

-

-

-

-

- przeniesienia z innych grup

-

-

-

-

-

-

zwiększenie w okresie 01.-12.2006

- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe

-

-

-

-

-

-

775

4 158

-

-

-

4 933

zmniejszenie w okresie 01.-12.2006

-

-

256

-

81

337

- sprzedaŜ

-

-

5

-

46

51

- likwidacja

-

-

251

-

35

286

- przeniesienia do innych grup

-

-

-

-

-

-

- nieodpłatne przekazanie środków trwałych

-

-

-

-

-

-

- pozostałe zwiększenia

- pozostałe zmniejszenia

-

-

-

-

-

-

na dzień 31.12.2006

2 363

9 544

2 566

924

408

15 805

zwiększenie w okresie 01.-12.2007

1 602

5 669

1 786

1 056

156

10 269

- zakupy, w tym niskocenne

-

-

1 786

1 002

154

2 942

- przyjęcia ze środków trwałych z budowy

-

-

-

-

-

-

- przeniesienia z innych grup

-

-

-

-

-

-

1 602

5 669

-

-

-

7 271

-

-

-

-

-

-

- pozostałe zwiększenia

-

-

-

54

2

56

zmniejszenie w okresie 01.-12.2007

-

-

142

164

18

324

- sprzedaŜ

-

-

56

43

-

99

- likwidacja

-

-

86

120

18

224

- przeniesienia do innych grup

-

-

-

-

-

-

- przeszacowanie wartości

-

-

-

-

-

- nieodpłatne przekazanie środków trwałych

-

-

-

-

-

- przeszacowanie wartości
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe

- pozostałe zmniejszenia
na dzień 31.12.2007

-

-

-

-

1

-

1

3 965

15 213

4 210

1 816

546

25 750
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Umorzenie
na dzień 01.01.2006

3

25

amortyzacja za okres 01.-12.2006

6

47

zwiększenie z tytułu:

21

- amortyzacji bieŜącej

21
-

- pozostałe zwiększenia
- dot. przeniesienia z innych grup

2 437

440

63

55

191

192

55

11

470

191

192

55

11

470

-

-

-

-

-

-

457
-

70

3 362
-

25

-

-

-

-

-

-

15

144

255

-

81

495

- sprzedaŜy

-

-

-

-

47

47

- likwidacji

-

-

255

-

34

289

- pozostałe

zmniejszenie z tytułu:

15

144

-

-

-

159

na dzień 31.12.2006

9

72

2 374

495

387

3 337

amortyzacja za okres 01.-12.2007

7

87

223

166

2

481

zwiększenie z tytułu:

27

317

365

249

16

974

- amortyzacji bieŜącej

27

317

365

249

16

974

-

-

-

-

-

-

- pozostałe zwiększenia
- dot. przeniesienia z innych grup
zmniejszenie z tytułu:
- sprzedaŜy

-

-

-

-

-

-

-

20

230

142

83

18

493

-

-

56

43

-

99

- likwidacji

-

-

86

40

18

144

- pozostałe

20

230

-

-

-

250

na dzień 31.12.2007

16

159

2 597

661

385

3 818

na dzień 01.01.2007

-

-

-

-

-

-

zwiększenie

-

-

-

-

-

-

zmniejszenie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

na dzień 31.12.2007

-

-

na dzień 31.12.2006

2 354

9 472

192

429

21

12 468

na dzień 31.12.2007

3 949

15 054

1 613

1 155

161

21 932

Odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości

Wartość netto

Środki trwałe pozabilansowe uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy
Nota 10 D
UŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy
Środki trwałe pozabilansowe

Grunty

Budynki i
budowle

Maszyny i
urządzenia

Środki
transportu

Pozostałe
środki trwałe

RAZEM

na dzień 31.12.2006

445

81

526

na dzień 31.12.2007

295

81

376
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Wartość firmy
Jednostka dominująca w 2007 roku dokonała nabycia 1 468 998 akcji Przedsiębiorstwa
Budowlanego Katowice S.A. (spółka zaleŜna), co daje 74% udziałów w kapitale podstawowym.
Cena nabycia wyniosła 1 309 tys. zł, oszacowana na podstawie przedstawionego sprawozdania
finansowego wartość aktywów netto odpowiadająca zakupionym udziałom wyniosła 10 881 tys. zł.
Powstałą nadwyŜkę (ujemna wartość firmy) w wysokości 2 383 tys. zł odniesiono jednorazowo
w pozostałe przychody operacyjne.
25. Wartość i powierzchnie gruntów uŜytkowanych wieczyście
Wykaz gruntów uŜytkowanych wieczyście przez Grupę Kapitałową zaprezentowano poniŜej:
Lp. Adres nieruchomości

Nr księgi wieczystej
lub zbiorów
dokumentów

Nr działki

Powierzchnia
działki [m2]
na 31.12.2006

Wartość na
31.12.2006

Powierzchnia
działki [m2]
na 31.12.2007

Wartość na
31.12.2007

1.

ul. Graniczna 29,
40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/3

33 m2

16

33 m2

24

2.

ul. Graniczna 29,
40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/4

32 m2

16

32 m2

23

3.

ul. Graniczna 29,
40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/5

33 m2

16

33 m2

24

4.

ul. Graniczna 29,
40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

155/6

32 m2

16

32 m2

23

5.

ul. Graniczna 29,
40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

155/7

26 m2

13

26 m2

19

6.

ul. Graniczna 29,
40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/8

26 m2

13

26 m2

19

7.

ul. Graniczna 29,
40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/9

25 m2

12

25 m2

18

8.

ul. Graniczna 29,
40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/10

25 m2

12

25 m2

18

9.

ul. Graniczna 29,
40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/11

25 m2

12

25 m2

18

ul. Graniczna 29,
10. 40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/12

26 m2

13

26 m2

19

ul. Graniczna 29,
11. 40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/13

25 m2

12

25 m2

18

ul. Graniczna 29,
12. 40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/14

25 m2

12

25 m2

18

ul. Graniczna 29,
13. 40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/15

25 m2

12

25 m2

18

ul. Graniczna 29,
14. 40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/16

458 m2

224

458 m2

333

ul. Graniczna 29,
15. 40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

115/17

5468 m2

2 681

5468 m2

3 977
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ul. Graniczna 29,
16. 40-956 Katowice

KW Nr
KA1K/00026016/5

7/29

3425 m2

1 679

3425 m2

2 491

ul. Wieniawskiego 18
17. 41-506 Chorzów

KA1C/00000080/8

4537/213

3805 m2

158

3805 m2

412

KA1C/00006307/8

4540/213

2038 m2

84

2038 m2

221

KA1C/00006307/8

4542/213

596 m2

25

596 m2

64

KA1C/00023027/6

4637/213

547 m2

23

547 m2

59

KA1C/00023027/6

4638/213

491 m2

20

491 m2

53

ul. Wieniawskiego 18
22. 41-506 Chorzów

KA1C/00023027/6

4639/213

748 m2

31

748 m2

81

ul. Wieniawskiego 18
23. 41-506 Chorzów

KA1C/00023027/6

4640/213

518 m2

21

518 m2

56

ul. Wieniawskiego 18
24. 41-506 Chorzów

KA1C/00000080/8

5001/213

493 m2

20

493 m2

53

ul. Wieniawskiego 18
25. 41-506 Chorzów

KA1C/00000080/8

4649/213

478 m2

20

478 m2

52

ul. Wieniawskiego 18
26. 41-506 Chorzów

KA1C/00000080/8

4650/213

459 m2

19

459 m2

50

ul. Wieniawskiego 18
27. 41-506 Chorzów

KA1C/00023027/6

4883/213

2944 m2

122

2944 m2

318

ul. Wieniawskiego 18
28. 41-506 Chorzów

KA1C/00000080/8

683/10

1133 m2

47

1133 m2

123

ul. Wieniawskiego 18
29. 41-506 Chorzów

KA1C/00000080/8

724/10

2238 m2

93

2238 m2

242

ul. Wieniawskiego 18
30. 41-506 Chorzów

KA1C/00000080/8

734/10

4808 m2

199

4808 m2

520

KA1C/00000080/8

735/10

2525 m2

105

2525 m2

273

KA1C/00000080/8

4965/213

205 m2

8

205 m2

22

KA1C/00000080/8

4966/213

2357 m2

98

2357 m2

255

KA1C/00023027/6

4967/213

2693 m2

112

2693 m2

291

KA1C/00020485/3

4646/213

1079 m2

45

1079 m2

116

KA1C/00020485/3

4543/213

96 m2

4

96 m2

10

KA1C/00020485/3

727/10

180 m2

7

180 m2

20

KA1C/00020485/3

732/10

604 m2

25

604 m2

65

KA1C/00023027/6

4648/213

1440 m2

60

1440 m2

156

KA1C/00023027/6

733/10

366 m2

15

366 m2

39

-

6 120

-

10 611

ul. Wieniawskiego 18
18. 41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18
19. 41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18
20. 41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18
21. 41-506 Chorzów

ul. Wieniawskiego 18
31. 41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18
32. 41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18
33. 41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18
34. 41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18
35. 41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18
36. 41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18
37. 41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18
38. 41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18
39. 41-506 Chorzów
ul. Wieniawskiego 18
40. 41-506 Chorzów

OGÓŁEM

Zabezpieczeniem umowy kredytu z BPH S.A. są hipoteki kaucyjne na prawie uŜytkowania
wieczystego nieruchomości.
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26. Udział we wspólnym przedsięwzięciu
W latach 2007 i 2006 Spółki wchodzące w skład Grupy nie posiadały udziałów we wspólnych
przedsięwzięciach w rozumieniu MSR 31.
27. Jednostki zaleŜne
Stan na dzień 31.12.2007 roku:
Nota 11
Procent
Miejsce
posiadanych
siedziby spółki
udziałów
Polska,
51%
Katowice
Polska,
74%
Katowice

JEDNOSTKI ZALEśNE
Bipromet Ecosystem Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A.

Procent
posiadanych
głosów

Metoda
konsolidacji

51%

pełna

74%

pełna

28. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Nota 12 A
Wartość
udziałów/akcji
w spółkach
w tys. zł

wartość
początkowa
na 1.01.2007 r.

Zmniejszenia
(zbycie)
w 2007 r.

wartość
początkowa
na 31.12.2007 r.

odpisy
aktualizujące
na 1.01.2007

Zwiększenia/
Zmniejszenia
odpisów
aktualizujących
w 2007 r.

odpisy
aktualizujące
na 31.12.2007

wartość
bilansowa
na
31.12.2007 r.

WM Łabędy
S.A.
Bolesław
Recycling
Sp. z o.o.

30

-

30

-

-

-

30

200

200

-

-

-

-

-

Huta Batory
S.A.

468

-

468

468

-

468

-

ZM Skawina
w likwidacji

44

-

44

44

-

44

-

742

-

542

512

-

512

30

Razem

Nota 12 B
AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAśY
Stan na początek okresu
Zwiększenia:
- zakup
- inne
Zmniejszenia:
- sprzedaŜ
- wycena
Stan na koniec okresu

31.12.2006r.

31.12.2007r.
230

230

200
200
230

30
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Struktura walutowa
Nota 12 C
AKTYWA FINANSOWE, STRUKTURA WALUTOWA
w walucie polskiej

31.12.2006r.

31.12.2007r.

230

30

230

30

w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN
waluta - EUR
przeliczone na PLN
waluta - USD
przeliczone na PLN
pozostałe waluty przeliczone na PLN
Suma aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy

Wszystkie posiadane przez Grupę akcje/udziały sklasyfikowane jako aktywa finansowe dostępne do
sprzedaŜy, nie są notowane na giełdzie i zostały wycenione w cenie nabycia skorygowanej
o odpis z tytułu utraty wartości.
29. NaleŜności długoterminowe
NaleŜności długoterminowe stanowią kaucje z tytułu umów o budowę
Kaucje o okresie zapłaty powyŜej jednego roku podlegają dyskontowaniu i są wykazywane
w bilansie w wartości bieŜącej.

Struktura walutowa
Nota 14 A
NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE, STRUKTURA
WALUTOWA
w walucie polskiej

31.12.2006r.
858

w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN

31.12.2007r.
2 646
39

waluta - EUR
przeliczone na PLN
waluta - USD

16

przeliczone na PLN

39

waluta - CK
przeliczone na PLN
pozostałe waluty przeliczone na PLN
Razem

858

2 685
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Zmiana stanu naleŜności długoterminowych
Nota 14 B
KAUCJE Z TYTUŁU UMÓW BUDOWLANYCH ZATRZYMANE
PRZEZ ODBIORCÓW

31.12.2006r.

Zatrzymane przez odbiorców - do zwrotu po upływie 12 miesięcy
Razem kaucje z tytułu umów budowlanych zatrzymane przez
odbiorców

31.12.2007r.

858

2 685

858

2 685

30. Nieruchomości inwestycyjne
Nota 15
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

01.-12.2006r.

Stan na początek okresu:
Zwiększenia
- zakup
- inne
Zmniejszenia
- amortyzacji
- sprzedaŜ
- likwidacji środka trwałego
Nieruchomości inwestycyjne na koniec okresu

01.-12.2007r.

16 327
2 802

19 129
11 390

2 802

11 390

19 129

30 519

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2007 i 31 grudnia 2006 roku
ustalona została na podstawie wyceny przeprowadzonej na ten właśnie dzień przez niezaleŜnego,
nie powiązanego z Grupą Kapitałową Bipromet S.A. rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego
stosowne uprawnienia. Wyceny dokonano zgodnie z MSR 40.
Nieruchomości inwestycyjne stanowią zabezpieczenie zaciągniętych kredytów.
W rachunku zysków i strat ujęto następujące kwoty:
Przychody z tytułu czynszu dzierŜawnego
Koszty uzyskania tych przychodów

31.12.2006

31.12.2007

3 258
2 419

3 804
2 056

Do kosztów uzyskania przychodów z tytułu czynszu dzierŜawnego zaliczono m in.:
-ochrona mienia
-prace porządkowe
-media
-remonty bieŜące
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31. Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Wykazany w rachunku zysków i strat podatek odroczony stanowi róŜnicę między stanem rezerw i
aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresów sprawozdawczych.
Nota 16

RMK - wycena kontraktów

Utworzenie
Stan aktywów na
(wykorzystanie)
31.12.2007r.
aktywów
152
487
639

RMK - naprawy gwarancyjne

170

79

249

RMK - niewykorzystane urlopy

34

40

74

257

-89

168

48

49

97

25

61

86

41

21

62

2

44

46

21

393

414

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO

Stan aktywów
na 01.01.2007r.

RMK - niezafakturowane koszty
Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno
rentowe
Rezerwa na fundusz premiowy
Odpisy aktualizujące naleŜności
Koszty kontraktów związane z przychodami okresów
przyszłych
Strata podatkowa
Odsetki nie zapłacone
Wynagrodzenia i składki ZUS niewypłacone

3

-3

131

173

304

385

385

Rezerwa na straty na kontraktach
Dyskonto naleŜności i zobowiązań długoterminowych

22

57

79

Pozostałe

84

-55

29

990

1 642

2 632

Razem

32. Zapasy
Nota 17
ZAPASY

31.12.2006r.

31.12.2007r.

Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary

293

1 186

Zapasy ogółem, w tym:
- wartość bilansowa zapasów wykazywanych w
wartości godziwej pomniejszonej o koszty
sprzedaŜy
- wartość bilansowa zapasów stanowiących
zabezpieczenie zobowiązań

293

1 186
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Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyŜszych od ich ceny
sprzedaŜy netto moŜliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto moŜliwa do uzyskania
jest oszacowaną ceną sprzedaŜy dokonywanej w toku bieŜącej działalności gospodarczej,
pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia
sprzedaŜy do skutku.
33. NaleŜności krótkoterminowe
Nota 18 A
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

31.12.2006r.

31.12.2007r.

Długoterminowe naleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności z tytułu dostaw i usług
Długoterminowe naleŜności z tytułu dostaw i usług netto
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności
Długoterminowe naleŜności z tytułu dostaw i usług brutto

Krótkoterminowe naleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności z tytułu dostaw i usług

23 439

33 382

Krótkoterminowe naleŜności z tytułu dostaw i usług netto

23 439

33 382

1 688

1 308

25 127

34 690

23 439

33 382

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności
Krótkoterminowe naleŜności z tytułu dostaw i usług brutto

Razem naleŜności z tytułu dostaw i usług netto

Nota 18 B
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE INNE
Kaucje zatrzymane przez odbiorców - do zwrotu w ciągu 12
miesięcy
NaleŜności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych
oraz innych świadczeń

31.12.2006r.

31.12.2007r.
296

1 598

496

3 176
106

Zaliczki na dostawy
Inne naleŜności niefinansowe
Razem naleŜności krótkoterminowe inne

619

70

1 411

4 950
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Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość naleŜności krótkoterminowych
Nota 18 C
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEZNOŚCI Z TYTUŁU
DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁYCH NALEśNOŚCI
Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:

01.-12.2006r.

dokonanie odpisów na naleŜności przeterminowane i sporne
dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu
Zmniejszenia w tym:
odwrócenie odpisów w wyniku spisania naleŜności
rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą
naleŜności
inne
Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności
krótkoterminowych na koniec okresu

Odpisów

aktualizujących

wartość

naleŜności

dokonuje

się

01.-12.2007r.

3 134

1 688

250

230

250

230

1 696
1 251

610
309

322
123

247
54

1 688

1 308

uwzględniając

stopień

prawdopodobieństwa ich zapłaty stosując następujące zasady:
- na naleŜności skierowane na drogę sądową,
- na naleŜności wątpliwe, których prawdopodobieństwo ściągnięcia w ciągu najbliŜszych 6 m-cy jest
mało moŜliwe,
- na naleŜności, z których dłuŜnik zalega powyŜej 180 dni, a według oceny majątkowej i finansowej
dłuŜnika spłata naleŜności jest mało prawdopodobna.

Postępowania sądowe na dzień 31 grudnia 2006 roku

POWÓD

POZWANY

Bipromet S.A.
Elektrociepłownia
w konsorcjum z
„Kraków” S.A.
Budimex Dromex S.A.

WARTOŚĆ
SPORU
(w tys. zł)
2 492

ETAP POSTĘPOWANIA

w toku

PRZEDMIOT SPORU
Dochodzenie dopłaty do wynagrodzenia
umownego w związku z nadzwyczajnym
wzrostem cen stali w okresie podpisania
kontraktu

Sytuacja Jednostki dominującej na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie wskazuje na
moŜliwość rozpoczęcia nowych, mających istotny wpływ na sytuację finansową postępowań.
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NaleŜności krótkoterminowe – struktura walutowa
Nota 18 D
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE, STRUKTURA
WALUTOWA
w walucie polskiej
w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN
waluta - EUR
przeliczone na PLN
waluta - USD
przeliczone na PLN
waluta - CHF
przeliczone na PLN
pozostałe waluty przeliczone na PLN
NaleŜności krótkoterminowe, razem

31.12.2006r.

31.12.2007r.

25 022
702
48
184
178
518

37 147
1 185
320
1 146
16
39

25 724

38 332

34. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Nota 19 A
ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH EKWIWALENTY
Środki pienięŜne na rachunkach bankowych

31.12.2006r.

31.12.2007r.

11 601

14 805

12

15

12

25

11 625

14 845

w tym depozyty powyŜej 1 roku o ograniczonej
moŜliwości dysponowania
Środki pienięŜne w kasie
Inne środki pienięŜne (weksle, czeki, itd.)
Inne aktywa pienięŜne
Suma środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów

Środki pienięŜne w banku, gotówka oraz ich ekwiwalenty składają się ze środków pienięŜnych
w kasie oraz ze środków pienięŜnych na lokatach bankowych o róŜnych terminach realizacji.
Wartość księgowa tych aktywów jest zbliŜona do ich wartości godziwej.
Nota 19 B
ŚRODKI PIENIĘśNE, STRUKTURA WALUTOWA
w walucie polskiej
w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na
PLN
waluta - EUR
przeliczone na PLN
waluta - USD
przeliczone na PLN
waluta - CHF
przeliczone na PLN
pozostałe waluty przeliczone na PLN
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem

31.12.2006r.

31.12.2007r.

11 586

14 169

39

676

10
39

189
676

11 625

14 845
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35. Rozliczenie kontraktów
PoniŜsze dane dotyczą kontraktów wycenianych przez Spółki Grupy zgodnie z metodą
zaawansowania realizacji umowy o usługę budowlaną.
Nota 20
ROZLICZENIE KONTRAKTÓW
Kwoty naleŜne od odbiorców z tytułu umów o
budowę
Rozliczenie zaliczek na kontrakty

31.12.2006r.

31.12.2007r.

886

4 218

886

4 218

Korekta kosztów wytworzenia i produkcji w toku
związana z rozliczeniem kontraktów
Suma rozliczeń kontraktów

36. Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Nota 21 A
KRÓTKOTERMINOWE CZYNNE ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
Ubezpieczenia majątkowe

31.12.2006r.

Prenumerata czasopism
DzierŜawa kontenera
Subskrypcja oprogramowania
Pozostałe
Suma czynnych rozliczeń międzyokresowych

31.12.2007r.
12
4

46
4
9
3
2

16

64

Nota 21 B
DŁUGOTERMINOWE CZYNNE ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
Ubezpieczenia majątkowe

31.12.2006r.

31.12.2007r.
1

1

1

1

Prenumerata czasopism
DzierŜawa kontenera
Subskrypcja oprogramowania
Pozostałe
Suma czynnych rozliczeń międzyokresowych

37. Kapitał podstawowy
Do końca 1996 r. Grupa działała w warunkach hiperinflacji. Zgodnie z MSR 29 Grupa dokonała
przekształcenia składników kapitału własnego stosując miesięczny wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych, począwszy od dat, w których kapitały te zostały wniesione lub powstały
w inny sposób do dnia 31 grudnia 1996 r. Takie retrospektywne zastosowanie skutkowało spadkiem
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zysków zatrzymanych w tym okresie oraz korektą z tytułu przeszacowania kapitału zakładowego
w tej samej kwocie.
Nota 22 A
rodzaj
seria /
rodzaj
ograniczenia
rodzaj akcji
emisja
uprzywilejowania
praw do
akcji

liczba
akcji

wartość
serii/emisji
wg wartości
nominalnej

A
na okaziciela
brak
brak
14100
B
na okaziciela
brak
brak
1355100
C
na okaziciela
brak
brak
3796500
przeliczenie kapitału podstawowego w związku z hiperinflacją
5 165 700
Razem

Kapitał na początek okresu

1410
135510
379650
7000
523 570

sposób
pokrycia
kapitału

data
rejestracji

gotówka
gotówka
gotówka

1990-12-31
2004-11-15
2006-05-02

01.-12.2006

01.-12.2007

1 166

549

zwiększenia

380

zmniejszenia

997

25

Kapitał na koniec okresu

549

524

prawo do
dywidendy
(od daty)
1991-01-01
2004-01-01
2006-01-01

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji
Struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej według stanu na dzień 31.12.2007 r. przedstawiała
się następująco:
Nota 22 B
AKCJONARIUSZE

Ilość akcji

Ilość głosów

Capital Partners S.A. Warszawa

1 141 600

1 141 600

Avallon MBO S.A. Łódź
Robert Gubała
Baj Tadeusz
WTM investment sp. z o. o.
Andrzej Musioł
Andrzej Sosna
Pozostali (akcjonariusze posiadający poniŜej 5%)
Razem

999 398
537 300
486 600
338 300
338 300
338 300
985 902
5 165 700

999 398
537 300
486 600
338 300
338 300
338 300
985 902
5 165 700

Udział w
Wartość
kapitale
nominalna
podstawowym
akcji
114 160
22,10%
99 940
53 730
48 660
33 830
33 830
33 830
98 590
516 570

19,35%
10,40%
9,42%
6,55%
6,55%
6,55%
19,08%
100,00%

Struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej według stanu na dzień 11.01.2008 r. przedstawiała
się następująco:
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Nota 22 C
AKCJONARIUSZE

Ilość akcji

Ilość głosów

Capital Partners S.A. Warszawa

1 141 600

1 141 600

Avallon MBO S.A. Łódź
Robert Gubała
Baj Tadeusz
WTM investment sp. z o. o.
Andrzej Musioł
Andrzej Sosna
Pozostali (akcjonariusze posiadający poniŜej 5%)
Razem

999 398
537 300
486 600
338 300
338 300
338 300
1 735 902
5 915 700

999 398
537 300
486 600
338 300
338 300
338 300
1 735 902
5 915 700

Udział w
Wartość
kapitale
nominalna
podstawowym
akcji
114 160
19,30%
99 940
53 730
48 660
33 830
33 830
33 830
173 590
591 570

16,89%
9,08%
8,23%
5,72%
5,72%
5,72%
29,34%
100,00%

Procentowa zmiana wyŜej wskazanych akcjonariuszy Spółki w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu wynika z sądowej rejestracji w dniu 11 stycznia 2008 r. podwyŜszenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę 75 tys. zł z tytułu publicznej emisji 750.000 akcji serii E.
Na dzień 31.12.2007 roku ilość wyemitowanych akcji w spółce wynosiła: 5 915 700 z czego 75 000
akcji zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

w dniu 11.01.2008 r.

Do wyliczenia za rok 2007 średniej waŜonej ilości akcji przyjęto ilość wyemitowanych akcji.

W ciągu roku obrotowego kapitał zakładowy Jednostki Dominującej został podwyŜszony o kwotę
75 000 tysięcy złotych poprzez emisję 750 000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) kaŜda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty
publicznej.

W dniu 26 marca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o umorzeniu 210 akcji
serii A (przed podziałem 7) oraz

24 360 akcji serii B (przed podziałem 812). W związku

z umorzeniem akcji nastąpiło obniŜenie kapitału zakładowego o kwotę 25 tys. zł, pomniejszenie
kapitału zapasowego (zyski zatrzymane) o kwotę 1 460 tys. zł. Na dzień 31.12.2007 r. Spółka
dominująca nie posiadała akcji własnych.

Jednostka Dominująca prowadzi programy przyznawania opcji na akcje, w ramach którego
niektórym członkom kadry kierowniczej oraz pracownikom wyŜszego szczebla przyznane zostały
opcje na objęcie akcji w spółce (patrz opis pod notą 44).
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38. Akcje własne
Nota 23
AKCJE WŁASNE
Stan na początek okresu
Zakupione w ciągu okresu

01.-12.2006r.
-11 528
-288

01.-12.2007r.
-1 483

Umorzone w ciągu okresu
Stan na koniec okresu

10 333

1 483

-1 483

39. Kapitał z aktualizacji wyceny
Nota 24
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
Z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych
Z tytułu aktualizacji wyceny inwestycji
Kapitał z aktualizacji wyceny, ogółem

31.12.2006r.
7 240
6 105
13 345

31.12.2007r.
11 716
6 698
18 414

40. Zyski zatrzymane
Nota 25
ZYSKI ZATRZYMANE
Stan na dzień 1 stycznia 2007
Zysk netto za 2006 rok
Zmniejszenie z tytułu umorzenia akcji
Przychody/koszty ujęte bezpośrednio w kapitale własnym
Stan na dzień 31 grudnia 2007

4 068
6 457
-1 430
-28
9 067

41. Zysk (strata) netto
Nota 26
ZYSK (STRATA) NETTO

01.-12.2006r.

Jednostki dominującej
Jednostek zaleŜnych
Korekty konsolidacyjne
Zysk na działalności kontynuowanej

01.-12.2007r.

5 537
987
-67
6 457

7 404
4 036
-499
10 941

42. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych
Nota 27
ZMIANA STANU KAPITAŁU MNIEJSZOŚCI
Stan na początek okresu
Zwiększenia
- wzrost kapitałów własnych jednostek zaleŜnych
Zmniejszenia
- zmniejszenie kapitałów własnych jednostek zaleŜnych
Stan na koniec okresu

01.-12.2006r.

01.-12.2007r.
599
708
708

1 307
1 952
1 952

1 307

3 259
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43. Kredyty i poŜyczki
Nota 28 A
KREDYTY I POśYCZKI BANKOWE
Kredyty w rachunku bieŜącym
Kredyty bankowe
PoŜyczki
Razem kredyty i poŜyczki
W podziale na terminy płatności:
Płatne na Ŝądanie lub w okresie do 1 roku
PowyŜej 12 miesięcy – do 2 lat
W okresie od 3 do 5 lat
PowyŜej 5 lat
Razem kredyty i poŜyczki
Minus: Kwoty wymagalne w ciągu 12 miesięcy (ujęte w
zobowiązaniach krótkoterminowych)
Kwoty wymagalne w okresie powyŜej 12 miesięcy

31.12.2006r.

31.12.2007r.

7 980

5 452

7 980

5 452

2 527
1 853
3 600

1 870
3 582

7 980

5 452

2 527

1 870

5 453

3 582

20 grudnia 2005 r. Bipromet S.A. zawarł umowę kredytu z Bankiem BPH S.A.. Do umowy
podpisano osiem aneksów, kolejno w następujących datach: 2 sierpnia 2006 r., 12 października
2006 r., 29 listopada 2006 r., 22 grudnia 2006 r., 21 luty 2007 r., 28 marca 2007 r., 26 kwietnia 2007
r. oraz 30 maja 2007 r. Na warunkach określonych w Umowie, w brzmieniu ustalonym podpisanymi
aneksami, Bank oddał do dyspozycji Bipromet S.A. kwotę kredytu w łącznej wysokości 24 000 tys.
zł, stanowiącej sumę trzech transz:
- transza A: 9 000 tys. zł, nieodnawialna, przeznaczona na nabycie akcji własnych, wykorzystana
w całości w 2005 r.;
- transza B: 5 000 tys. zł, odnawialna, przeznaczona na udzielanie gwarancji bankowych, częściowo
wykorzystana w 2007 r.;
- transza C: 10 000 tys. zł, odnawialna, przeznaczona na finansowanie bieŜącej działalności w
formie kredytu w rachunku bieŜącym, kredytu obrotowego i gwarancji bankowych, częściowo
wykorzystana w 2007 r.;
Zabezpieczeniem umowy kredytu są:
a) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 34 500 tys. zł ustanowiona na prawie uŜytkowania
wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Katowicach przy ul. Granicznej 29
oraz prawie własności budynku posadowionego na tej nieruchomości gruntowej;
b) pełnomocnictwo Spółki dla Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi;
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c) cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących w/w nieruchomości;
d) zastawy finansowe i zastawy rejestrowe na akcjach Bipromet S.A. będących przedmiotem
umowy sprzedaŜy zawartej z Budimex-Dromex S.A. odpowiednio: (a) do kwoty 34 500 tys. zł (b) do
kwoty 600 tys. Euro oraz (c) do kwoty 700 tys. USD
e) zastaw rejestrowy na majątku Spółki odpowiednio: (a) do kwoty 34 500 tys. zł, (b) do kwoty 600
tys. Euro oraz (c) do kwoty 700 tys. USD.
f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Bipromet S.A. wobec Banku
Kredyty oprocentowane są według zmiennych stóp procentowych, co naraŜa Spółkę na ryzyko
zmiany wartości przepływów pienięŜnych w zaleŜności od zmiany stóp procentowych.
W dniu 30.03.2006 roku Bipromet Ecosystem sp. z o.o. podpisała z Bankiem Współpracy
Europejskiej S.A. umowę o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieŜącym w wysokości
100 tys. zł. Kredyt ten nie był przez Spółkę wykorzystywany w 2007 roku.
44. Zobowiązania z tytułu umów najmu, dzierŜawy oraz leasingu finansowego

Lp.

Data zawarcia
umowy

1.

27.04.2006

2.

31.08.2006

3.

18.01.2007

4.

21.02.2007

5.

04.07.2007

samochód osobowy Honda Accord
4D Man Executive
samochód osobowy Honda Legend
RAIFFEISEN LEASING
4D Executive
samochody osobowe Toyota Corolla
RAIFFEISEN LEASING
1.4 - 2 szt.
samochód osobowy Honda Civic 1.4
RAIFFEISEN LEASING
Comfort
BRE LEASING Sp. z o.o. samochód osobowy BMW 325

6.

04.07.2007

BRE LEASING Sp. z o.o. samochód osobowy Honda Civic 1.8

okres 35 m-cy; cena: 55 tys. PLN

7.

12.07.2007

BRE LEASING Sp. z o.o. samochód osobowy Toyota Auris

okres 35 m-cy; cena: 52 tys. PLN

8.

06.11.2007

BRE LEASING Sp. z o.o.

9.

06.11.2007

BRE LEASING Sp. z o.o. samochód osobowy Ford Mondeo

Strona umowy

Przedmiot umowy

BRE LEASING Sp. z o.o.

samochody osobowe Honda Civic
1.8 - 2 szt.

Istotne warunki umowy
okres 36 m-cy; cena: 79 tys. PLN
okres 35 m-cy; cena: 200 tys. PLN
okres 36 m-cy; cena: 90 tys. PLN
okres 36 m-cy; cena: 50 tys. PLN
okres 35 m-cy; cena: 189 tys. PLN

okres 35 m-cy; cena: 112 tys. PLN
okres 35 m-cy; cena: 92 tys. PLN

11. 18.06.2007

samochód osobowy Honda Accord
2.4 Executive
BRE LEASING Sp. z o.o. koparko - ładowarka

12. 18.06.2007

BRE LEASING Sp. z o.o. samochód osobowy Hyundai Getz

okres 47 m-ce; cena: 30 tys. PLN

13. 18.06.2007

BRE LEASING Sp. z o.o. samochód osobowy Hyundai Getz

okres 47 m-ce; cena: 30 tys. PLN

14. 23.07.2007

BZ WBK LEASING S.A.

okres 36 m-cy; cena 53 tys. PLN

10. 20.12.2007

BRE LEASING Sp. z o.o.

Samochód dostawczy Gazela furgon

okres 35 m-cy; cena: 97 tys. PLN
okres 59 m-ce; cena: 228 tys. PLN
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Jednostka dominująca uŜytkuje samochody osobowe na podstawie długoterminowych umów
dzierŜawy zawartych ze spółką PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Okres dzierŜawy poszczególnych
samochodów trwa od 2 do 3 lat. Na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku wartość
dzierŜawionych samochodów została zaprezentowana w nocie 10 D.
Poza wyŜej wymienioną umową Jednostka dominująca posiada jeszcze umowę dzierŜawy
kserokopiarki z firmą „OCE POLAND” o wartości początkowe 81 tys. pln
Łączne kwoty przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu umów leasingu finansowego
wynoszą:
Nota 29
Zobowiązania, z tytułu leasingu finansowego,
wymagalne w ciągu:

31.12.2006r.

31.12.2007r.

Wymagalne w ciągu 12 miesięcy

151

415

Wymagalne w okresie po 12 miesiącach

216

704

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, ogółem

367

1 119

45. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 30
ZMIANA STANU REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO

Utworzenie
(wykorzystanie)
aktywów
4 966
3 534

Stan rezerw na
01.01.2007

Wycena środków trwałych
Dyskonto naleŜności i zobowiązań

Stan rezerw na
31.12.2007
8 500

84

-29

55

155

646

801

Dodatnie niezrealizowane róŜnice kursowe

2

3

5

NaleŜności-nieotrzymane odsetki

2

5

7

4 159

9 368

RMK - wycena kontraktów

Pozostałe

21

Razem

5 230

46. Zobowiązania długoterminowe
Kaucje o okresie zapłaty powyŜej jednego roku podlegają dyskontowaniu i są wykazywane
w bilansie w wartości bieŜącej.
Nota 31
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE INNE
Otrzymane kaucje gwarancyjne z tyt. umów o budowę
do zwrotu po upływie 12 miesięcy
Kaucje od firm wynajmujących pomieszczenia
Leasing
Zobowiązania długoterminowe inne

31.12.2006r.
5 109
96
216
5 421

31.12.2007r.
2 201
131
713
3 045
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47. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Grupa wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych
w wysokości określonej przez układ zbiorowy pracy. W związku z powyŜszym Grupa (za wyjątkiem
Bipromet – Ecosystem sp. z o.o.) na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalną firmę
aktuarialną tworzy rezerwę na wartość bieŜącą zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych.
Zmianę stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne przedstawia tabela
poniŜej

Nota 32
ZMIANA STANU REZERWY NA
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE

01.-12.2006r.

01.-12.2007r.

Stan na początek okresu
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
zwiększenia
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe

604
173
431
200
62
138

354
111
243
86
29
57

rozwiązania
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe

450
124
326

1
1

wykorzystanie
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
przeniesienie do części krótkoterminowej
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
przeniesienie z części krótkoterminowej
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
stan na koniec okresu
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe

7
7

354
111
243

439
139
300
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48. Rezerwy na zobowiązania
Nota 33
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
DŁUGOTERMINOWYCH

01.-12.2006r.

Stan na początek okresu
rezerwy na naprawy gwarancyjne
rezerwy na odprawy pośmiertne
zwiększenia
rezerwy na naprawy gwarancyjne
rezerwy na odprawy pośmiertne
rozwiązania
rezerwy na naprawy gwarancyjne
rezerwy na odprawy pośmiertne
wykorzystanie
rezerwy na naprawy gwarancyjne
rezerwy na odprawy pośmiertne
przeniesienie do części krótkoterminowej
rezerwy na naprawy gwarancyjne
rezerwy na odprawy pośmiertne
przeniesienie z części krótkoterminowej
rezerwy na naprawy gwarancyjne
rezerwy na odprawy pośmiertne
stan na koniec okresu
rezerwy na naprawy gwarancyjne
rezerwy na odprawy pośmiertne

01.-12.2007r.
855
855

821
764
57
473
473

360
303
57
318
318

4
4
146
139
7
281
281

76
76

821
764
57

863
817
46

49. Zobowiązania krótkoterminowe
Nota 34 A
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

31.12.2006r.

31.12.2007r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania krótkoterminowe inne:
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Inne zobowiązania niefinansowe
Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych
Zobowiązania z tytułu kaucji
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zaliczki otrzymane na dostawy

17 477
5 491
2 068
490
1 639
77
916
151
150

21 317
8 458
2 471
733
358
132
2 560
406
1 798

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania

22 968

29 775
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Struktura walutowa
Nota 34 B
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, STRUKTURA
WALUTOWA

31.12.2006r.

w walucie polskiej

31.12.2007r.

22 841

29 469

127

306

27

79

103

283

w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN
waluta - EUR
przeliczone na PLN
waluta - USD
przeliczone na PLN
waluta - CZK

173

przeliczone na PLN

23

pozostałe waluty przeliczone na PLN

24

Zobowiązania krótkoterminowe, ogółem

29 775

22 968

50. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Nota 35
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I
PODOBNE
Stan na początek roku
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
zwiększenia
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
rozwiązania
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
wykorzystanie
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
przeniesienie do części długoterminowej
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
przeniesienie z części długoterminowej
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe
stan na koniec okresu
odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe

01.-12.2006r.

01.-12.2007r.
113
37
76
86
39
47
13
2
11
97
41
56
9
9

80
24
56
70
6
64
10
4
6
68
19
49
1
1

80
24
56

71
6
65
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51. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Nota 36
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH
REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH

01.-12.2006r.

Stan na dzień 01.01.2006

01.-12.2007r.
1 523

346

rezerwa na naprawy gwarancyjne

313

247

sprawy sądowe
pozostałe
zwiększenia
rezerwa na naprawy gwarancyjne
sprawy sądowe
pozostałe
rozwiązania
rezerwa na naprawy gwarancyjne
sprawy sądowe
pozostałe
wykorzystanie
rezerwa na naprawy gwarancyjne
pozostałe

717
493
59

50
49
108
72
27
9
81
43

56
3
1 236
66
722
448

38
61
51
10

przeniesienie do części długoterminowej
rezerwa na naprawy gwarancyjne
pozostałe
przeniesienie z części długoterminowej
rezerwa na naprawy gwarancyjne
pozostałe
stan na koniec okresu
rezerwa na naprawy gwarancyjne
sprawy sądowe
pozostałe

277
277
346
247
51
48

589
502
77
10

52. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Nota 37
KRÓTKOTERMINOWE BIERNE ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
Z tytułu niewykorzystanych urlopów
Z tytułu badania bilansu
Z tytułu niezafakturowanych kosztów usług
Z tytułu pozostałych kosztów kontraktu
Z tytułu premii dla zarządu
Pozostałe
Razem

31.12.2006r.
253
18
364
988
132
40
1 795

31.12.2007r.
390
51
117
774
454
64
1 850
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53. Rozliczenie kontraktów
PoniŜsze dane dotyczą kontraktów wycenianych przez Spółki Grupy zgodnie z metodą
zaawansowania realizacji umowy o usługę budowlaną.
Nota 38
ROZLICZENIE KONTRAKTÓW

31.12.2006r.

31.12.2007r.

Kwoty naleŜne odbiorcom z tytułu umów o budowę, w tym:
- wycena kontraktów

1 333

3 366

1 333

2 028
5 394

- straty na kontraktach
Suma rozliczeń kontraktów

Znaczący wpływ w 2007 roku na poziom zysku brutto ma realizowana przez Jednostkę Dominującą
inwestycja Budowa Zespołu Mieszkaniowego „Dębowe Tarasy”.
Końcowa realizacja tej inwestycji zgodnie z opracowanym przez Spółkę dominującą budŜetem dla
tego tematu zakończy się stratą.
Ujemny wynik na tym kontrakcie został spowodowany gwałtownym wzrostem cen materiałów
budowlanych w 2007 r., trudnościami w kontraktacji materiałów, wzrostem cen usług
podwykonawców oraz pogorszeniem terminowości prac przez nich realizowanych.
Podpisane w grudniu 2007 r. z Inwestorem aneksy, na mocy których przesunięto terminy
zakończenia prac oraz zwiększono łączne wynagrodzenie umowne o 4 000 tys. zł (w przypadku
dotrzymania nowych terminów realizacji) nie pokryły w pełni wzrostu kosztów realizacji tej umowy.
W związku z powyŜszym Jednostka dominująca w IV kwartale 2007 roku zaksięgowała w kosztach
rezerwę na pokrycie przewidywanej straty związanej z realizacją tego zadania.
54. Informacje o podmiotach powiązanych
Transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte w 2007 i 2006 roku oraz wysokość nierozliczonych
sald naleŜności i zobowiązań z tymi podmiotami na dzień 31 grudnia 2007 i 2006 roku zostały
zaprezentowane poniŜej.
Nota 39
TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI
Koszty
Przychody ze sprzedaŜy
Pozostałe przychody operacyjne
NaleŜności z wyjątkiem poŜyczek
Zobowiązania z wyjątkiem poŜyczek

PBK S.A.
2007
19 468
420
11
3 214

2006
7 457
423
45
23
1 132

Bipromet-Ecosystem
Sp. z o.o.
2007
2006
1 859
102
91
612
597

Avallon sp. z o.o.
2007
84

2006
154

2
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Opis umów zawartych z podmiotami powiązanymi o wartości powyŜej 500 tys. Euro znajduje się
w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. (pkt 10).
55. NaleŜności i zobowiązania warunkowe
NaleŜności warunkowe
Nota 40
NALEśNOŚCI WARUNKOWE

31.12.2006r.

Od jednostek powiązanych:
- z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń
- z tytułu otrzymanych weksli jako zabezpieczenie
- pozostałe
Od pozostałych jednostek:
- z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń
- z tytułu otrzymanych weksli jako zabezpieczenie

31.12.2007r.
55
55

5 643
3 548
2 095

1 232

1 232
10 732
5 672
5 060

Zobowiązania warunkowe
Nota 41
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

31.12.2006r.

Na rzecz jednostek powiązanych:
-z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
- z tytułu wystawionych weksli jako zabezpieczenie
Na rzecz pozostałych jednostek:
-z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
- z tytułu wystawionych weksli jako zabezpieczenie

31.12.2007r.
55
55

393
393

4 004
3 699
305

13 007
11 034
1 973

56. Struktura zatrudnienia w Grupie
Nota 42
ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA ETATY
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych
Zatrudnienie razem

01.-12.2006r.

01.-12.2007r.

82,5
138,1
220,6

77,0
165,5
242,5

Grupa poniosła następujące koszty zatrudnienia
Nota 43
KOSZTY ZATRUDNIENIA
a) wynagrodzenia
b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Suma kosztów zatrudnienia

01.-12.2006r.

01.-12.2007r.

10 537
2 186

13 872
2 665

12 723

16 537
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Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
Nota 44
WYNAGRODZENIA ZARZĄDU
Tadeusz Baj
Tomasz Sobol
Ryszard Straszak
Marek Kacprowicz
Razem

01.-12.2006r.
465
91

556

01.-12.2007r.
470
257
169
38
934

W dniu 22.03.2007 r. Rada Nadzorcza Bipromet S.A. podjęła uchwałę w sprawie przydziału
warrantów za 2006 rok. Zgodnie z uchwałą warranty objęło dwóch członków zarządu:
Tadeusz Baj (Prezes Zarządu) – 473 warranty (po splicie 141 900)
Tomasz Sobol (Wiceprezes Zarządu) – 294 warranty (po splicie 88 200 warrantów)
Wartość 1 warrantu na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiła 855,59 złotych. Wyceny dokonał
licencjonowany aktuariusz.
W dniu 12.03.2008 roku Pan Tadeusz Baj objął nieodpłatnie 141 900 warrantów subskrypcyjnych
serii A wyemitowanych przez Bipromet S.A. . Objęte warranty uprawniają do nabycia 141 900 akcji
serii D Bipromet S.A. po cenie 0,10 zł za jedną akcję. Spółka szacuje, Ŝe objęcie akcji nastąpi
w drugim kwartale 2008 roku.
W dniu 17.03.2008 roku Pan Tomasz Sobol objął nieodpłatnie 88 200 warrantów subskrypcyjnych
serii A wyemitowanych przez Bipromet S.A.. Objęte warranty uprawniają do nabycia 88 200 akcji
serii D Bipromet S.A. po cenie 0,10 zł za jedną akcję. Spółka szacuje, Ŝe objęcie akcji nastąpi
w drugim kwartale 2008 roku.

Dodatkowo wskazać naleŜy, iŜ:
- Członkowie Zarządu Spółki – Pan Tadeusz Baj, Pan Marek Kacprowicz oraz Pan Tomasz Sobol
(były Członek Zarządu) w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej spółki zaleŜnej
Bipromet Ecosystem sp. z o.o. w 2007 r. uzyskali z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości
odpowiednio: Tadeusz Baj – 8 tys. zł, Marek Kacprowicz – 1 tys. zł, Tomasz Sobol – 7 tys. zł
- Pan Ryszard Straszak w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa
Budowlanego Katowice S.A. (spółka zaleŜna od Bipromet S.A.) uzyskał w roku 2007 wynagrodzenie
w łącznej wysokości 296 tys. zł
- Pan Tomasz Sobol w związku z pełnieniem w 2006 r. funkcji Dyrektora Finansowego
Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. otrzymał w roku 2007 premię w wysokości 20 tys. zł.
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Nota 45
WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ
Bala Paweł
Jurczyk Tomasz
Leśniak Marek
Musioł Andrzej
Stamirowski Tomasz
Więcławski Robert
Woliński Waldemar
Sobol Tomasz
Razem

01.-12.2006r.

01.-12.2007r.

18
16
18
16
16
18
6
108

18
18
18
18
18
18
14
122

Zmiany w składzie Zarządu
W roku obrotowym nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki Bipromet S.A.
Od 11 czerwca 2007 członkiem zarządu oraz Wiceprezesem został Pan Ryszard Straszak.
W dniu 15 listopada 2007 r. Pan Tomasz Sobol złoŜył rezygnację z członkostwa w Zarządzie oraz
z funkcji Wiceprezesa.
Od dnia 15 listopada 2007 członkiem zarządu oraz Wiceprezesem został Pan Marek Kacprowicz.
PoŜyczka udzielona członkom Zarządu i Rady Nadzorczej
W bieŜącym i poprzednim roku obrotowym Grupa nie udzielała poŜyczek i świadczeń o podobnym
charakterze osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej.
Programy akcji pracowniczych
W dniu 20 czerwca 2006 roku Spółka dominująca wyemitowała 4.841 warranty subskrypcyjne
uprawniające do objęcia akcji serii D.
Osoby uprawnione do objęcia warrantów mogą je obejmować w następujących 4 transzach:
− w roku 2007 po przyjęciu sprawozdań finansowych za rok 2006 łącznie 947
(Transza I),
− w roku 2008 po przyjęciu sprawozdań finansowych za rok 2007 łącznie 1.136
(Transza II),
− w roku 2009 po przyjęciu sprawozdań finansowych za rok 2008 łącznie 1.287
(Transza III),
− w roku 2010 po przyjęciu sprawozdań finansowych za rok 2009 łącznie 1.471
(Transza IV).

warrantów
warrantów
warrantów
warrantów

Nabycie praw do warrantów następuje po spełnieniu kryteriów dotyczących wyniku na sprzedaŜy,
wyniku netto i terminowej spłaty za kredytów w kaŜdym roku.
Spełnienie kryteriów finansowych upowaŜnia osoby uprawnione do objęcia w zamian za warranty
akcji Spółki po cenie nominalnej. KaŜdy warrant upowaŜnia do objęcia 1 akcji.

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
67

GRUPA KAPITAŁOWA BIPROMET
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku
sporządzone zgodnie z MSSF. Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Wartość godziwa warrantów została obliczona przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu
modelu Blacka-Scholes’a na wycenę opcji, z uwzględnieniem wyszczególnionych dalej modyfikacji.
Do wyceny wykorzystano symulację Monte Carlo dla 10.000 trajektorii procesu ceny,
modelowanego przez geometryczny ruch Browna. Do wyceny przyjęto tzw. miarę fizyczną zamiast
tzw. neutralnej względem ryzyka (stosowanej w klasycznym modelu Blacka-Scholesa). Wynika to z
faktu iŜ klasyczny model Blacka-Scholesa zakłada moŜliwość handlu akcjami spółki na rynku
zorganizowanym.
Do symulacji przyjęto następujące parametry:
− długoterminowa stopa procentowa bez ryzyka na poziomie 5%
− zmienność (volatility) na poziomie 58%.
W związku z niespełnieniem warunków określonych w regulaminie programu motywacyjnego z dnia
20 czerwca 2006 r. , za rok 2007 warranty tej transzy nie zostały zaoferowane do objęcia osobom
uprawnionym a całkowita liczba Akcji oferowanych w ramach emisji serii D nie uległa zmniejszeniu
o ilość Akcji, do których uprawniałyby warranty przewidziane w tej transzy.
57. Zarządzanie ryzykiem finansowym
Grupa jest naraŜona na ryzyko zmiany kursów walut ale ryzyko to jest stosunkowo niewielkie
w porównaniu do ogółu przychodów ze sprzedaŜy Grupy.
Grupa nie jest naraŜona na duŜe ryzyko kredytowe z tytułu znaczącej koncentracji sprzedaŜy
i naleŜności. Ponadto, dzięki bieŜącemu monitorowaniu stanów naleŜności, naraŜenie Grupy na
ryzyko nieściągalnych naleŜności jest nieznaczne.
OstroŜne zarządzanie ryzykiem związanym z płynnością zakłada utrzymanie odpowiedniego
poziomu środków pienięŜnych oraz korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty
w rachunku bieŜącym, kredyty bankowe, linie gwarancyjne.
58. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
Pozycja nie występuje.
59. Objaśnienia dotyczące przekształcenia na MSSF
Rok 2006 jest pierwszym rokiem, w którym skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono
zgodnie z MSSF. Ostatnim sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z ustawą
o rachunkowości było sprawozdanie za rok zakończony 31 grudnia 2005, zatem za datę przejścia
na zasady zgodne z MSSF uznaje się dzień 1 stycznia 2005 roku.
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