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1

Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie
Finansowe

1.1 Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe
Wybrane dane finansowe - skrócone śródroczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
IX. Przepływy pieniężne netto, razem

tys. PLN
01.01.2015 30.09.2015

01.01.2015 30.09.2015

01.01.2014 30.09.2014

209 518
15 742
13 097
10 457
1,29
(42 083)

167 318
13 239
11 040
8 611
1,34
(2 066)

50 383
3 786
3 149
2 515
0,31
(10 120)

40 025
3 167
2 641
2 060
0,32
(494)

(7 487)

(9 901)

(1 800)

(2 368)

52 623
3 053

2 831
(9 136)

12 654
734

681
(2 186)

30.09.2015
X. Aktywa razem
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XII. Zobowiązania długoterminowe
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIV. Kapitał własny
XV. Kapitał zakładowy
XVI. Liczba akcji na koniec okresu
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

tys. EUR

01.01.2014 30.09.2014

308 330
194 268
63 867
130 401
114 062
8 363
8 362 549
13,64

31.12.2014
218 329
142 986
48 064
94 922
75 343
6 410
6 410 000
11,75

30.09.2015
72 743
45 833
15 068
30 765
26 910
1 973
8 362 549
3,28

31.12.2014
52 288
34 244
11 511
22 733
18 044
1 535
6 410 000
2,83
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1.2 Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych
Dochodów
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Wyszczególnienie

Nota

01.01.2015 30.09.2015

01.01.2014 30.09.2014

01.07.2015 30.09.2015

01.07.2014 30.09.2014

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży

1.
2.

ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

2.
2.

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce
stowarzyszonej

3.
4.
5.
6.

209 518

167 318

71 034

63 489

182 491

148 734

58 215

55 270

27 027

18 584

12 819

8 219

5 049

2 400

1 950

581

6 824

2 985

3 204

986

15 155

13 199

7 666

6 652

2 121

387

444

19

1 533

347

86

136

15 742

13 239

8 023

6 535

55

68

24

11

2 700

2 267

858

792

-

-

-

-

-

-

-

-

13 097

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

11 040

7 189

5 753

Podatek dochodowy
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
KONTYNUOWANEJ

2 639

2 429

1 598

1 262

10 457

8 611

5 590

4 492

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

-

-

-

10 457

8 611

5 590

4 492

Inne całkowite dochody

-

-

-

-

Inne całkowite dochody łącznie

-

-

-

-

10 457

8 611

5 590

4 492

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM

ZYSK (STRATA) NETTO

7.

Całkowite dochody ogółem

Zysk na jedną akcję (w zł/gr na jedną
akcję)

Nota

01.01.2015 30.09.2015

01.01.2014 30.09.2014

01.07.2015 30.09.2015

01.07.2014 30.09.2014

7.
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej
Zwykły

1,29

1,34

0,67

0,70

Rozwodniony

1,29

1,34

0,67

0,70

Zwykły

1,29

1,34

0,67

0,70

Rozwodniony

1,29

1,34

0,67

0,70

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i
zaniechanej

10 457

8 611

5 590

4 492

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

10 457

8 611

5 590

4 492

8 117 493

6 410 000

8 362 549

6 410 000

8 117 493

6 410 000

8 362 549

6 410 000

Z działalności kontynuowanej

Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
zwykłych
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1.3 Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji
Finansowej
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Wyszczególnienie

Nota

30.09.2015

31.12.2014

AKTYWA TRWAŁE

73 671

28 060

Rzeczowe aktywa trwałe

69 789

26 055

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

Wartość firmy

-

-

169

261

-

-

Pozostałe wartości niematerialne
Akcje i udziały
Należności długoterminowe

2 683

435

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

531

520

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

499

790

-

-

234 659

190 270

124 726

107 298

55 659

44 531

-

-

45 261

31 742

Pozostałe aktywa trwałe
AKTYWA OBROTOWE

8.
9.

Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

9.

Pozostałe należności
Pozostałe aktywa finansowe

-

-

8 401

5 349

612

1 349

-

-

-

-

-

-

308 330

218 329

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO
PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży

Aktywa razem :

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Wyszczególnienie

30.09.2015

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

31.12.2014

114 062

75 343

8 363

6 410

-

-

26 309

-

Kapitał zapasowy z emisji akcji

10.
10.
10.

Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji
połączenia pod wspólną kontrolą

10.

69 105

51 103

Kapitał podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych

(172)

582

Zysk (strata) netto roku obrotowego

10 457

17 248

114 062

75 343

-

-

63 867

48 064

1 746

2 435

48

48

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy
jednostki dominującej
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym
kontroli
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

11.

Pozostałe rezerwy
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania finansowe

12.
13.

-

-

12 508

22 591

44 499

20 053
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Pozostałe zobowiązania długoterminowe

14.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Pozostałe zobowiązania
Przychody przyszłych okresów
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z
AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYMI JAKO
PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Pasywa razem :

5 066

2 937

130 401

94 922

12.
13.
15.

25 953

17 138

331

241

48 428

59 833

15.
11.
11.
15.
16.

1 484

1 481

1

1

612

506

46 080

12 407

7 512

3 314

-

-

308 330

218 329
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1.4 Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów
Pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Wyszczególnienie

01.01.2015 30.09.2015

01.01.2014 30.09.2014

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

13 097

11 040

(55 180)

(13 106)

Amortyzacja

2 502

3 025

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

2 513

2 216

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Korekty razem

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

(250)

7

(57 304)

(14 223)

(583)

432

Zmiana stanu zapasów

(54 644)

(6 344)

Zmiana stanu należności

(28 026)

(4 862)

Zmiany w kapitale obrotowym
Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zob. krótkot, z wyjątkiem zobowiązań fin.
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem
Zapłacony podatek dochodowy
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

24 573

3 066

1 376

(6 515)

(2 640)

-

-

(4 131)

-

-

(42 083)

(2 066)

-

(35)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych

(8 699)

(9 653)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

82

306

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

1 130

-

-

(519)

(7 487)

(9 901)

Pożyczki udzielone
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy netto z tytułu emisji akcji

28 262

-

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

24 500

20 000

-

(12 500)

Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

8 859

3 000

(10 127)

(4 648)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

(280)

(701)

Dotacje do aktywów trwałych

3 849

-

Odsetki zapłacone

(2 440)

(2 320)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

52 623

2 831

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM

3 053

(9 136)

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

3 053

(9 136)

-

-

5 349
8 401

15 513
6 377

Spłaty kredytów i pożyczek

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM
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1.5 Skrócone Śródroczne Sprawozdanie ze zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM za okres: 01.01.2015 30.09.2015

Kapitał
podstawowy

Kapitał zapasowy z
emisji akcji

Kapitał zapasowy
Nie podzielone
z zysku
zyski zatrzymane z
zatrzymanego
lat poprzednich

Kapitał własny
razem

Zysk (strata) netto
roku obrotowego

Saldo na dzień 01.01.2015 roku

6 410

-

Emisja akcji

1 953

26 309
18 002

(18 002)

1 953

26 309

18 002

(18 002)

-

-

-

-

10 457

10 457

8 363

26 309

69 105

(172)

10 457

114 062

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
Razem transakcje z właścicielami

51 103

17 830

75 343
28 262
-

Zysk (strata) netto w okresie
Razem całkowite dochody
Saldo na dzień 30.09.2014 roku

-

28 262

10 457

10 457

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM za okres: 01.01.2014 31.12.2014
Saldo na dzień 01.01.2014 roku

Kapitał
podstawowy

Kapitał zapasowy z
emisji akcji

6 410

-

-

-

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
Razem transakcje z właścicielami

Kapitał zapasowy
Nie podzielone
z zysku
zyski zatrzymane z
zatrzymanego
lat poprzednich

33 315

18 371

17 788

(17 788)

17 788

(17 788)

Zysk (strata) netto w okresie
Razem całkowite dochody
Saldo na dzień 31.12.2014 roku

Kapitał własny
razem

Zysk (strata) netto
roku obrotowego

58 095
-

-

17 248

17 248

-

-

-

-

17 248

17 248

6 410

-

51 103

582

17 248

75 343
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1.6 Informacje o Grupie Kapitałowej DEKPOL
1.6.1 Struktura Grupy Kapitałowej DEKPOL
Według stanu na dzień 30 września oraz na dzień przekazania niniejszego raportu (tj. 16
listopada 2015 roku) w skład Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. wchodzi Dekpol S.A. jako podmiot
dominujący oraz cztery spółki zależne:
- spółki bezpośrednio zależne od Dekpol S.A.:
a) Dekpol 1 Sp. z o.o.
b) Dekpol 1 Sp. z o.o. S.K.A.
- spółki pośrednio zależne od Dekpol S.A. (poprzez Dekpol 1 Sp. z o.o. S.K.A.):
a) Dekpol Royalties Sp. z o.o.,
b) Almond Sp. z o.o.
Dekpol S.A. posiada 100% udziałów w Dekpol 1 Sp. z o.o. oraz 100% akcji w Dekpol 1 Sp. z
o.o. S.K.A. Dekpol 1 Sp. z o.o. S.K.A. posiada 100% udziałów w spółkach Dekpol Royalties
Sp. z o.o. oraz Almond Sp. z o.o. Nie występują udziałowcy niekontrolujący.
Wszystkie ww. spółki podlegają konsolidacji metodą pełną.
Dekpol S.A. prowadzi działalność operacyjną w trzech obszarach:
• działalność deweloperska - budowa, wykończenie i sprzedaż mieszkań, powierzchni
handlowo-usługowych;
• generalne wykonawstwo w zakresie obiektów przemysłowych, magazynowych, handlowych,
usługowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną w tym wykonawstwo dróg, placów, parkingów
wraz z infrastrukturą;
• produkcja i montaż konstrukcji stalowych oraz produkcja osprzętów (łyżek) do maszyn
budowlanych.
Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA - spółka odpowiadająca w Grupie DEKPOL za zarządzanie
podmiotami zależnymi, powołanymi w celu realizacji specjalistycznych zadań.
Dekpol 1 Sp. z o.o. - komplementariusz DEKPOL 1 Sp. z o.o. SKA
Almond Sp. z o.o. - spółka będąca właścicielem nieruchomości w Gdańsku przy ul.
Toruńskiej, odpowiedzialna za dokończenie budowy Hotelu Almond
Dekpol Royalties Sp. z o.o. - spółka zarządzająca wartościami niematerialnymi i
intelektualnymi w Grupie DEKPOL

1.6.2 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej DEKPOL
W dniu 17 kwietnia 2015 roku Spółka nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki
Heron 3 Sp. z o.o. S.K.A. (aktualnie Dekpol 1 Sp. z o.o. S.K.A.) oraz 100% udziałów w kapitale
zakładowym spółki Heron 3 Sp. z o.o. (aktualnie Dekpol 1 Sp. z o.o.). Dekpol 1 Sp. z o.o. jest
jedynym komplementariuszem Dekpol 1 Sp. z o.o. S.K.A. W okresie I półrocza 2015 roku
powyższe spółki nie prowadziły działalności operacyjnej i nie miały istotnego wpływu na
działalność i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol. W związku z powyższym Spółka nie
sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres I półrocza 2015 roku.
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Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za III kwartał 2015 r.
Nabycie udziałów/akcji w spółkach Dekpol 1 Sp. z o.o. oraz Dekpol 1 Sp. z o.o. S.K.A.
stanowiło jeden z etapów działań mających na celu wzrost efektywności funkcjonowania Grupy
Kapitałowej Dekpol.
W lipcu 2015 r. Dekpol 1 Sp. z o.o. S.K.A. zarejestrowała spółkę Dekpol Royalties Sp. z o.o.,
w której posiada 100% udziałów oraz nabyła 100% udziałów w spółce Almond Sp. z o.o.
Rejestracja nowej spółki oraz nabycie udziałów stanowią kolejny z etapów działań mających
na celu wzrost efektywności funkcjonowania Grupy Kapitałowej Dekpol.
W dniu 30 lipca 2015 r. została przeprowadzona transakcja polegająca na objęciu przez
Emitenta akcji serii B w podwyższonym kapitale zakładowym Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA o łącznej
wartości nominalnej 0,5 mln zł, po cenie emisyjnej łącznie 51,51 mln zł i nastąpiło pokrycie
tych akcji wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 12, obejmującej działki o powierzchni 0,34 ha, wraz
z prawem własności znajdującego się na tej nieruchomości budynku w budowie. Przed dniem
30 lipca 2015 r. kapitał zakładowy Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA wynosił 50 tys. zł.
W dniu 30 lipca 2015 r. została również przeprowadzona transakcja polegająca na objęciu
przez Spółkę akcji serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA o
łącznej wartości nominalnej 0,5 mln zł, po cenie emisyjnej łącznie 56,36 mln zł i nastąpiło
pokrycie tych akcji wkładem niepieniężnym w postaci majątkowych praw autorskich do utworu
w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
w postaci oznaczenia słowno-graficznego „dekpol” występującego we wszystkich
wykorzystywanych przez Spółkę wariantach graficznych i kolorystycznych, wraz z
deskryptorami towarzyszącymi („Utwór”).
W wyniku wyżej przeprowadzonej transakcji polegającej na pokryciu akcji wkładem
niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w
Gdańsku przy ul. Toruńskiej 12, Dekpol S.A. osiągnęła zysk brutto (ujawniony w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym) w kwocie 14 200 tys. zł. W wyniku transakcji polegającej na
pokryciu akcji wkładem niepieniężnym w postaci majątkowych praw autorskich do utworu w
rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w
postaci oznaczenia słowno-graficznego „dekpol” , w Spółce Dekpol S.A. powstał zysk brutto w
kwocie 56 262 tys. zł (ujawniony w jednostkowym sprawozdaniu finansowym). Wyżej
wskazane zyski, jako zrealizowane pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej
Dekpol S.A. zostały wyłączone na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

1.6.3 Władze Spółki

1.6.3.1 Zarząd
Zarząd Emitenta składa się z jednego albo większej liczby członków, powoływanych
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza
powierza funkcję Prezesa Zarządu, jest ponadto możliwe powierzenie innym członkom funkcji
wiceprezesów Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat i nie jest wspólna.
Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania w skład Zarządu Emitenta wchodzą:
1. Mariusz Grzegorz Tuchlin (Prezes Zarządu)
2. Krzysztof Andrzej Łukowski (Wiceprezes Zarządu)
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3. Rafał Glaza (Członek Zarządu)
4. Adam Olżyński (Członek Zarządu)
5. Andrzej Maciej Kuchtyk (Członek Zarządu)
6. Rafał Szczepan Dietrich (Członek Zarządu)
Członkowie Zarządu powołani zostali uchwałą Zgromadzenia Wspólników Dekpol Sp. z o.o. w
przedmiocie powołania członków Zarządu spółki przekształconej (Emitenta) z dnia 1 kwietnia
2014 r. Kadencja każdego z członków Zarządu upłynie z dniem 1 kwietnia 2019 r. Każdy z
członków Zarządu pełnił wcześniej funkcję członka Zarządu Spółki Dekpol Sp. z o.o.
Skład Zarządu nie uległ zmianie w okresie III kwartału oraz do dnia sporządzenia
niniejszego raportu.

1.6.3.2 Rada Nadzorcza
Statut Dekpol S.A. przewiduje, iż Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków,
natomiast w przypadku uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej z pięciu do siedmiu
członków. Powołanie, jak również odwołanie, członków Rady Nadzorczej następuje w drodze
uchwały Walnego Zgromadzenia. Organ ten dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, może również powierzyć funkcję Wiceprzewodniczącego innemu członkowi.
Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat i nie jest wspólna.
Na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
1. Roman Suszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Stobiecki – Członek Rady Nadzorczej
3. Jacek Grzywacz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
4. Krzysztof Czerkas – Członek Rady Nadzorczej
5. Jacek Kędzierski - Członek Rady Nadzorczej
Jacek Kędzierski i Krzysztof Czerkas spełniają wymogi niezależności od Emitenta i podmiotów
z nim powiązanych określone w Statucie. Kadencja Jacka Kędzierskiego i Krzysztofa
Czerkasa upłynie z dniem 30 czerwca 2019 roku Kadencja Romana Suszka, Piotra
Stobieckiego i Jacka Grzywacza upłynie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.
Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w okresie III kwartału oraz do dnia sporządzenia
niniejszego raportu.

1.6.4 Opis przyjętych zasad rachunkowości
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dekpol S.A. w dniu 30.09.2015 r. na podstawie art. 45
ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
postanowiło o zmianie zasad rachunkowości Spółki i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań
finansowych w Spółce zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej
MSSF), począwszy od sprawozdania finansowego spółki sporządzonego za rok obrotowy
2015, przy czym raport okresowy za III kw. 2015 r. sporządzony będzie zgodnie z MSSF.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy od 1
stycznia do 30 września 2015 roku jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. Grupa Kapitałowa Dekpol S.A. powstała w dniu
17 kwietnia 2015 roku. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol
S.A. są sporządzane, zgodnie z art. 55 ust. 5 Ustawy o Rachunkowości, zgodnie z MSSF.
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Zgodnie ze wskazaną wyżej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dekpol S.A.
również jednostkowe sprawozdania finansowe Dekpol S.A. są, począwszy od sprawozdania
finansowego za III kwartał roku 2015, sporządzane zgodnie z MSSF. W związku ze
sporządzaniem sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF Dekpol S.A. zmieniła swoją politykę
rachunkowości, której najważniejsze zasady przedstawiono poniżej.

1.6.4.1 Regulacje ogólne


Aktywa i pasywa Grupy Kapitałowej, a także jej wynik finansowy są ustalane
zgodnie z zasadami określonymi w MSSF. Poniżej przedstawiono szczegółowe
regulacje przywołujące najważniejsze postanowienia MSSF oraz określające
wybór kierownictwa jednostki dominującej w odniesieniu do zagadnień, dla których
MSSF taki wybór umożliwia. Ponadto przedstawiono stanowisko kierownictwa
Dekpol S.A. (Spółka, Jednostka) w kwestiach nie sprecyzowanych przez MSSF.



Ilekroć dalej mowa o Spółce lub Jednostce, oznacza to Dekpol S.A. Omawiane
zasady dotyczą zarówno jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A.



Istotność. Spółka przyjmuje, że możliwe jest odstąpienie od zasad uregulowanych
w niniejszej polityce i w MSSF, jeżeli wpływ odstąpienia na wartość aktywów i
pasywów, kapitałów własnych i wynik finansowy nie będzie istotny. Jeżeli w
dalszych postanowieniach nie zdecydowano inaczej, za nieistotne uważa się skutki
odstąpień, których łączna wartość nie przekracza żadnej z wartości granicznych:





1,0% wartości aktywów – dla odstąpień wpływających na wartość aktywów
i pasywów,



1,0% wartości przychodów ze sprzedaży – dla odstąpień wpływających na
wartości ujawnione w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, z wyjątkiem
wyniku finansowego,



2,0% kapitałów własnych – dla odstąpień wpływających na wynik finansowy
i inne kapitały własne.

Definicje:


MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w brzmieniu zatwierdzonym do
stosowania przez Komisję Wspólnot Europejskich a także Międzynarodowy
Standard Sprawozdawczości Finansowej (gdy oznaczony numerem).



MSR – Międzynarodowy Standard Rachunkowości.



Dzień przejścia na MSSF – 1 stycznia 2014 roku.



Aktywa.



Aktywa i pasywa krótkoterminowe - § 57 i § 60 MSR 1.



Aktywa i pasywa długoterminowe - § 57 i § 60 MSR 1.



Zamortyzowany koszt - § 9 MSR 39.



Efektywna stopa procentowa - § 9 MSR 39.



Aktywa finansowe - § 11 MSR 32.



Zobowiązania finansowe - § 11 MSR 32.



Instrument kapitałowy - § 11 MSR 32.



Zapasy - § 6 MSR 2.
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Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych - § 6 MSR 7.

1.6.4.2 Zwolnienia zastosowane przy wprowadzeniu MSSF po raz pierwszy.


Celem prawidłowego ustalenia bilansu otwarcia na dzień przejścia na MSSF
Spółka stosuje postanowienia MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”.



Spółka zastosowała następujące zwolnienia ze stosowania MSSF:


Jako zakładany koszt historyczny środków trwałych na dzień przejścia na
MSSF uznano ich wartość godziwą na ten dzień zgodnie z § 16-19 MSSF 1.

1.6.4.3 Sprawozdanie finansowe


Sprawozdania finansowe
zdefiniowanych
w ust. § 25-28 MSR 1:


Kontynuacji działalności,



Memoriału,



Ciągłości prezentacji.

sporządzane

są

przy

zastosowaniu



Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.



Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.



Sprawozdanie finansowe sporządza się w tysiącach złotych.

zasad

1.6.4.4 Szacunki księgowe


Ze względu na niepewność towarzyszącą działalności Spółki wielu pozycji
sprawozdań finansowych nie można precyzyjnie wycenić, lecz tylko oszacować.
Proces szacowania wymaga dokonania własnego osądu na podstawie najbardziej
aktualnych,
dostępnych
informacji.
Stosowanie
rozsądnych
wartości
szacunkowych jest podstawowym elementem procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i nie podważa wiarygodności tychże sprawozdań.



Zastosowanie wartości szacunkowych może być wymagane między innymi
w przypadku określenia:





Wątpliwych należności,



Zapasów, które utraciły przydatność gospodarczą,



Ustalenia długości okresów użytkowania aktywów podlegających amortyzacji,



Rezerwy na przyszłe świadczenia,



Założeń przyjętych przy szacowaniu wartości godziwych nieruchomości.

Skutki zmian danej wartości szacunkowej uwzględnia się przy ustalaniu wysokości
zysku lub straty netto:


W okresie, w którym nastąpiła zmiana, jeśli zmiana ta dotyczy tylko tego okres
lub



W okresie, w którym nastąpiła zmiana i w okresach przyszłych, jeśli zmiana
ta dotyczy wszystkich tych okresów.
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1.6.4.5 Transakcje w walutach obcych


Zasady wyceny i ujęcia transakcji w walutach obcych reguluje MSR 21 „Skutki
zmian kursów wymiany walut obcych”.



Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski (PLN). Spółka sporządza sprawozdania
finansowe w walucie funkcjonalnej.



Spółka wycenia transakcje w walutach obcych według kursu natychmiastowej
wymiany na dzień transakcji. Przyjmuje się, że kursem natychmiastowej wymiany
na dzień transakcji jest kurs średni NBP z dnia poprzedzającego transakcję.



Spółka wycenia na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych:





Pieniężne (waluty oraz należności i zobowiązania wyrażone w walutach
obcych) – wg kursu natychmiastowej wymagalności na dzień bilansowy, tj. wg
kursu średniego NBP na dzień bilansowy,



Pozycje niepieniężne wyceniane wg kosztu historycznego – wg kursu z dnia
transakcji, tzn. nie podlegają przeszacowaniu na dzień bilansowy,



Pozycje niepieniężne wyceniane wg wartości godziwej – przy zastosowaniu
kursów wymiany, które obowiązywały w dniu, na który ustalono wartość
godziwą, tj. kursu średniego NBP na ten dzień.

Jeżeli skutki wyceny pozycji niepieniężnej w wartości godziwej odnoszone są
w kapitały własne, w ten sam sposób ujmowane są różnice kursowe z wyceny.
W innym wypadku różnice kursowe ujmowane są w wyniku okresu.

1.6.4.6 Wartości niematerialne (WN)


Definicja składnika WN została określona w §12 MSR 38 „Wartości niematerialne”,
zaś kryteria ujmowania w §21 MSR 38.



Spółka ujmuje początkowo WN nabyte w odrębnych transakcjach według cen
nabycia, zaś WN wytworzone we własnym zakresie według kosztu wytworzenia.



W przypadku nabycia licencji na oprogramowania lub podobnych składników
majątkowych, do wartości początkowej WN zalicza się koszty wdrożenia
oprogramowania poniesione do dnia doprowadzenia oprogramowania do założonej
użyteczności określonej przez Zarząd Spółki. Do kosztów wdrożenia nie zalicza się
kosztów szkoleń pracowników, obciążających wynik w dacie poniesienia.



Do WN wytworzonych we własnym zakresie kwalifikuje się wyłącznie WN
spełniające kryteria określone dla prac rozwojowych w §57 MSR 38. Nie kwalifikuje
się do WN wartości firmy, znaków firmowych, towarowych itp. o ile zostały
wytworzone we własnym zakresie.



Po początkowym ujęciu Spółka wycenia WN według ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe, zgodnie z
modelem określonym w § 74 MSR 38.



W odniesieniu do każdej WN Spółka ustala okres ekonomicznej użyteczności.
Okres ekonomicznej użyteczności może być nieograniczony. Okres ekonomicznej
użyteczności wynikający z tytułów prawnych nie może być dłuższy niż okres
obowiązywania tych tytułów.



WN podlegają amortyzacji w okresie ekonomicznej użyteczności od dnia, gdy
składnik jest gotowy do użycia do dnia wyłączenia z ujmowania lub dnia
przeznaczenia do sprzedaży.



Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji WN, chyba, że inne metody
(degresywna, oparta o jednostki produkcji) lepiej odzwierciedlają konsumpcję
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korzyści ekonomicznych. Spółka może stosować inne metody i stawki dla celów
ustalenia dochodu podatkowego.


Okres amortyzacji oraz metoda amortyzacji podlegają periodycznej weryfikacji, co
najmniej na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku stwierdzenia
znaczącej zmiany względem poprzednich szacunków, jednostka dokonuje zmiany
stawek i/lub metody amortyzacji począwszy od pierwszego dnia okresu
sprawozdawczego.



WN o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności oraz wartość firmy nie
podlegają amortyzacji, są jednak poddawane testom z tytułu trwałej utraty wartości
na koniec każdego roku obrotowego oraz gdy występują przesłanki, że wystąpiła
trwała utrata wartości WN. Ponadto corocznie weryfikowana jest poprawność
założenia, że WN ma nieokreślony okres ekonomicznej użyteczności i – w razie
potrzeby – WN podlega przekwalifikowaniu do WN amortyzowanych.
Przekwalifikowaniu nie podlega wartość firmy.



WN o wartości początkowej nie przekraczającej 1000,00 zł są odpisywane
jednorazowo w ciężar kosztów „zakupu narzędzi i wyposażenia”
ewidencjonowanych na koncie 411-09 i ujmowane w pozabilansowej ewidencji
wyposażenia. WN o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 3.500,00 zł ujmowane
są w ewidencji analitycznej WN i amortyzowane jednorazowo w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym WN gotowe do użycia zgodnie z
oczekiwaniami kierownictwa.

1.6.4.7 Rzeczowe aktywa trwałe


Zasady wyceny rzeczowych aktywów trwałych zawarte są przede wszystkim
w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”.



Rzeczowe aktywa trwałe podlegają początkowemu ujęciu według ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia.



Cena nabycia lub koszty wytworzenia podlegają powiększeniu o koszty demontażu
i usunięcia składnika aktywów trwałych oraz renowacji miejsca używania aktywów
trwałych, jeżeli Spółka jest do tego zobowiązana.



Cena nabycia lub koszty wytworzenia nie podlegają skorygowaniu o różnice
kursowe dotyczące zobowiązań finansujących nabycie składnika aktywów
naliczone do dnia przekazania składnika aktywów do używania, chyba, że wynika
to z przyjętej polityki w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.



Cena nabycia lub koszty wytworzenia podlegają powiększeniu o koszty odsetek od
zobowiązań finansujących nabycie składnika aktywów naliczone do dnia, gdy
składnik jest gotowy do użycia.



Po początkowym ujęciu Spółka wycenia rzeczowe aktywa trwałe według ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe,
zgodnie z modelem określonym w § 30 MSR 16.



W odniesieniu do każdego składnika rzeczowych aktywów trwałych Spółka ustala
okres ekonomicznej użyteczności. Jeżeli w odniesieniu do istotnych części
składowych środka trwałego uzasadnione jest zastosowanie różnych okresów
ekonomicznej użyteczności i stawek/metod amortyzacji Spółka stosuje różne
stawki/metody amortyzacji w odniesieniu do każdej istotnej części składowej.



Rzeczowe aktywa trwałe podlegają amortyzacji w okresie ekonomicznej
użyteczności od dnia, gdy składnik jest gotowy do użycia do dnia wyłączenia z
ujmowania lub dnia przeznaczenia do sprzedaży.
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Spółka przyjmuje, że wartość końcowa (rezydualna) używanych rzeczowych
składników trwałych zwykle nie jest istotna i nie będzie ustalana,
chyba, że w odniesieniu do danego składnika aktywów wartość rezydualna będzie
istotna. Za istotną uznaje się wartość rezydualną stanowiącą, co najmniej 20,0%
wartości początkowej środka trwałego.



Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych,
chyba, że inne metody (degresywna, oparta o jednostki produkcji) lepiej
odzwierciedlają konsumpcję korzyści ekonomicznych. Spółka może stosować inne
metody i stawki dla celów ustalenia dochodu podatkowego.



Okres amortyzacji, metoda amortyzacji oraz wartość rezydualna (o ile została
ustalona) podlegają okresowej weryfikacji, co najmniej na koniec każdego roku
obrotowego. W przypadku stwierdzenia znaczącej zmiany względem poprzednich
szacunków, jednostka dokonuje zmiany stawek i/lub metody amortyzacji
począwszy od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego.



Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł
są odpisywane w koszty w miesiącu oddania ich do używania. Środki trwałe
o wartości poniżej 1.000,00 zł są ujmowane wyłącznie w ewidencji pozabilansowej
i są odpisywane jednorazowo w ciężar kosztów „zakupu narzędzi i wyposażenia”
ewidencjonowanych na koncie 411-09.



Koszty ulepszenia rzeczowych aktywów trwałych powiększają ich wartość
początkową, pod warunkiem, że ulepszenie polega na wydłużeniu okresu
ekonomicznej użyteczności, lub poprawy parametrów rzeczowych aktywów
trwałych mierzonych kosztami eksploatacji, wydajnością, jakością wytwarzanych
wyrobów bądź zakresem funkcjonalności.



Koszty bieżących remontów i przeglądów rzeczowych aktywów trwałych
są ujmowane jako koszty okresu, w którym je poniesiono, chyba, że prowadzą do
wydłużenia okresu ekonomicznej użyteczności względem pierwotnie zakładanego.



W przypadku wyłączenia rzeczowych aktywów trwałych z używania, Spółka nie
zaprzestaje amortyzacji, chyba, że środek trwały jest przeznaczony do zbycia
w ciągu 12 miesięcy. W takiej sytuacji środki trwałe wyceniane są według wartości
początkowej pomniejszonej o odpisy aktualizujące lub w wartości godziwej
pomniejszonej o koszty sprzedaży, w zależności od tego, która z nich jest niższa i
nie podlegają amortyzacji – zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do
sprzedaży oraz działalność zaniechana”.

1.6.4.8 Leasing


Spółka ujmuje i wycenia składniki majątkowe będące przedmiotem leasingu
zgodnie z MSR 17 „Leasing”.



Spółka kwalifikuje składniki majątkowe do będących przedmiotem umów leasingu
finansowego lub operacyjnego na podstawie kryteriów określonych w § 7-19 MSR
17.



W przypadku składników majątkowych będących przedmiotem leasingu
finansowego, podlegają one wykazaniu jako aktywa korzystającego, zaś
w przypadku leasingu operacyjnego jako aktywa leasingodawcy.



W przypadku leasingu finansowego Spółka ujmuje zdyskontowaną wartość
zobowiązania (bez części odsetkowej) w podziale na zobowiązania długoi krótkoterminowe. Część odsetkowa rat leasingowych ujmowana jest jako koszty
okresu. Jeżeli Spółka nie planuje skorzystać z opcji wykupu przedmiotu leasingu
finansowego, ustala okres ekonomicznej użyteczności nie dłuższy niż czas trwania
umowy leasingu.
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Jeżeli Spółka dokona transakcji leasingu zwrotnego, to ewentualny zysk z tytułu
zbycia składnika aktywów do leasingodawcy nie podlega ujęciu jako przychody i
jest rozliczany w czasie, chyba, że leasing zwrotny jest leasingiem operacyjnym i
transakcję zawarto według wartości godziwych.



Środki trwałe w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie
ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wycenia się
je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.

1.6.4.9 Inwestycje w nieruchomości


Zasady ujmowania i wyceny inwestycji w nieruchomości reguluje MSR 40
„Nieruchomości inwestycyjne”



Spółka zalicza do nieruchomości inwestycyjnych nieruchomości utrzymywane w
celu uzyskiwania przychodów z czynszów lub wzrostu wartości rynkowej. Jeżeli
nieruchomość jest wykorzystywana również na własne potrzeby Spółki, a część
odrębnie wykorzystywana nie może stanowić odrębnego przedmiotu własności,
nieruchomość traktowana jest jako środek trwały, jeżeli dominuje jej wykorzystanie
na własne potrzeby lub jako inwestycja w nieruchomości, jeżeli przeważa charakter
inwestycyjny.



Spółka wycenia nieruchomości w wartościach godziwych. Wartości godziwe
wszystkich nieruchomości ustalane są według stanu na dzień 30 listopada każdego
roku obrotowego. Skutki przeszacowania do wartości godziwych podlegają ujęciu
w wyniku roku obrotowego. Nie podlegają przeszacowaniu nieruchomości nabyte
w drugiej połowie roku obrotowego.

1.6.4.10 Aktywa finansowe


Dla wyceny aktywów finansowych Spółka stosuje zasady określone w MSR 27
„Jednostkowe sprawozdanie finansowe” oraz MSR 39 „Aktywa finansowe –
ujmowanie i wycena”.



Spółka wycenia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycje
w jednostkach zależnych i stowarzyszonych w cenach nabycia zgodnie z § 37
MSR 27.



Spółka kwalifikuje aktywa finansowe inne niż inwestycje w jednostkach zależnych
i stowarzyszonych zgodnie z definicjami określonymi w § 9 MSR 39 przy
początkowym ujęciu do następujących kategorii:


Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
Kwalifikuje się tutaj:
 Przeznaczone do obrotu – wyceniane w wartości godziwej, przy czym skutki
wyceny odnoszone są w wynik okresu. Spółka kwalifikuje do tej
podkategorii:
 Instrumenty pochodne nie będące instrumentami zabezpieczającymi
objętymi rachunkowością zabezpieczeń, w tym wbudowane instrumenty
pochodne podlegające wyodrębnieniu i ujęciu,
 Instrumenty przeznaczone do zbycia w ciągu 3 miesięcy od daty
nabycia, o ile można dla nich wiarygodnie ustalić wartość godziwą.



Zaliczone do tej kategorii przy początkowym ujęciu.
 Spółka kwalifikuje do tej podkategorii aktywa finansowe jeżeli takie ujęcie
powoduje zmniejszenie niespójności w zakresie wyceny lub ujmowania (np.
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finansujące zobowiązanie jest wyceniane w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat) lub
 grupa aktywów finansowych, zobowiązań finansowych lub obu tych
kategorii jest odpowiednio zarządzana, a jej wyniki oceniane w oparciu o
wartość godziwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania
ryzykiem lub strategią inwestycyjną, natomiast informacje na temat grupy
są na tej podstawie przekazywane wewnątrz jednostki kluczowym
członkom kierownictwa (Zarządowi Spółki). Do tej grupy co do zasady
kwalifikowane są w Spółce udziały i akcje w spółkach powiązanych.


Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności – aktywa o ustalonych
i możliwych do określenia płatnościach, które jednostka w sposób stanowczy
zamierza utrzymywać do terminu wymagalności. Podlegają wycenie
w zamortyzowanej cenie nabycia (koszcie) z zastosowaniem efektywnej stopy
procentowej, przy czym amortyzacja odnoszona jest w wynik okresu.



Pożyczki i należności – aktywa o ustalonych i możliwych do określenia
płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym rynku i które nie zostały
zaliczone przy początkowym ujęciu do innych grup. Podlegają wycenie
w zamortyzowanej cenie nabycia (koszcie) z zastosowaniem efektywnej stopy
procentowej, przy czym amortyzacja odnoszona jest w wynik okresu.
 Spółka wycenia należności z tytułu dostaw i usług i innych należności
w cenie nabycia (nie dyskontuje), jeżeli termin ich wymagalności nie
przekracza 180 dni licząc od daty ujęcia.



Aktywa dostępne do sprzedaży – wyceniane w wartościach godziwych, przy
czym skutki zmian wartości bilansowej odnoszone są w kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny. Do aktywów dostępnych do sprzedaży kwalifikowane są:
 Aktywa wyznaczone do tej kategorii przy początkowym ujęciu,
 Aktywa nie zakwalifikowane do innych kategorii.



Aktywa finansowe wyceniane w cenie nabycia – do tej kategorii kwalifikowane
są aktywa, które nie zostały zakwalifikowane do kategorii utrzymywanych do
terminu wymagalności ani należności i pożyczek oraz dla których nie można w
sposób wiarygodny ustalić wartości godziwej.



Spółka identyfikuje i wyodrębnia wbudowane instrumenty pochodne, jeżeli
spełniają one kryteria określone w § 11 MSR 39. Spółka nie wyodrębnia
walutowych instrumentów pochodnych wbudowanych w kontrakty zawarte w
walucie innej niż waluta funkcjonalna Spółki, jeżeli waluta kontraktu jest walutą
funkcjonalną dla drugiej strony kontraktu.



Zasady ujmowania i wyłączania aktywów finansowych regulują § 14-42 MSR 39.



Zasady ujmowania odpisów aktualizujących aktywa finansowe zawierają § 58-70
MSR 39.



Spółka przyjmuje następujące zasady tworzenia odpisów aktualizujących
należności (od których można odstąpić w wyjątkowych wypadkach po uzyskaniu
zgody Rady Nadzorczej Spółki):


Należności przeterminowane ponad 180 dni → w wysokości 50 % wartości
kwoty głównej i odsetek,



Należności przeterminowane ponad 360 dni → w wysokości 100 % wartości
kwoty głównej i odsetek,

19

Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. Grupy Kapitałowej DEKPOL
w tys. zł



Należności od odbiorców w stosunku do których rozpoczęto czynności prawne
lub ugodowe traktuje się jako wątpliwe od momentu wszczęcia w/w czynności
obejmując je odpisem → w wysokości 100 % wartości kwoty głównej i odsetek.



Naliczone odsetki od należności przeterminowanych obejmowane są odpisem
aktualizującym w pełnej wysokości.



Wartość odpisów aktualizujących pomniejsza się o wartość otrzymanych,
istniejących zabezpieczeń dotyczących wątpliwych należności.

1.6.4.11 Rachunkowość zabezpieczeń


Spółka może wyznaczyć instrumenty finansowe jako instrumenty zabezpieczające,
jeżeli spełniają one warunki określone w § 88 MSR 39. Zastosowanie
rachunkowości zabezpieczeń zależy od uznania jednostki. Zabezpieczenia mogą
dotyczyć:


Zabezpieczenia przyszłych przepływów pieniężnych – wtedy skutki wyceny
instrumentów zabezpieczających w części stanowiącej efektywne
zabezpieczenie odnoszone są w kapitał własny, w części stanowiącej
nieefektywne zabezpieczenie, w wynik okresu;



Zabezpieczenia wartości godziwej – skutki wyceny instrumentów
zabezpieczających i zabezpieczanych odnoszone są w wynik finansowy;



Zabezpieczenie wartości godziwej inwestycji netto w podmiocie zagranicznym
– skutki wyceny ujmuje się analogicznie do zabezpieczenia przyszłych
przepływów pieniężnych.

1.6.4.12 Zapasy


Zasady ujmowania i wyceny zapasów zawarto w MSR 2 „Zapasy”.



Zapasy są wyceniane w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia, nie wyższych
niż wartość netto możliwa do uzyskania.



Do kosztu wytworzenia produkcji w toku lub wyrobów gotowych Spółka zalicza
wszystkie koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty pośrednie wytworzenia
składnika zapasów oraz tę część stałych kosztów pośrednich, która została
poniesiona w ramach wykorzystania normalnych zdolności produkcyjnych.



Spółka corocznie ustala plan produkcyjny dla każdego miesiąca dla wydziału
produkcyjnego (ilościowo – masa wyprodukowanych wyrobów gotowych). Jeżeli
realizacja planu nie przekroczy 90%, proporcjonalną do niezrealizowanego planu
część stałych pośrednich kosztów produkcji nie zalicza się do kosztów wytworzenia
zapasów. Ponadto do kosztu wytworzenia zapasów nie są kwalifikowane stałe
pośrednie koszty produkcyjne za okres przestoju zakładu lub wydziałów, jeżeli
przestój przekroczy jeden dzień roboczy.



Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych odnoszone są w koszty
podstawowej działalności operacyjnej w miesiącu poniesienia.



Do kosztu wytworzenia zapasów nie są wliczane różnice kursowe lub odsetki
dotyczące zobowiązań finansujących zapasy.



Koszty zakupu odnoszone są w zwiększenie wartości materiałów, o ile jest możliwe
ich bezpośrednie przyporządkowanie.



Rozchód zapasów wyceniany jest według metody pierwsze przyszło – pierwsze
wyszło (FIFO).
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Zapas produktów gotowych produkcji wydziału konstrukcji stalowych i osprzętu
wyceniany jest w cenach ewidencyjnych odpowiadających planowanym kosztom
wytworzenia. Różnice rzeczywistego kosztu wytworzenia do kosztu w cenach
ewidencyjnych odnosi się jako odchylenia i rozlicza się je w wynik finansowy okresu
proporcjonalnie do wartości wyrobów gotowych odniesionych w wynik okresu w
cenach ewidencyjnych.



Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka porównuje wycenę zapasów według
ceny nabycia lub kosztów wytworzenia do wartości netto możliwej do uzyskania.
Dla pozycji, dla których wartość netto możliwa do uzyskania jest niższa od wartości
bilansowej Spółka dokonuje odpisu do wartości netto możliwej do uzyskania.



Do kontraktów o usługi budowlane, które podlegałyby rozliczeniu zgodnie z MSR
11 „Umowy o usługę budowlaną” Spółka kwalifikuje umowy, w których okres
między rozpoczęciem realizacji kontraktu a kompletnym ukończeniem przedmiotu
umowy wynosi co najmniej 6 miesięcy. Nie obejmuje to kontraktów, w ramach
których Spółka wykonuje większą partię produktów dostarczanych i rozliczanych
bieżąco, tj. w okresach krótszych niż 6 miesięcy.


Spółka ustala zaawansowanie prac kontraktów o usługę budowlaną udziałem
kosztów poniesionych na kontrakcie w kosztach planowanych kontraktu. Do
pomiaru zaawansowania prac nie uwzględnia się poniesionych kosztów nie
objętych planem. Do kosztów poniesionych zalicza się koszty materiałowe, o
ile dotyczą one materiałów wbudowanych zgodnie z planem. Materiały
niewbudowane zalicza się do zapasu materiałów.

1.6.4.13 Rozliczanie kosztów działalności deweloperskiej


Do kosztu wytworzenia obiektów w ramach prowadzonej działalności
deweloperskiej, ujmuje się koszty spełniające kryteria technicznego kosztu
wytworzenia, obejmujące:



Bezpośrednie koszty wytworzenia,



Pośrednie koszty związane w wytworzeniem obiektów, w szczególności:

 Koszty wydziałowe logistyki (paliwo, utrzymanie samochodów, zarządzanie
logistyką, wynagrodzenia kierowców w sytuacji, gdy samochody
wykorzystywane są na różnych projektach) – rozliczane na projekty
deweloperskie oraz generalne wykonawstwo według klucza bezpośrednich
kosztów wytworzenia.

 Koszty działu zaopatrzenia generalnego wykonawstwa i działalności
deweloperskiej - rozliczane na projekty deweloperskie oraz generalne
wykonawstwo według klucza bezpośrednich kosztów wytworzenia.



Spółka wyodrębnia urządzenia księgowe (konta) dla każdego projektu
deweloperskiego (Zlecenie). Kryterium wyodrębnienia Zlecenia jest przewidywany
czas ukończenia budowy wszystkich obiektów (budynków i budowli) objętych
danym zleceniem oraz podobieństwo obiektów objętych Zleceniem. W ramach
jednego zlecenia nie należy ujmować nakładów na wytworzenie obiektów, których
planowane ukończenie używania różni się o więcej niż 6 miesięcy (tj. najwcześniej
ukończony w ramach zlecenia obiekt zostanie ukończony wcześniej niż 6 miesięcy
przed ostatnim ukończonym w ramach zlecenia obiektem). W ramach jednego
zlecenia nie należy ujmować obiektów, dla których przewidywany koszt
wytworzenia PU (powierzchni użytkowej lokalu) różni się bardziej niż
o 20%. Po ukończeniu zlecenia, koszty są rozliczane na metr kwadratowy PU
według następującego algorytmu:
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 TKW 1m2 PU = [(PKZR) – (POPS)*(CPOPS)]/(PUO)
Gdzie:
TKW – techniczny koszt wytworzenia
PKZR – poniesione koszty zlecenia razem
POPS – powierzchnia obiektów pomocniczych podlegających sprzedaży
(garaże, piwnice)
CPOPS – oczekiwana cena sprzedaży metra kwadratowego obiektów
pomocniczych
PUO – powierzchnia użytkowa lokali ogółem
Powyższy algorytm zakłada, że powierzchnie pomocnicze podlegają wycenie
według spodziewanych przychodów ze sprzedaży, analogicznie jak produkcja
pomocnicza. Koszty obiektów wspólnych rozliczane są proporcjonalnie na metr
kwadratowy PU.
W przypadku, gdy dane w ramach danego zlecenia obiekt został ukończony i
podlega sprzedaży lub oddaniu do używania przed ukończeniem innych obiektów
(o ile inne obiekty planowane są do ukończenia nie później niż w ciągu 6 miesięcy
od ukończenia pierwszego obiektu w ramach zlecenia), wówczas koszty rozliczane
są na metr kwadratowy PU ukończonego obiektu według następującego algorytmu:
 FTKW 1m2 PU = [(PKZR) + (FKZR) – (POPS)*(CPOPS)]/(PUO)
Gdzie:
TKW – szacowany techniczny koszty wytworzenia
FKZR – Szacowane przyszłe koszty niezbędne do ukończenia zlecenia



Po ukończeniu zlecenia (nie dalej niż w ciągu 6 miesięcy) koszty ustalane są
ostatecznie i FTKW jest korygowany do TKW.



W przypadku, gdy pierwotne założenie, że wszystkie obiekty w ramach zlecenia
zostaną zakończone w ciągu 6 miesięcy a wartość kosztu wytworzenia 1 m2 PU
realizowanych obiektów nie będzie się różnić bardziej niż o 20% nie znajdzie
potwierdzenia, spółka rozdziela zlecenia zgodnie z obowiązującymi kryteriami i
wszystkie wcześniej poniesione w ramach zlecenia koszty podlegają ponownej
dekretacji w podziale na nowe zlecenia.



Jeżeli spółka ponosi istotne nakłady na części wspólne dotyczące wielu zleceń,
nakłady te podlegają podziałowi na zlecenia proporcjonalnie do PU, przy czym
rozliczenia dokonuje się wyłącznie w odniesieniu do zleceń otwartych lub
planowanych do otwarcia w ciągu 12 miesięcy od dnia poniesienia tych nakładów.

1.6.4.14 Środki pieniężne i rachunek przepływu środków pieniężnych


Spółka kwalifikuje do środków pieniężnych środki pieniężne w kasie oraz depozyty
płatne na żądanie. W przypadku depozytów, których płatność uzależniona jest od
spełnienia określonych warunków (akredytywy, blokady) ujmowane są one jako
środki pieniężne o ograniczonej zdolności dysponowania.



Do ekwiwalentów środków pieniężnych Spółka zalicza lokaty bankowe, bony
skarbowe oraz bony komercyjne o wysokiej jakości kredytowej, dla których termin
wymagalności nie przekracza 3 miesięcy od daty ujęcia aktywa finansowego
(dotyczy również lokat bankowych).



Spółka wycenia środki pieniężne inne niż wymieniona w punkcie I.8.2 w wartości
nominalnej. Spółka wycenia ekwiwalenty środków pieniężnych w wartości
godziwej, która co do zasady nie powinna istotnie odbiegać od wyceny
w zamortyzowanej cenie nabycia.



Środki pieniężne w walucie obcej na rachunku bankowym i w kasie ewidencjonuje
się w ciągu roku wg metody FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło).
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Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Wyróżnia
się następujące rodzaje przepływów pieniężnych:


Z działalności operacyjnej – kwalifikacja zgodnie z § 13-15 MSR 7;



Z działalności inwestycyjnej – kwalifikacja zgodnie z § 16 MSR 7;



Z działalności finansowej – kwalifikacja zgodnie z § 17 MSR 7.

Przepływy z tytułu podatku dochodowego
poszczególnych rodzajów działalności.

przyporządkowane

są

do

1.6.4.15 Rozliczenia międzyokresowe aktywne


Spółka rozlicza w czasie koszty poniesione, które dotyczą przyszłych okresów
sprawozdawczych. W szczególności rozliczeniu proporcjonalnie do upływu czasu
podlegają:


Koszty ubezpieczeń;



Koszty prenumerat i abonamentów;



Z góry opłacone koszty dostarczanych mediów, najmu itp.

1.6.4.16 Kapitały własne


Spółka zalicza do kapitałów własnych:


Równowartość wyemitowanych instrumentów kapitałowych (akcje, opcje na
akcje itp.). Instrumenty kapitałowe Spółka odróżnia od zobowiązań zgodnie z
regulacjami § 15-20 MSR 32 „Instrumenty finansowe – prezentacja”. W
zależności od regulacji prawnych podlegają ujęciu jako kapitał podstawowy,
zapasowy lub rezerwowy.
 W przypadku emisji instrumentów złożonych, składających się
z instrumentu kapitałowego i zobowiązania finansowego (np. obligacje na
akcje) Spółka wyodrębnia i wycenia instrument kapitałowy prezentując jego
wartość jako kapitały własne.





Zyski zatrzymane – w zależności od decyzji akcjonariuszy prezentowane jako
kapitały zapasowe lub kapitały rezerwowe. Wyceniane są w wartości
nominalnej.



Skutki wyceny aktywów i pasywów odnoszone bezpośrednio w kapitały własne
– prezentowane jako kapitały rezerwowe. Wyceniane są w wartości nominalnej.



Niepodzielony wynik z lat poprzednich. Wyceniany jest w wartości nominalnej.

Kapitały własne nie podlegają przeszacowaniom, za wyjątkiem wystąpienia
hiperinflacji zgodnie z MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach
hiperinflacji”.

1.6.4.17 Rezerwy na zobowiązania


Spółka ujmuje rezerwy na zobowiązania zgodnie z MSR 19 „Świadczenia
pracownicze” w zakresie rezerw na świadczenia pracownicze oraz MSR 37
„Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” w zakresie pozostałych
rezerw.


Spółka tworzy rezerwy na następujące świadczenia pracownicze:



Odprawy emerytalne – przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Za stopę
dyskontową Spółka uznaje średnią rentowność skarbowych obligacji 10-letnich
z ostatnich 12 miesięcy przed dniem bilansowym. Spółka przyjmuje
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przewidywany wzrost wynagrodzeń powyżej inflacji w wysokości 1% rocznie.
Spółka szacuje rezerwę raz na 3 lata, chyba, że wystąpiły znaczące zmiany
w zakresie wielkości i struktury zatrudnienia lub stopy dyskontowej;
 Spółka nie korzysta z „korytarza aktuarialnego”.





Niewykorzystane urlopy pracownicze – są szacowane jako iloczyn średniego
wynagrodzenia w Spółce stanowiącego na dzień bilansowy podstawę do
wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (z uwzględnieniem narzutów
obciążających koszty pracodawcy) i liczby dni niewykorzystanego urlopu;



Inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze dotyczące okresu
sprawozdawczego – premie, wynagrodzenia itp. – traktowane są jako
zobowiązania, jeżeli ich wartość jest określona i bezwarunkowa. W innym
wypadku ujmowane są jako rezerwy.

Spółka tworzy następujące rezerwy na inne tytuły:


Na skutki sporów prawnych – w wysokości pełnej wartości przedmiotu sporu
i przewidywanych kosztów związanych ze sporem, jeżeli z oceny prawnej
wynika średnie lub wysokie prawdopodobieństwo przegranej;



Na naprawy gwarancyjne i koszty reklamacji – tworzone, jeżeli dane
historyczne wskazują, że koszty napraw gwarancyjnych i reklamacji są istotne,
tj. przekraczają wartość 1% wartości przychodów osiągniętych w okresie
sprawozdawczym lub Zarząd przewiduje, że wskutek zmiany warunków bądź
przedmiotu gwarancji przyszłe koszty z tego tytułu znacząco wzrosną;



Na przyszłe straty z operacji gospodarczych w toku – tworzone, jeżeli umowa,
której stroną jest Spółka rodzi obciążenia, np. podpisano kontrakt, który
przyniesie straty, nie wywiązano się z warunków kontraktu, co spowoduje
obowiązek wypłaty odszkodowań;



Na koszty restrukturyzacji – jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 77
MSR 37 – w równowartości określonej w ust. 80-83 MSR 37.

1.6.4.18 Zobowiązania


Dla wyceny zobowiązań finansowych Spółka stosuje zasady określone w MSR 39
„Aktywa finansowe – ujmowanie i wycena”.



Spółka wycenia zobowiązania finansowe z zastosowaniem metody
zamortyzowanego kosztu, z wyjątkami określonymi w § 47 MSR 39. Do wyjątków
zaliczono m.in.:


Instrumenty pochodne będące zobowiązaniami finansowymi wyceniane są
w wartości godziwej przez wynik finansowy, chyba że wyznaczono je na
instrumenty zabezpieczające;



Zobowiązania finansowe zaliczone do kategorii wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy przy początkowym ujęciu. Spółka kwalifikuje
do tej podkategorii zobowiązania finansowe wyłącznie wtedy, jeżeli takie ujęcie
powoduje zmniejszenie niespójności w zakresie wyceny lub ujmowania (np.
finansujące zobowiązanie jest wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy).



Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu finansowego Spółka wycenia
z zastosowaniem metody zamortyzowanego kosztu.



Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są z zastosowaniem metody
zamortyzowanego kosztu, przy czym nie dyskontuje się zobowiązań, jeżeli termin
płatności nie przekracza 180 dni.
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Zasady ujmowania i wyłączania zobowiązań finansowych zawarto w § 14-42 MSR
39.

1.6.4.19 Dotacje i pomoc państwa


Zasady rozliczania otrzymanych dotacji i pomocy Państwa reguluje MSR 21
„Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”.



Dotacje do kosztów lub przychodów poniesionych lub uzyskanych w przeszłości
ujmuje się jako przychód w okresie, w którym stały się należne. Dotacje prezentuje
się jako odrębną pozycję przychodów z podstawowej działalności operacyjnej,
chyba, że dotyczą kosztów lub przychodów pozostałej działalności operacyjnej –
wtedy prezentuje się je jako pozostałe przychody operacyjne.



Dotacje do aktywów ujmuje się jako przychody przyszłych okresów i rozlicza
w przychody proporcjonalnie do wartości dotowanego aktywa odpisanego w
koszty. Rozliczoną część dotacji prezentuje się jako przychód na tym samym
poziomie rachunku zysków i strat, na którym ujmowane są koszty dotyczące
dotowanego aktywa.

1.6.4.20 Przychody


Zasady ujmowania przychodów innych niż uzyskane ze sprzedaży instrumentów
finansowych określone zostały w MSR 18 „Przychody”.



Przychody i koszty uzyskane ze sprzedaży instrumentów finansowych wykazuje
się w dacie wyłączenia zbywanego instrumentu finansowego z bilansu zgodnie z
MSR 39.



Przychód wycenia się w wartości godziwej zapłaty. Jeżeli termin płatności jest
odroczony, przychody należy ująć w dacie powstania w kwocie zdyskontowanej.
Wartość dyskonta stanowi przychód odsetkowy (finansowy) ujmowany zgodnie
z efektywną stopą procentową w okresie odroczonego terminu płatności. Nie
dyskontuje się przychodów, jeżeli termin płatności nie przekracza 180 dni.



Przychód należy rozpoznawać w dacie przekazania znaczących ryzyk i korzyści
związanych ze składnikiem aktywów oraz gdy Spółka przestaje być trwale
zaangażowana w zarządzanie składnikiem aktywów jako właściciel. Ponadto
przychód uznaje się za osiągnięty, jeżeli kwotę przychodów można wiarygodnie
oszacować i istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska
korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz jeżeli poniesione koszty można
wycenić w sposób wiarygodny.



Przy ustalaniu momentu osiągnięcia przychodów stosuje się Międzynarodowe
Warunki Handlu – „Incoterms”. (International Commercial Terms), opracowane
przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, zwaną MIH.



W przypadku sprzedaży pośrednikom takim jak dystrybutorzy, dealerzy i inni, celem
odsprzedaży, przychody z tego rodzaju sprzedaży ujmuje się wtedy, gdy ryzyko i
korzyści z tytułu własności zostały przekazane nabywcy. Jednak, gdy nabywca
działa w istocie jako przedstawiciel sprzedającego, sprzedaż traktuje się jako
sprzedaż komisową.



Przychody ze sprzedaży lokali wytworzonych w ramach działalności
deweloperskiej ujmuje się w dacie podpisania ostatecznego aktu notarialnego
sprzedaży lokalu.



W przypadku świadczenia usług, gdy wynik transakcji można oszacować
w wiarygodny sposób, przychody z transakcji należy ująć na podstawie stopnia
zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. Wynik transakcji można
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ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące
warunki:





Kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,



Istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści
ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej transakcji,



Stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony
w wiarygodny sposób oraz



Koszty poniesione w związku transakcją oraz koszty zakończenia transakcji
mogą być wycenione w wiarygodny sposób.

Dywidendy należy ujmować w momencie ustalenia praw udziałowców do ich
otrzymania.

1.6.4.21 Koszty


Koszty ujmowane są w ciężar wyniku w dacie ich poniesienia, tzn. w dacie
wyłączenia aktywów lub ujęcia zobowiązań którym odpowiadają.



Koszty świadczeń pracowniczych ujmowane są w okresie, w którym pracownicy
świadczyli dotyczącą ich pracę.



Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty okresu, w którym je
poniesiono, za wyjątkiem kosztów, które można bezpośrednio przyporządkować
nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów. Należy
je wówczas aktywować jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego
składnika aktywów, zgodnie z podejściem alternatywnym MSR 22 „Koszty
finansowania zewnętrznego”.

1.6.4.22 Podatek dochodowy


Zasady wyceny i ujmowania podatku dochodowego reguluje MSR 12 „Podatek
dochodowy”.



Dochód do opodatkowania (strata podatkowa) Spółki stanowi dochód (strata)
za dany okres, ustalony zgodnie z zasadami ustanowionymi przez polskie władze
podatkowe, na podstawie których podatek dochodowy podlega zapłacie (zwrotowi).



Podatek bieżący jest to kwota podatku dochodowego podlegającego zapłacie
(zwrotowi) od dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) za dany okres.



Dodatnie i ujemne różnice przejściowe, aktywa i rezerwy na odroczony podatek
dochodowy (ODPD), wartość podatkowa i bilansowa aktywów i pasywów
zdefiniowane są w § 5 MSR 12.



Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowią kwoty przewidziane
w przyszłych okresach do odliczenia od podatku dochodowego ze względu na:


Ujemne różnice przejściowe,



Przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych oraz



Przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych.



Obciążenie podatkowe (przychód podatkowy) składa się z bieżącego obciążenia
podatkowego (bieżącego przychodu podatkowego) oraz odroczonego obciążenia
podatkowego (odroczonego przychodu podatkowego).



Spółka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego (ujmuje
składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego), we wszystkich tych
przypadkach, w których realizacja lub rozliczenie wartości bilansowej składnika
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aktywów lub pasywów spowoduje zwiększenie (zmniejszenie) kwoty przyszłych
płatności podatkowych w porównaniu do kwoty, która byłaby właściwa, gdyby
ta realizacja lub rozliczenie nie wywoływałaby skutków podatkowych.


Bieżącej wyceny należności i zobowiązań podatkowych należy dokonywać
w kwotach wymagających zapłaty według stawek obowiązujących prawnie lub
faktycznie na dzień bilansowy.



Na podstawie sporządzanych prognoz wyników finansowych w latach następnych
należy ocenić czy istnieją przesłanki (planowany dochód do opodatkowania) do
tworzenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub dokonania
korekty jego wartości.



Spółka nie dyskontuje aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.



Aktywa i rezerwy od różnic przejściowych, których skutki odniesiono bezpośrednio
na kapitał własny, zostaną odniesione na kapitał własny a nie w wynik okresu.



Należności i zobowiązania podatkowe podlegają odrębnemu ujawnieniu
w sprawozdaniu finansowym, podobnie jak aktywa i rezerwy z tytułu ODPD.



Nie należy kompensować zobowiązań i należności z tytułu bieżącego podatku
dochodowego. Kompensata jest dopuszczona jedynie wtedy, gdy Spółka:







Posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia
kompensat ujmowanych kwot,



Ma zamiar zapłacić podatek w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować
należności i rozliczyć zobowiązanie.

Nie należy kompensować aktywów i rezerw z tytułu ODPD. Kompensata jest
dopuszczona jedynie wtedy, gdy Spółka:


Posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia
kompensat ujmowanych kwot,



Aktywa i rezerwy dotyczą podatku dochodowego nałożonego na jednego
podatnika lub wielu podatników pod kilkoma warunkami.

Spory z organami skarbowymi skutkują ujęciem zobowiązań warunkowych. Jeżeli
prawdopodobieństwo niekorzystnego rozstrzygnięcia jest wysokie, Spółka ujmuje
rezerwy zgodnie z MSR 37 „Rezerwy”.

1.6.4.23 Segmenty działalności


Spółka wyodrębnia i prezentuje informacje o segmentach działalności zgodnie
z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Informacje podlegają prezentacji wyłącznie
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.



W dniu zatwierdzenia polityki Spółka zidentyfikowała następujące segmenty
branżowe:


Generalne wykonawstwo,



Działalność deweloperska,



Produkcja konstrukcji stalowych i osprzętu,



Spółka ustala segmenty geograficzne jako uzupełniający wzór sprawozdawczy.



Spółka ustala, że nie będzie wyodrębniać segmentów, jeżeli przychody lub
zyski/straty lub aktywa segmentu stanowić będą mniej niż 10% odpowiednio
przychodów, zysków/strat lub aktywów wszystkich segmentów, przy czym w
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podziale na segmenty należy zaprezentować co najmniej 75% skonsolidowanych
przychodów, zysków i aktywów.

1.6.4.24 Zasady konsolidacji


Spółka przeprowadza konsolidację zgodnie z regulacjami MSSF 3 „Połączenia
jednostek”, MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSR 28
„Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” i MSSF 11 „Wspólne ustalenia
umowne”.



Spółka może nie obejmować konsolidacją jednostki zależnej lub stowarzyszonej,
jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:


Aktywa jednostki zależnej lub stowarzyszonej nie przekraczają 5%
zsumowanych aktywów jednostek objętych konsolidacją bez dokonywania
wyłączeń konsolidacyjnych;



Łączne przychody (ze wszystkich rodzajów działalności) jednostki zależnej lub
stowarzyszonej nie przekraczają 5% zsumowanych przychodów jednostek
objętych konsolidacją bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych;



Bezwzględna wartość wyniku lub straty jednostki zależnej lub stowarzyszonej
stanowi nie więcej niż 5% zsumowanych kapitałów własnych jednostek
objętych konsolidacją bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych.



Jeżeli Spółka zdecyduje się nie obejmować konsolidacją więcej niż jednej jednostki,
zsumowane wartości określone w punkcie I.17.2 dla wyłączonych jednostek nie
mogą przekroczyć progów określonych w tym punkcie.



Spółka konsoliduje sprawozdania finansowe metodą pełną w odniesieniu do
danych jednostki dominującej i jednostek zależnych zgodnie z wymogami par. 1930 MSSF 26-39.



Spółka konsoliduje sprawozdania finansowe metodą praw własności w odniesieniu
do danych jednostek stowarzyszonych zgodnie z wymogami ust. 13-30 MSR 28.



Spółka nie dokonuje wyłączenia marży niezrealizowanej zawartej w aktywach,
jeżeli bezwzględna wartość marży niezrealizowanej nie przekracza 0,5% wartości
skonsolidowanych
kapitałów
własnych
przed
dokonaniem
wyłączeń
konsolidacyjnych. Można nie wyłączać marż niezrealizowanych wyłącznie dla
wybranych środków trwałych, jeżeli samodzielnie spełniają warunek określony w
zdaniu poprzednim.



Spółka tworzy aktywa lub rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego z
tytułu wyłączonych marż niezrealizowanych, jeżeli wartość jest zrealizowana w
Jednostce, która uzyska planowane dochody podatkowe pozwalające na
rozliczenie utworzonych aktywów na odroczony podatek dochodowy.



Nie tworzy się rezerw na odroczony podatek dochodowy z tytułu dodatniej wartości
firmy.

1.6.4.25 Śródroczna sprawozdawczość finansowa


Spółka sporządza śródroczne sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz.U. z 2005 roku nr 209 poz. 1744) stosując regulacje MSR 34
„Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Spółka sporządza:


Kwartalne sprawozdania finansowe za kolejne kwartały roku obrotowego,



Półroczne sprawozdanie finansowe za pierwsze 6 miesięcy roku obrotowego.
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Śródroczne sprawozdanie finansowe składa się co najmniej z następujących
części:


Skrócony sprawozdanie z sytuacji finansowej,



Skrócone sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów,



Skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,



Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych,



Informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz danych
objaśniających.

Spółka w ramach śródrocznego raportu finansowego publikuje skrócone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 Skrócone sprawozdanie finansowe powinno zawierać, co najmniej, wszystkie główne
pozycje i sumy pośrednie, które znajdowały się w ostatnim rocznym sprawozdaniu
finansowym oraz wybrane dane objaśniające.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r. zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

1.6.5 Transakcje z podmiotami powiązanymi
Spółka ani jej jednostki zależne w okresie od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku nie zawierała
znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
Nie objęte
konsolidacją

Objęte konsolidacją
Transakcje i salda z podmiotami powiązanymi
za okres 01.01-30.09.2015

Sprzedaż netto (bez PTiU)

Dominująca
do/od
zależnych

Zależne do/od
dominującej

Zależne do/od
zależnych

Inne powiązane

107 715

1 451

107 678

-

1 451

107 715

107 678

-

-

-

-

-

Koszty z tytułu odsetek

-

-

-

342

Pożyczki udzielone

5

-

-

-

Pożyczki otrzymane

-

5

-

6 530

Należności krótkoterminowe

39

1 572

132 470

-

Należności długoterminowe

-

-

-

-

Zobowiązania krótkoterminowe

1 572

39

132 470

-

Zobowiązania długoterminowe

-

-

-

Zakupy netto (bez PTiU)
Przychody z tytułu odsetek

Objęte konsolidacją
Transakcje i salda z podmiotami powiązanymi
za okres 01.01-30.09.2014

Dominująca
do/od
zależnych

Zależne do/od
dominującej

Nie objęte
konsolidacją

Zależne do/od
zależnych

Inne powiązane

Sprzedaż netto (bez PTiU)

-

-

-

-

Zakupy netto (bez PTiU)

-

-

-

-

Przychody z tytułu odsetek

-

-

-

-

Koszty z tytułu odsetek

-

-

-

320

Pożyczki udzielone

-

-

-

-

Pożyczki otrzymane

-

-

-

6 530

Należności krótkoterminowe

-

-

-

-

Należności długoterminowe

-

-

-

-

Zobowiązania krótkoterminowe

-

-

-

-

Zobowiązania długoterminowe

-

-

-

-
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1.6.6 Udzielone poręczenia i gwarancje
Spółka ani jej jednostki zależne w okresie od 01.01.2015 do 30.09.2015 roku nie udzielała
poręczeń czy gwarancji dotyczących zobowiązań finansowych innych podmiotów. Spółka
udzielała gwarancji dotyczących wykonanych prac budowlanych.
Gwarancje i poręczenia udzielone

Na dzień
30.09.2015

Na dzień
31.12.2014

Dla jednostek powiązanych

-

-

gwarancje i poręczenia spłat kredytów i pożyczek

-

-

gwarancje należytego wykonania umów

-

-

13 491

23 439

-

-

13 226

23 044

265

395

13 491

23 439

Dla pozostałych jednostek
gwarancje i poręczenia spłat kredytów i pożyczek
gwarancje należytego wykonania umów
pozostałe gwarancje i poręczenia
RAZEM GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE

1.6.7 Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych
Program emisji obligacji
W dniu 29 maja 2015 r. Spółka podjęła uchwałę, na mocy której postanowiła przyjąć program
emisji obligacji serii C ("Program Emisji"), który przewiduje emisję przez Spółkę obligacji innych
niż zamienne lub z prawem pierwszeństwa w pięciu seriach ("Transze") o łącznej wartość
nominalna wszystkich Transzy nie wyższej niż 50 mln PLN ("Obligacje"). Nabycie
poszczególnych Transz Obligacji będzie proponowane tylko i wyłącznie funduszom Pioneer
FIO oraz Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO, na zasadach określonych w zawartym
między Spółką a ww. funduszami porozumieniu (przy czym ostateczny tekst propozycji
nabycia i warunków emisji Obligacji danej transzy, zostanie ustalony osobnymi uchwałami
Zarządu).
Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, oprocentowane według
stopy procentowej równej WIBOR 3M plus marża, zabezpieczone z terminem wykupu każdej
Transzy Obligacji w dniu, w którym upłynie nie więcej niż 48 miesięcy od dnia przydziału
Obligacji pierwszej Transzy. Obligacje emitowane są w celu pozyskania finansowania na
budowę inwestycji (budynek mieszkalny wielorodzinny z częściami usługowymi) na działce
przy ul. Jaglanej w Gdańsku.
Z tytułu Obligacji przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne. Obligatariusz uprawniony
będzie do złożenia Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu. Emitent będzie uprawniony
do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. Przewidywana jest również sytuacja,
w której Emitent będzie zobligowany do wcześniejszego wykupu Obligacji. Obligacje będą
emitowane jako papiery wartościowe zabezpieczone i będą zabezpieczone co najmniej
poprzez (odrębnie dla każdej transzy):
• ustanowienie na rzecz administratora zabezpieczeń hipotek umownych na prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Jaglanej 3
("Nieruchomość"), której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, przy czym hipoteki
ustanowione dla poszczególnych transzy obligacji będą miały równe pierwszeństwo między
sobą i najwyższe pierwszeństwo;
• złożenie przez Spółkę na rzecz każdego z posiadaczy obligacji oświadczenia o poddaniu się
egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc, co do zobowiązań wynikających z obligacji
danej transzy;
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• zawarcia umowy rachunku zastrzeżonego zapewniającego funduszom kontrolę przepływów
pieniężnych Spółki w ramach inwestycji, na której realizację mają być pozyskane środki z
obligacji, przy czym umowa rachunku zastrzeżonego zawarta w związku z emisją obligacji I-ej
transzy będzie miała zastosowanie dla obligacji wszystkich kolejnych transzy.
• udzielenie przez Dekpol na rzecz administratora hipoteki nieodwołalnego pełnomocnictwa,
na mocy którego Dekpol upoważni pełnomocnika do złożenia w imieniu Dekpol oświadczenia
woli o wyrażeniu przez Dekpol w trybie art. 40 ust. 1 Prawa budowlanego zgody na
przeniesienie na rzecz innego podmiotu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej Inwestycji
oraz do udzielenia dalszego pełnomocnictwa, na rzecz pomiotu, który będzie pełnił funkcję
administratora hipoteki w miejsce dotychczasowego administratora, przy czym upoważnienie
do udzielenia dalszych pełnomocnictw będzie przysługiwało każdoczesnemu pełnomocnikowi,
• ustanowienie hipoteki umownej do najwyższej sumy równej wysokości zabezpieczenia na
rzecz administratora zabezpieczeń, pełniącego funkcję administratora hipoteki, na
przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości.
W dniu 12 czerwca 2015 roku został ustanowiony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w
Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych wpis pięciu hipotek umownych, o których mowa
powyżej. Poszczególne hipoteki umowne zostały ustanowione na zabezpieczenie roszczeń
obligatariuszy z tytułu poszczególnych transz Obligacji do kwoty odpowiednio 18,75 mln zł,
18,00 mln zł, 13,5 mln zł, 14,25 mln zł oraz 10,5 mln zł, tj. łącznie do kwoty 75 mln zł. Hipoteki
ustanowione dla poszczególnych transz obligacji mają równe pierwszeństwo między sobą i
najwyższe pierwszeństwo. Hipoteki zostały ustanowione na rzecz administratora hipotek – WS
Trust Sp. z o.o. ("Administrator hipotek") w wykonaniu postanowień porozumienia, o którym
mowa powyżej. Administrator hipotek na podstawie zawartej ze Spółką umowy zlecenia
administrowania hipoteką będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we
własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy.
Obligacje serii C1
W ramach programu emisji obligacji, o którym mowa powyżej, w dniu 19.06.2015 roku Spółka
dokonała na rzecz funduszy Pioneer FIO oraz Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO
(łącznie "Fundusze") przydziału 12.500 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C1 nie
posiadających formy dokumentu o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości
nominalnej 12,5 mln zł ("Obligacje").Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej
wartości nominalnej. Obligacje są zbywalne, zabezpieczone i oprocentowane według zmiennej
stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach
rynkowych. Odsetki z Obligacji będą wypłacane kwartalnie. Z tytułu Obligacji przysługują
wyłącznie świadczenia pieniężne. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 19 czerwca
2019 roku. Obligacje zostaną wykupione w terminie wykupu za kwotę równą wartości
nominalnej powiększonej o należne odsetki. Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków
pieniężnych na realizację przez Emitenta inwestycji polegającej na wybudowaniu na działce
przy ul. Jaglanej w Gdańsku budynku mieszkalnego z częściami usługowymi ("Inwestycja").
Zabezpieczenie obligacji stanowią: (i) oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w
trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do zobowiązań pieniężnych Emitenta wynikających z Obligacji
złożone poszczególnym Funduszom do wysokości 150% wartości nominalnej posiadanych
przez nich Obligacji i uprawniające do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli
wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, (ii) hipoteka umowna do najwyższej
sumy równej 18,75 mln zł ustanowiona na rzecz administratora hipoteki (firma WS Trust Sp. z
o.o.) na przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Gdańsku (iii) oświadczenie Emitenta na rzecz administratora ww. hipoteki o poddaniu się
egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc z obciążonej nieruchomości w celu zaspokojenia
wierzytelności wynikających z Obligacji uprawniające do wystąpienia z wnioskiem o nadanie
klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, (iv) umowa rachunku
zastrzeżonego zapewniającego kontrolę przepływów pieniężnych Spółki w ramach Inwestycji,
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w tym m.in. środków pozyskanych z emisji Obligacji i sprzedaży lokali w ramach Inwestycji w
ten sposób, że środki znajdujące się na rachunku zastrzeżonym będą mogły być
przeznaczone wyłącznie na cele związane z realizacją Inwestycji oraz na wykup Obligacji wraz
z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami.
Obligacje serii C2
W ramach programu emisji obligacji, o którym mowa powyżej, w dniu 3 września 2015 roku
dokonała na rzecz funduszy Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji –
Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty (łącznie "Fundusze") przydziału 12.000
zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C2 nie posiadających formy dokumentu o
wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 12 mln zł („Obligacje”).
Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje są
zbywalne, zabezpieczone i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na
stawce WIBOR3M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Odsetki z
Obligacji będą wypłacane kwartalnie z dołu. Z tytułu Obligacji przysługują wyłącznie
świadczenia pieniężne. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 19 czerwca 2019 roku.
Obligacje zostaną wykupione w terminie wykupu za kwotę równą wartości nominalnej
powiększonej o należne odsetki.
Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację przez Emitenta
inwestycji polegającej na wybudowaniu na działce przy ul. Jaglanej w Gdańsku budynku
mieszkalnego z częściami usługowymi („Inwestycja”).
Zabezpieczenie obligacji stanowią: (i) oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w
trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do zobowiązań pieniężnych Emitenta wynikających z Obligacji
złożone poszczególnym Funduszom do 150% wartości nominalnej jednej Obligacji oraz
uprawniające do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia
31 grudnia 2019 roku, (ii) hipoteka umowna do najwyższej sumy równej 18 mln zł ustanowiona
na rzecz administratora hipoteki (firma WS Trust Sp. z o.o.) na przysługującym Emitentowi
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku (iii) oświadczenie
Emitenta na rzecz administratora ww. hipoteki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1
pkt 5 kpc z obciążonej nieruchomości w celu zaspokojenia wierzytelności wynikających z
Obligacji uprawniające do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w terminie
do dnia 31 grudnia 2019 roku, (iv) umowa rachunku zastrzeżonego zapewniającego kontrolę
przepływów pieniężnych Spółki w ramach Inwestycji, w tym m.in. środków pozyskanych z
emisji Obligacji i sprzedaży lokali w ramach Inwestycji w ten sposób, że środki znajdujące się
na rachunku zastrzeżonym będą mogły być przeznaczone wyłącznie na cele związane z
realizacją Inwestycji oraz na wykup Obligacji wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami.
Obligacje serii D
W dniu 16 października 2015 roku nastąpił przydział 350 tys. sztuk obligacji zabezpieczonych
na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 35 mln
zł („Obligacje”). Cena emisyjna jednej Obligacji wyniosła 100 zł.
Obligacje emitowane zostały w celu:
- spłacenia przez Emitenta kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank Spółdzielczy w
Skórczu oraz SGB-Bank S.A. na podstawie umowy kredytu nr Z/50/DZ/2011 z dnia 29 grudnia
2011 r. oraz na podstawie umowy kredytowej z dnia 21 maja 2007 r. nr Z/168/2007,
przedstawionych w Prospekcie emisyjnym Dekpol S.A. zatwierdzonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 r., z których wynikające wierzytelności
banków wobec Emitenta zostały zabezpieczone wymienionymi tam hipotekami, przy czym na
przedmiotową spłatę Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji w wysokości nie niższej
niż 11,16 mln zł (odpowiadającej wysokości salda nominału kredytów na dzień 31 sierpnia
2015 r.) powiększone o kwotę odsetek,
- pozyskania finansowania bieżącej działalności Spółki, w tym m.in. budowy hotelu Almond
przy ul. Toruńskiej w Gdańsku.
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Obligacje są zbywalne i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce
WIBOR3M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Odsetki od Obligacji
będą wypłacane kwartalnie (okres odsetkowy). Z Obligacjami nie są związane żadne
świadczenia niepieniężne. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 16 października 2018
roku. Obligacje zostaną wykupione w terminie wykupu poprzez zapłatę przez Emitenta na
rzecz obligatariuszy za każdą Obligację jej wartości nominalnej powiększonej o odsetki.
Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi na żądanie obligatariuszy na warunkach
i w sytuacjach określonych w Warunkach Emisji Obligacji („WEO”), w tym m.in. w przypadku
zwłoki Emitenta w wykonywaniu zobowiązań wynikających z Obligacji, naruszenia określonych
w WEO wskaźników dotyczących sytuacji finansowej i poziomu zadłużenia Emitenta.
Obligacje mogą również podlegać wcześniejszemu wykupowi na żądanie Emitenta
najwcześniej na koniec czwartego okresu odsetkowego. Emitent planuje ubiegać się o
wprowadzenie Obligacji na Rynek ASO.
W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji spółka zależna od Emitenta
Almond Sp. z o.o. ustanowi hipotekę umowną do kwoty 52,5 mln zł na prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Toruńskiej, na której prowadzona
jest inwestycja budowlana w postaci budowy hotelu Almond.
Program emisji obligacji serii E
W dniu 11 listopada 2015 r. Spółka podjęła uchwałę, na mocy której postanowiła przyjąć
program emisji obligacji serii E ("Program Emisji"), który przewiduje emisję przez Spółkę
obligacji innych niż zamienne lub z prawem pierwszeństwa w czterech seriach ("Transze") o
łącznej wartości nominalnej wszystkich Transzy nie wyższej niż 40 mln PLN ("Obligacje").
Spółka będzie proponować nabycie poszczególnych Transz Obligacji tylko i wyłącznie
funduszom inwestycyjnym Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji –
Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty (łącznie "Fundusze"), na zasadach
określonych w zawartym między Emitentem i Funduszami Porozumieniu w sprawie emisji
obligacji datowanym na 10 listopada 2015 roku, przy czym ostateczny tekst propozycji nabycia
i warunków emisji Obligacji danej transzy, zostanie ustalony osobnymi uchwałami Zarządu.
Obligacje serii E będą emitowane w czterech seriach ("Transze"), jako papiery wartościowe
na okaziciela, nie mające formy dokumentu, zabezpieczone, o wartości nominalnej jednej
obligacji w wysokości 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej wszystkich emitowanych
obligacji w wysokości 40 mln PLN ("Obligacje"). Obligacje będą oprocentowane w wysokości
stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę ustaloną z Funduszami, a termin wykupu każdej
Transzy Obligacji będzie przypadał w dniu, w którym upłynie nie więcej niż 48 miesięcy od
dnia przydziału Obligacji pierwszej Transzy. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości
nominalnej. Obligacje zostaną wyemitowane w celu pozyskania finansowania na budowę
inwestycji (budynek mieszkalny wielorodzinny z częściami usługowymi) na działce przy ul.
Jaglanej w Gdańsku ("Inwestycja"). Porozumienie określa zasady, na których Emitent będzie
proponował Funduszom objęcie Obligacji emitowanych przez Spółkę, a Fundusze będą
obejmowały Obligacje. Emitent jest upoważniony i zobowiązany proponować nabycie
poszczególnych Transz Obligacji tylko i wyłącznie Funduszom, stosownie do postępu realizacji
poszczególnych etapów harmonogramu Inwestycji, na zasadach ściśle określonych w
Porozumieniu, tj. w szczególności na dzień składania propozycji nabycia Obligacji danej
Transzy, jak i na dzień składania przez Fundusze oświadczenia o przyjęciu takiej propozycji:
a) nie może wystąpić podstawa wcześniejszego wykupu dla którejkolwiek transzy Obligacji lub
Obligacji Programowych serii C,
b) hipoteki dla poszczególnych Transzy Obligacji będą miały najwyższe i równe pierwszeństwo
między sobą oraz hipotekami dla Obligacji Programowych serii C,
c) w księdze wieczystej obejmującej Nieruchomość nie będzie wpisana: (i) jakakolwiek inna
hipoteka, oprócz hipotek, o których mowa w pkt b powyżej, (ii) jakakolwiek wzmianka o
hipotekach innych niż ww. hipoteki,
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d) będzie obowiązywała umowa rachunku zastrzeżonego zapewniająca kontrolę przepływów
pieniężnych Dekpol w ramach Inwestycji,
e) zostaną przedstawione Funduszom dokumenty, z których będzie wynikać prawo Emitenta
do pełnego wykorzystania dokumentacji projektowej związanej z Inwestycją, a także w
zakresie umożliwiającym zawarcie umowy, o której mowa w pkt (v) poniżej.
Z tytułu Obligacji przysługiwać będą wyłącznie świadczenia pieniężne. Obligatariusz
uprawniony będzie do złożenia Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu. Emitent będzie
uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. Przewidywana jest
również sytuacja, w której Emitent będzie zobligowany do wcześniejszego wykupu Obligacji.
Obligacje będą zabezpieczone co najmniej poprzez (odrębnie dla każdej Transzy):
(i) ustanowienie hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy
ulicy Jaglanej w Gdańsku, przy czym hipoteki ustanowione dla poszczególnych Transzy
Obligacji będą miały równe pierwszeństwo między sobą oraz hipotekami ustanowionymi na
zabezpieczenie Obligacji Programowych Serii C i najwyższe pierwszeństwo;
(ii) złożenie przez Spółkę na rzecz każdego z posiadaczy Obligacji oświadczenia o poddaniu
się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do
zobowiązań wynikających z obligacji danej Transzy;
(iii) zawarcie umowy rachunku zastrzeżonego zapewniającego Funduszom kontrolę
przepływów pieniężnych Dekpol w ramach Inwestycji, w tym prawo do pozyskania od banku
wszelkich informacji dotyczących rachunku zastrzeżonego, w szczególności do informacji na
temat bieżącego salda tego rachunku,
(iv) udzielenie przez Dekpol na rzecz administratora hipoteki nieodwołalnego pełnomocnictwa
na zabezpieczenie w formie aktu notarialnego, na mocy którego Dekpol upoważni
pełnomocnika do złożenia w imieniu Dekpol oświadczenia woli o wyrażeniu przez Dekpol w
trybie art. 40 ust. 1 Prawa budowlanego zgody na przeniesienie na rzecz innego podmiotu
decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej Inwestycji oraz do udzielenia dalszego
pełnomocnictwa, na rzecz pomiotu, który będzie pełnił funkcję administratora hipoteki w
miejsce dotychczasowego administratora;
(v) zawarcie pomiędzy Dekpol a administratorem hipoteki umowy, na mocy której administrator
hipoteki uzyska tytuł prawny (np. autorskie prawa majątkowe lub licencję) do pełnego
korzystania z dokumentacji projektowej związanej z Inwestycją, w szczególności w zakresie
przeprowadzenia procesu budowlanego, prowadzenia sprzedaży, utrzymania i konserwacji
Inwestycji, w tym także modyfikacji utworów składających się na dokumentację projektową i
prawo do wykonywania zależnych praw autorskich, a także możliwość swobodnego
dysponowania tym tytułem prawnym na rzecz innych podmiotów.
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1.7 Noty do Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego
1 - Przychody ze sprzedaży (działalność
kontynuowana)

za okres:
01.01.2015 30.09.2015

Przychody ze sprzedaży produktów

za okres:
01.01.2014 30.09.2014

202 887

za okres:
01.07.2015 30.09.2015

za okres:
01.07.2014 30.09.2014

158 973

67 684

61 208

Przychody ze sprzedaży usług

1 488

566

553

171

Przychody ze sprzedaży towarów

2 448

5 501

977

1 483

Przychody ze sprzedaży materiałów

2 694

2 278

1 820

627

209 518

167 318

71 034

63 489

za okres:
01.01.2014 30.09.2014

za okres:
01.07.2015 30.09.2015

za okres:
01.07.2014 30.09.2014

RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

2 - Koszty według rodzaju

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

za okres:
01.01.2015 30.09.2015
2 189

2 305

741

869

58 193

41 338

22 841

11 774

133 775

87 604

49 651

36 426

Podatki i opłaty

646

294

153

73

Wynagrodzenia

9 484

6 944

3 533

2 497

Świadczenia na rzecz pracowników

2 089

1 450

109

93

Pozostałe koszty rodzajowe

2 085

1 543

313

212

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

4 603

8 234

2 525

1 779

213 064

149 712

79 866

53 723

(5 229)

(9 831)

10 117

(243)

RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Korekty:
Zmiana stanu produktów
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby

(37 216)

3 468

(36 921)

223

Koszty sprzedaży

5 049

2 400

1 950

581

Koszty ogólnego zarządu

6 824

2 985

3 204

986

182 491

148 734

58 215

55 270

RAZEM KOSZTY OPERACYJNE

3 - Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Rozwiązanie rezerw
Odwrócenie odpisów aktualizujących, w tym:

za okres:
01.01.2015 30.09.2015

za okres:
01.01.2014 30.09.2014

za okres:
01.07.2015 30.09.2015

za okres:
01.07.2014 30.09.2014

81

-

2

-

-

-

-

-

818

-

332

-

- rzeczowych aktywów trwałych

-

-

-

-

- wartości niematerialnych i prawnych

-

-

-

-

- należności z tytułu dostaw i usług

818

-

332

-

- zapasów

-

-

-

-

- innych aktywów

-

-

-

-

Dotacje

194

80

-

-

Odszkodowania

759

124

-

12

Pozostałe przychody
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY
OPERACYJNE

270

183

110

7

2 121

387

444

19
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za okres:
01.01.2015 30.09.2015

4 - Pozostałe koszty operacyjne

za okres:
01.01.2014 30.09.2014

za okres:
01.07.2015 30.09.2015

za okres:
01.07.2014 30.09.2014

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

7

-

1

Zawiązanie rezerw

-

-

-

-

899

-

-

-

899

-

-

-

98

63

14

18

537

277

72

117

1 533

347

86

136

Utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:
- należności z tytułu dostaw i usług
Usterki, naprawy, odszkodowania
Pozostałe koszty
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

za okres:
01.01.2015 30.09.2015

5 - Przychody finansowe

za okres:
01.07.2015 30.09.2015

za okres: 01.01.2014
- 30.09.2014

za okres:
01.07.2014 30.09.2014

Odsetki

55

68

24

11

RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE

55

68

24

11

za okres:
01.01.2015 30.09.2015

6 - Koszty finansowe

za okres:
01.07.2015 30.09.2015

za okres: 01.01.2014
- 30.09.2014

za okres:
01.07.2014 30.09.2014

Odsetki
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad
dodatnimi

2 687

2 188

869

768

13

79

(11)

24

RAZEM KOSZTY FINANSOWE

2 700

2 267

858

792

30.09.2015

31.12.2014

8 – Zapasy
Odpisy
aktualizujące

Wartość

Wartość
bilansowa

Odpisy
aktualizujące

Wartość

Wartość
bilansowa

Materiały

10 171

-

10 171

8 943

-

8 943

Półprodukty i produkcja w toku

21 409

-

21 409

37 930

-

37 930

Lokale w trakcie budowy

74 978

Wyroby gotowe
Towary
Ukończone lokale
RAZEM ZAPASY:

74 978

54 211

1 205

-

1 205

342

-

342

897

-

897

773

-

773

16 066

5 100

124 726

107 298

16 066
124 726

30.09.2015

9 - Należności
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego
podatku dochodowego
Należności z tytułu pozostałych
podatków, ceł i ubezpieczeń
społecznych

5 100
-

107 298

31.12.2014

Odpisy
aktualizujące

Wartość

54 211

Wartość
bilansowa

Odpisy
aktualizujące

Wartość

Wartość
bilansowa

56 760

(1 101)

55 659

46 332

(1 801)

44 531

-

-

-

-

-

-

26 670

-

-

26 670

1 999

Należności z wyceny umów o budowę

2 587

2 587

20 982

20 982

Kaucje zatrzymane przez odbiorców

7 386

7 386

3 789

3 789

Zaliczki na zakup materiałów i usług

5 021

5 021

2 014

2 014

Pozostałe należności

3 597

-

3 597

2 959

-

2 959

102 021

(1 101)

100 920

78 074

(1 801)

76 273

RAZEM NALEŻNOŚCI:

1 999

36

Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. Grupy Kapitałowej DEKPOL
w tys. zł

10.1 - Kapitał własny

Ilość wyemitowanych akcji na dzień

Ilość wyemitowanych akcji na dzień

30.09.2015

31.12.2014

Seria A

6 410 000

Seria B

1 952 549

0

Razem:

8 362 549

6 410 000

10.2 - Najwięksi akcjonariusze

6 410 000

Liczba głosów

Liczba akcji

Mariusz Tuchlin
Nationale- Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Razem:

10.3 - Kapitał akcyjny

6 409 000

6 409 000

737 500

737 500

7 146 500

7 146 500

Stan na dzień

Stan na dzień

30.09.2015

31.12.2014

Kapitał podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji
Razem

8 363

6 410

-

-

8 363

6 410

Stan na dzień
30.09.2015

11 - Rezerwy długoterminowe

Stan na dzień
31.12.2014

Długoterminowe
Rezerwy na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze

48

48

RAZEM REZERWY DŁUGOTERMINOWE:

48

48

1

1

Pozostałe rezerwy

612

506

RAZEM REZERWY KRÓTKOTERMINOWE

613

507

Krótkoterminowe
Rezerwy na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze

12.1 - Kredyty i pożyczki na koniec okresu
sprawozdawczego

Wartość
kredytu

Saldo

Waluta

Data spłaty

Stopa procentowa

Długoterminowe
kredyt Z/38/DZ/2013

3 000

1 188 PLN

WIBOR 1M + marża

30.04.2018

kredyt Z/73/DZ/2014

3 000

2 282 PLN

WIBOR 3M + marża

30.08.2019

kredyt Z/10/O/15

8 000

2 509 PLN

WIBOR 3M + marża

30.12.2016

pożyczka

6 530

6 530 PLN

stała stopa

31.12.2018

Razem kredyty i pożyczki długoterminowe

20 530

12 508

-

-

-

Krótkoterminowe
kredyt I PCK/5/2011
pozostałe

3 000

2 243 PLN

WIBOR 1M + marża

31.01.2016

-

4 PLN

kredyt 8363/15/400/04

12 000

247 PLN

WIBOR 3M + marża

06.04.2017

-

kredyt I PCK/7/2011

15 000

11 000 PLN

WIBOR 1M + marża

31.01.2016

kredyt Z/168/2007

6 600

1 100 PLN

WIBOR 1M + marża

31.07.2016

kredyt Z/38/DZ/2013

3 000

750 PLN

WIBOR 1M + marża

30.04.2018
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kredyt Z/73/DZ/2014

3 000

609 PLN

WIBOR 3M + marża

30.08.2019

kredyt Z/50/DZ/2011

10 000

10 000 PLN

WIBOR 3M + marża

31.07.2016

Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe

52 600

25 953

12.2 - Kredyty i pożyczki na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego

Wartość
kredytu

Saldo

-

Waluta

-

-

Data spłaty

Stopa procentowa

Długoterminowe
kredyt Z/168/2007

6 600

917 PLN

WIBOR 1M + marża

31.07.2016

4 800

412 PLN

WIBOR 1M + marża

31.07.2016

kredyt Z/50/Dz/2011

10 000

10 000 PLN

WIBOR 3M + marża

30.08.2018

kredyt Z/38/DZ/2013

3 000

1 750 PLN

WIBOR 1M + marża

30.04.2018

kredyt Z/73/DZ/2014

3 000

2 982 PLN

WIBOR 3M + marża

30.08.2019

pożyczka

6 530

6 530 PLN

stała stopa

31.12.2018

kredyt Z/619/2007

Razem kredyty i pożyczki długoterminowe

33 930

22 591

-

-

-

Krótkoterminowe
kredyt I PCK/5/2011

3 000

1 630 PLN

-

5 PLN

pozostałe

WIBOR 1M + marża

31.01.2015
-

-

15 000

11 000 PLN

WIBOR 1M + marża

31.01.2015

kredyt Z/168/2007

6 600

733 PLN

WIBOR 1M + marża

31.07.2016

kredyt Z/619/2007

4 800

533 PLN

WIBOR 1M + marża

31.07.2016

kredyt I PCK/7/2011

kredyt Z/38/DZ/2013

3 000

750 PLN

WIBOR 1M + marża

30.04.2018

kredyt Z/51/DZ/2011

10 000

2 487 PLN

WIBOR 3M + marża

31.07.2016

Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe

42 400

17 138

-

13 - Inne zobowiązania finansowe
Długoterminowe

-

-

Stan na dzień

Stan na dzień

30.09.2015

31.12.2014

44 499

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

20 053

107

318

44 392

19 735

Krótkoterminowe

331

241

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

331

241

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

14 - Pozostałe zobowiązania długoterminowe

Stan na dzień
30.09.2015

Stan na dzień
31.12.2014

Kaucje długoterminowe

5 066

2 937

RAZEM POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE:

5 066

2 937

15 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Stan na dzień
30.09.2015

Stan na dzień
31.12.2014

48 428

59 833

1 484

1 481

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

908
25 584

678
841

Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania

19 588

10 889

RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:

95 992

73 722

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
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16 - Przychody przyszłych okresów

Stan na dzień
30.09.2015

Stan na dzień
31.12.2014

Dotacje

7 512

3 314

RAZEM PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW

7 512

3 314

Instrumenty finansowe według kategorii
Aktywa finansowe

Na dzień
30.09.2015

Na dzień
31.12.2014

112 535

82 577

Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

-

-

Akcje i udziały w jednostkach zależnych wyceniane w cenach nabycia

-

-

531

520

103 603

76 708

-

-

Pożyczki i należności własne wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Należności własne wyceniane w nominale
Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa dostępne do sprzedaży

-

-

8 401

5 349

182 865

135 201

-

-

Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie

83 291

60 023

Zobowiązania wyceniane w nominale

99 574

75 178

Umowy gwarancji finansowych

-

-

Inne zobowiązania finansowe

-

-

Środki pieniężne
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

1.8 Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w
niniejszym sprawozdaniu finansowym oraz historycznych informacjach
finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi. Objaśnienie skutków związanych z
przejściem na MSSF.
Niniejsze sprawozdanie finansowe za okres śródroczny kończący się dnia 30 września 2015
roku jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Dekpol
S.A., które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
(MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
obowiązującymi na dzień bilansowy niniejszego sprawozdania finansowego.
Grupa Kapitałowa zastosowała dodatkowe wymagania nałożone przez MSSF 1
„Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości po raz pierwszy”.
Wcześniej Grupa Kapitałowa Dekpol S.A. nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań
finansowych ze względu na brak obowiązku. Dane porównawcze sporządzono w oparciu o
sporządzone
wcześniej
sprawozdania
finansowe
Dekpol
S.A.
Wcześniejsze
sprawozdania finansowe Spółki były sporządzane zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w obowiązującej w Polsce Ustawie o rachunkowości („PSR”), które różnią się od
MSSF.
Spółka przyjęła, że dla istotnych składników rzeczowych aktywów trwałych przyjmie wartość
godziwą oszacowaną na dzień przejścia na MSSF jako zakładaną cenę nabycia.
Podstawowe różnice pomiędzy MSSF oraz dotychczasowymi zasadami rachunkowości oraz
skutki przejścia na nowe standardy rachunkowości zostały opisane poniżej. Ponieważ Grupa
Kapitałowa Dekpol S.A. powstała dopiero w roku 2015, przedstawione niżej uzgodnienia są
adekwatne zarówno dla danych porównawczych zamieszczonych w skonsolidowanym, jak i
jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
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Uzgodnienie danych sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień przejścia na MSSF (BO
01.01.2014) z ostatnimi danymi opublikowanymi na dzień 31.12.2013 w sprawozdaniu
finansowym Dekpol S.A. za rok obrotowy 2014:
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Wyszczególnienie

01.01.2014
Ostatnie dane

Korekty

Numer

Zgodnie

opublikowane

MSSF

Korekty

z MSSF

AKTYWA TRWAŁE

15 319

2 464

Rzeczowe aktywa trwałe

10 423

2 695

1 240

-

Wartość firmy

231

(231)

Pozostałe wartości niematerialne

368

-

368

-

-

-

-

-

-

2 191

-

2 191

-

-

-

865

-

865

Pozostałe aktywa trwałe

-

-

-

AKTYWA OBROTOWE

Nieruchomości inwestycyjne

Akcje i udziały
- w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności
Należności długoterminowe
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

17 783
1

13 118
1 240

2

-

156 635

(3)

Zapasy

94 646

(1 002)

Należności z tytułu dostaw i usług

40 968

-

40 968

-

-

-

2 625

3 124

-

-

15 516

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Rozliczenia międzyokresowe

156 632
3

93 644

3,5

5 749

(3)

4

15 513

5

758

-

2 880

(2 122)

AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE
DO SPRZEDAŻY

-

-

-

Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

-

-

-

Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

-

-

-

Aktywa razem :

171 954

2 461

174 415

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Wyszczególnienie
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał podstawowy

01.01.2014
Ostatnie dane

Korekty

Numer

Zgodnie

opublikowane

MSSF

Korekty

z MSSF

56 144

1 952

58 096

6 410

-

6 410

Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne

-

Kapitał zapasowy z emisji akcji

-

-

Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji
połączenia pod wspólną kontrolą

33 315

-

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych

16 419

1 952

Zysk (strata) netto roku obrotowego

33 315
1,2,6

18 371

-

-

-

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej

56 144

1 952

58 096

Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli

-

-

-

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

31 341

512

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

55

512

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

31 853
6

567

30

-

Pozostałe rezerwy

-

-

30
-

Kredyty i pożyczki

28 584

-

28 584
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Inne zobowiązania finansowe

37

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

-

37

2 634

-

2 634

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

84 469

(3)

84 466

Kredyty i pożyczki

16 351

-

16 351

Inne zobowiązania finansowe

13 123

-

13 123

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

33 534

-

33 534

3 494

-

3 494

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

1

-

1

368

-

368

11 572

(3)

6 027

-

6 027

-

-

-

171 954

2 461

174 415

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Pozostałe zobowiązania
Przychody przyszłych okresów
ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z
AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYMI JAKO
PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Pasywa razem :

4

11 569

Korekty wprowadzone na dzień przejścia na MSSF (01.01.2014):
1. Ujęcie istotnych rzeczowych aktywów trwałych wg wartości godziwej zgodnie z opcją
MSSF 1.
2. Spisanie nie zamortyzowanej wartości firmy ustalonej wcześniej zgodnie z PSR.
3. Zmiana prezentacji zaliczek na nabycie składników zapasów.
4. Wyłączenie z bilansu aktywów i pasywów funduszy specjalnych.
5. Zmiana prezentacji aktywów z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną (obecnie
ujmowane jako pozostałe należności).
6. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalona od wartości
przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z korektą nr (1).
Uzgodnienie danych sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 z ostatnimi
danymi opublikowanymi na dzień 31.12.2014 w sprawozdaniu finansowym Dekpol S.A. za rok
obrotowy 2014:
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

31.12.2014

Wyszczególnienie

Ostatnie dane
opublikowane

Korekty
MSSF
BO

Korekty
MSSF
2014

Numer
Korekty

AKTYWA TRWAŁE

26 556

2 464

(960)

Rzeczowe aktywa trwałe

24 446

2 695

(1 086)

Nieruchomości inwestycyjne

Razem
28 060

1,4

26 055

-

-

-

Wartość firmy

105

(231)

126

Pozostałe wartości niematerialne

261

-

-

261

-

-

-

-

-

-

-

-

Należności długoterminowe

435

-

-

435

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

520

-

-

520

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Akcje i udziały
- w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności

2

-

790

-

-

790

Pozostałe aktywa trwałe

-

-

-

-

AKTYWA OBROTOWE

190 296

-

(26)

Zapasy

109 312

-

(2 014)

44 531

-

-

44 531

-

-

-

-

8 746

-

22 996

Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności

190 270
5

107 298

5,7

31 742
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Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Rozliczenia międzyokresowe

-

-

-

5 375

-

(26)

6

5 349

7

1 349

22 331

-

(20 982)

AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO
PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

-

-

-

-

Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

-

-

-

-

Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży

Aktywa razem :

-

-

-

-

216 851

2 464

(986)

218 329

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

31.12.2014

Wyszczególnienie

Ostatnie dane
opublikowane

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał podstawowy

Korekty
MSSF
BO

Korekty
MSSF
2014

Numer
Korekty

Razem

74 145

1 952

(754)

75 343

6 410

-

-

6 410

-

-

-

Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne
Kapitał zapasowy z emisji akcji

-

Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji
połączenia pod wspólną kontrolą

51 103

-

-

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych

(1 370)

1 952

-

Zysk (strata) netto roku obrotowego

18 002

-

(754)

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy
jednostki dominującej

74 145

1 952

(754)

75 343

-

-

-

-

47 758

512

(206)

2 129

512

(206)

Kapitał przypadający udziałom niesprawującym
kontroli
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

51 103
1,2,3

582

4,8

17 248

48 064
3,8

2 435

48

-

-

Pozostałe rezerwy

-

-

-

-

Kredyty i pożyczki

22 591

-

-

22 591

Inne zobowiązania finansowe

20 053

-

-

20 053

-

2 937

(26)

94 922

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

2 937

48

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94 948

Kredyty i pożyczki

17 138

17 138

241

241

59 833

59 833

1 481

1 481

1

1

Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

-

506

Pozostałe zobowiązania

506

12 433

Przychody przyszłych okresów

(26)

6

12 407

3 314

ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z
AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYMI JAKO
PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Pasywa razem :

3 314

-

-

-

-

216 851

2 464

(986)

218 329

Korekty wprowadzone w związku z przejściem na MSSF do sprawozdania z sytuacji
finansowej na dzień 31.12.2014.
1. Ujęcie istotnych rzeczowych aktywów trwałych wg wartości godziwej zgodnie z opcją
MSSF 1 na dzień przejścia na MSSF (01.01.2014).
2. Spisanie nie zamortyzowanej wartości firmy ustalonej wcześniej zgodnie z PSR na
dzień przejścia na MSSF (01.01.2014).
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3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalona od wartości
przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z korektą nr (1) na dzień
przejścia na MSSF (01.01.2014).
4. Zwiększenie umorzenia i amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 1 086 tys.
zł w związku z przeszacowaniem do wartości godziwej zgodnie z korektą nr (1).
5. Zmiana prezentacji zaliczek na nabycie składników zapasów.
6. Wyłączenie z bilansu aktywów i pasywów funduszy specjalnych.
7. Zmiana prezentacji aktywów z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną (obecnie
ujmowane jako pozostałe należności).
8. Rozwiązanie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku ze
zwiększeniem kosztów amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z korektą nr
(4).
Uzgodnienie kapitału własnego i całkowitych dochodów wykazywanych zgodnie z wcześniej
stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości z kapitałem własnym wykazywanym
zgodnie z MSSF dokonane na dzień przejścia na MSSF oraz z kapitałem własnym i
całkowitymi dochodami wykazanymi w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym
sporządzonym zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości:
Uzgodnienie zmian kapitałów
własnych oraz całkowitych
dochodów w związku z przejściem
na MSSF
Kapitał własny wykazany na dzień 31.12.2014
roku zgodnie z wcześniej stosowanymi
zasadami rachunkowości
Ujęcie rzeczowych aktywów trwałych wg wartości
godziwej na dzień przejścia na MSSF
(01.01.2014)
Ujęcie rezerw na odroczony podatek
dochodowego utworzonych w związku z ujęciem
rzeczowych aktywów trwałych wg wartości
godziwej na dzień przejścia na MSSF
(01.01.2014)
Odpisanie wartości firmy powstałej w latach
poprzednich wg stanu na dzień 01.01.2014
Razem kapitał własny na dzień 31.12.2014 po
uwzględnieniu zmian bilansu otwarcia na
dzień przejścia na MSSF
Zwiększenie kosztów amortyzacji rzeczowych
aktywów trwałych w roku 2014 w związku z ich
ujęciem w wartości godziwej na dzień przejścia
na MSSF
Rozwiązanie rezerw na odroczony podatek
dochodowy z tytułu zwiększonej amortyzacji
środków trwałych
Usunięcie amortyzacji wartości firmy odpisanej w
związku z przejściem na MSSF
Razem kapitał własny na dzień 31.12.2014 po
uwzględnieniu zmian bilansu otwarcia na
dzień przejścia na MSSF oraz całkowitych
dochodów za okres

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki
dominującej
Kapitał
Nie podzielone
Kapitał
zapasowy z
zyski
podstawowy
zysku
zatrzymane z
zatrzymanego lat poprzednich

6 410

6 410

6 410

51 103

51 103

51 103

(1 370)

Zysk (strata)
netto roku
obrotowego

18 002

Kapitał
własny
razem

74 145

2 695

2 695

(512)

(512)

(231)

(231)

582

582

18 002

76 097

(1 086)

(1 086)

206

206

126

126

17 248

75 343
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2 Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
2.1 Wybrane jednostkowe Dane Finansowe
Wybrane dane finansowe - skrócone śródroczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
IX. Przepływy pieniężne netto, razem
X. Aktywa razem
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XII. Zobowiązania długoterminowe
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIV. Kapitał własny
XV. Kapitał zakładowy
XVI. Liczba akcji na koniec okresu
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

tys. PLN
01.01.2015 30.09.2015

tys. EUR

01.01.2014 30.09.2014

01.01.2015 30.09.2015

01.01.2014 30.09.2014

260 967
84 885
82 240
66 498
8,19
(41 959)

167 318
13 239
11 040
8 611
1,34
(2 066)

62 755
20 412
19 776
15 991
2
(10 090)

40 025
3 167
2 641
2 060
0
(494)

(7 687)

(9 901)

(1 849)

(2 368)

52 623
2 977
30.09.2015

2 831
(9 136)
31.12.2014

12 654
716
30.09.2015

681
(2 186)
31.12.2014

354 440
184 337
76 980
107 357
170 104
8 363
8 362 549
20

218 329
142 986
48 064
94 922
75 343
6 410
6 410 000
12

83 622
43 490
18 162
25 328
40 132
1 973
1 972 951
5

52 288
34 244
11 511
22 733
18 044
1 535
1 535 145
3

2.2 Skrócone Śródroczne Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
01.01.201530.09.2015

01.01.2014 30.09.2014

01.07.2015 30.09.2015

01.07.2014 30.09.2014

Przychody ze sprzedaży

260 967

167 318

122 483

63 489

Koszt własny sprzedaży

221 153

148 734

96 877

55 270

39 814

18 584

25 606

8 219

Koszty sprzedaży

5 049

2 400

1 950

581

Koszty ogólnego zarządu

6 729

2 985

3 109

986

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY

28 036

13 199

20 547

6 652

Pozostałe przychody operacyjne

58 383

387

56 706

19

1 533

347

86

136

84 885

13 239

77 166

6 535

Wyszczególnienie
Działalność kontynuowana

ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY

Pozostałe koszty operacyjne
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

55

68

24

11

2 700

2 267

858

792

-

-

-

-

-

-

-

-

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM

82 240

11 040

76 332

5 753

Podatek dochodowy
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
KONTYNUOWANEJ

15 742

2 429

14 701

1 262

66 498

8 611

61 631

4 492

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

-

-

-

66 498

8 611

61 631

4 492

ZYSK (STRATA) NETTO
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Inne całkowite dochody

-

Inne całkowite dochody łącznie
Całkowite dochody ogółem

Zysk na jedną akcję (w zł/gr na jedną akcję)

-

-

-

-

-

-

66 498

8 611

61 631

4 492

01.01.201530.09.2015

01.01.2014 30.09.2014

01.07.2015 30.09.2015

01.07.2014 30.09.2014

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej
Zwykły

8,19

1,34

7,37

0,70

Rozwodniony

8,19

1,34

7,37

0,70

Zwykły

8,19

1,34

7,37

0,70

Rozwodniony

8,19

1,34

7,37

0,70

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i
zaniechanej

66 498

8 611

61 631

4 492

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

66 498

8 611

61 631

4 492

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

8 117 493

6 410 000

8 362 549

6 410 000

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych

8 117 493

6 410 000

8 362 549

6 410 000

Z działalności kontynuowanej

2.3 Skrócone Śródroczne Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Wyszczególnienie
AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy

2015-09-30

2014-12-31

2014-01-01

144 480

28 060

17 783

32 570

26 055

13 118

-

-

1 240

-

-

-

169

261

368

108 027

-

-

-

-

-

2 683

435

2 191

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

531

520

-

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

499

790

865

Pozostałe wartości niematerialne
Akcje i udziały
- w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności
Należności długoterminowe

Pozostałe aktywa trwałe

-

-

-

AKTYWA OBROTOWE

209 960

190 270

156 632

Zapasy

124 726

107 298

93 644

55 659

44 531

40 968

Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE
DO SPRZEDAŻY
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży

Aktywa razem :

-

-

-

20 631

31 742

5 749

5

-

-

8 326

5 349

15 513

612

1 349

758

-

-

-

-

-

-

-

-

-

354 440

218 329

174 415
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Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Wyszczególnienie

2015-09-30

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał podstawowy

2014-12-31

2014-01-01

170 103

75 343

58 096

8 363

6 410

6 410

Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne

-

-

Kapitał zapasowy z emisji akcji

26 309

-

-

Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji
połączenia pod wspólną kontrolą

69 105

51 103

33 315

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych

(172)

582

18 371

Zysk (strata) netto roku obrotowego

66 498

17 248

-

170 104

75 343

58 096

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli

-

-

-

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

76 980

48 064

31 853

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

14 859

2 435

567

48

48

30

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy

-

-

-

Kredyty i pożyczki

12 508

22 591

28 584

Inne zobowiązania finansowe

44 499

20 053

37

5 066

2 937

2 634

107 357

94 922

84 466

25 953

17 138

16 351

331

241

13 123

49 970

59 833

33 534

1 484

1 481

3 494

1

1

1

Pozostałe zobowiązania długoterminowe
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Pozostałe zobowiązania
Przychody przyszłych okresów

612

506

368

21 494

12 407

11 569

7 512

3 314

6 027

-

-

-

354 440

218 329

174 415

ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z
AKTYWAMI TRWAŁYMI KLASYFIKOWANYMI JAKO
PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Pasywa razem :

2.4 Skrócone Śródroczne Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Wyszczególnienie

01.01.2015 30.09.2015

01.01.2014 30.09.2014

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

82 240

11 040

(124 198)

(13 106)

2 502

3 025

-

-

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

2 513

2 216

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

(70 693)

7

Zmiany w kapitale obrotowym

(42 779)

(14 223)

Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności

12 530

432

(54 644)

(6 344)

(3 396)

(4 862)
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Zmiana stanu zob. krótkot, z wyjątkiem zobowiązań fin.

1 356

3 066

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

1 376

(6 515)

(15 742)

-

Zapłacony podatek dochodowy

-

(4 131)

Inne korekty

-

-

(41 959)

(2 066)

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych

-

(35)

(8 699)

(9 653)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

82

306

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

1 130

-

Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte
środki pieniężne)

(200)

-

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych

Pożyczki udzielone
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-

(519)

(7 687)

(9 901)

28 262

-

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Nabycie akcji własnych
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone
Dotacje do aktywów trwałych

-

-

24 500

20 000

-

(12 500)

8 859

3 000

(10 127)

(4 648)

(280)

(701)

-

-

3 849

-

Odsetki zapłacone

(2 440)

(2 320)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

52 623

2 831

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM

2 977

(9 136)

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

2 977

(9 136)

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM

-

-

5 349
8 326

15 513
6 377
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2.5 Skrócone Śródroczne Sprawozdanie ze zmian w Kapitale Własnym
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM za okres: 01.01.2015 30.09.2015

Kapitał
podstawowy

Kapitał zapasowy z
emisji akcji

Saldo na dzień 01.01.2015 roku

6 410

-

Emisja akcji

1 953

26 309

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
Razem transakcje z właścicielami

1 953

26 309

Kapitał zapasowy
Nie podzielone
z zysku
zyski zatrzymane z
zatrzymanego
lat poprzednich

51 103

17 830

18 002

(18 002)

18 002

(18 002)

75 343
28 262
-

Zysk (strata) netto w okresie
Razem całkowite dochody
Saldo na dzień 30.09.2014 roku

Kapitał własny
razem

Zysk (strata) netto
roku obrotowego

-

28 262

66 498

66 498

-

-

-

-

66 498

66 498

8 363

26 309

69 105

(172)

66 498

170 104

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM za okres: 01.01.2014 31.12.2014
Saldo na dzień 01.01.2014 roku

Kapitał
podstawowy

Kapitał zapasowy z
emisji akcji

6 410

-

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
Razem transakcje z właścicielami

-

-

Kapitał zapasowy
Nie podzielone
z zysku
zyski zatrzymane z
zatrzymanego
lat poprzednich

33 315

18 371

58 095

17 788

(17 788)

-

17 788

(17 788)

Zysk (strata) netto w okresie
Razem całkowite dochody
Saldo na dzień 31.12.2014 roku

Kapitał własny
razem

Zysk (strata) netto
roku obrotowego

-

-

17 248

17 248

-

-

-

-

17 248

17 248

6 410

-

51 103

582

17 248

75 343
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2.6 Informacja Dodatkowa do Skróconego Śródrocznego Jednostkowego
Sprawozdania Finansowego
W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowała wysokie zyski na transakcjach
zrealizowanych ze spółkami zależnymi objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym. Transakcje miały charakter jednorazowy i dotyczyły wniesienia aportem praw
autorskich oraz nakładów na budowę hotelu Almond w Gdańsku do spółek zależnych.
Otrzymane w zamian instrumenty finansowe (akcje w Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA) wyceniono w
wartości godziwej odpowiadającej wartości godziwej wnoszonych aportem składników
majątkowych. Wartość godziwa aportowanych składników majątkowych została potwierdzona
wycenami przygotowanymi przez niezależne podmioty zewnętrzne. Transakcje wniesienia
aportem rozpoznano w jednostkowym sprawozdaniu finansowym tak jak transakcje sprzedaży
aportowanych składników majątkowych. Skutki transakcji wyłączono w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.

3 Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego
raportu za III kwartał 2015 r. Grupy Kapitałowej DEKPOL
3.1 Struktura akcjonariatu Spółki
Akcjonariusze Dekpol S.A. posiadający powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego raportu oraz na dzień
31 sierpnia 2015 r. tj. dzień publikacji raportu za I półrocze 2015 r.:
Akcjonariusz

Liczba akcji
/Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów (%)

Mariusz Tuchlin
NationaleNederlanden
Fundusz Emerytalny

6.409.000

76,64%

737.500

8,82%

Otwarty

3.2 Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące
Stan posiadania akcji przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. na dzień
publikacji niniejszego raportu oraz na dzień 31 sierpnia 2015 r. tj. dzień publikacji raportu za I
półrocze 2015 r.:
Wyszczególnienie
Mariusz Tuchlin
Pozostali
Członkowie
i Rady Nadzorczej

Zarządu

Liczba akcji

Zmiany

6.409.000

-

Liczba akcji na dzień
niniejszego raportu
6.409.000

0

-

0

sporządzenia

Według najlepszej wiedzy Spółki, Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają
uprawnień do akcji Emitenta.

3.3 Informacje o działalności Grupy Kapitałowej DEKPOL
3.3.1 Opis dokonań i niepowodzeń Spółki
Przychody ze sprzedaży za trzecim kwartale 2015 roku ukształtowały się na poziomie
wyższym o 25% w porównaniu do przychodów z trzecim kwartałem 2014 roku i wyniosły 209
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518 tys. zł. Jednocześnie Grupa Kapitałowa Dekpol osiągnęła wyższy zysk netto o ok. 21%
aniżeli w trzecim kwartale 2014 roku. Na poprawę wyników finansowych istotny wpływ miało
zwiększenie obrotów w trzecim kwartale 2015 roku. W okresie objętym śródrocznymi
informacjami finansowymi Spółka prowadziła działalność analogiczną do działalności
prowadzonej w 2014 roku, tj. zajmowała się: generalnym wykonawstwem, działalnością
deweloperską, produkcją osprzętu do maszyn budowlanych oraz produkcją konstrukcji
stalowych.
Segmenty

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych
01.01.2015 - 30.09.2015

Generalne
Działalność
wykonawstwo deweloperska

Produkcja
konstrukcji
stalowych i
osprzętu

Pozostałe

Ogółem

Przychody segmentu ze sprzedaży

176 742

17 569

11 172

5 170

210 653

Sprzedaż na zewnątrz

176 742

17 569

11 172

5 170

210 653

(154 605)

(16 001)

(8 418)

(4 602)

(183 626)

-

-

-

-

-

22 137

1 568

2 754

568

27 027

-

-

-

-

Koszty segmentu (-)
Wynik działalności zaniechanej/sprzedanej
Wynik na sprzedaży segmentu sprawozdawczego
- z działalności kontynuowanej i zaniechanej
Zysk/Strata przypadająca udziałom
niesprawującym kontroli

Segmenty

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych
01.01.2014 - 30.09.2014

Generalne
Działalność
wykonawstwo deweloperska

Produkcja
konstrukcji
stalowych i
osprzętu

Pozostałe

Ogółem

Przychody ogółem

131 179

18 513

9 281

8 345

167 318

Sprzedaż na zewnątrz

131 179

18 513

9 281

8 345

167 318

(118 279)

(14 965)

(8 364)

(7 126)

(148 734)

Sprzedaż między segmentami
Koszty segmentu (-)

-

Wynik działalności zaniechanej/sprzedanej
Wynik na sprzedaży segmentu sprawozdawczego
- z działalności kontynuowanej i zaniechanej
Zysk/Strata przypadająca udziałom
niesprawującym kontroli

12 900

3 548

917

1 219

18 584

-

-

-

-

-

Akcje serii B
Istotnym dokonaniem Emitenta było przeprowadzenie w IV kwartale 2014 roku publicznej
oferty akcji serii B, która poza pozyskaniem środków finansowych w kwocie 29,3 mln zł brutto
poprzedziła wprowadzenie Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
W dniu 2 stycznia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
("GPW") podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia z dniem 2 stycznia 2015 roku do obrotu
giełdowego na rynku równoległym GPW akcji Spółki będących przedmiotem oferty publicznej,
tj. 6 410 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1 952 549 akcji zwykłych na okaziciela
serii B, jak również dopuszczenia do ww. obrotu 1 952 549 praw do akcji serii B Spółki. W dniu
5 stycznia 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW")
postanowił zarejestrować, z dniem 8 stycznia 2015 roku, w depozycie papierów
wartościowych, 1 952 549 praw do akcji serii B Spółki. W dniu 7 stycznia 2015 r. Zarząd GPW
podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia z dniem 8 stycznia 2015 r. do obrotu giełdowego na
rynku równoległym 1.952.549 praw do akcji serii B Spółki, pod warunkiem dokonania przez
KDPW w dniu 8 stycznia 2015 r. rejestracji tych praw do akcji.
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W dniu 7 stycznia.2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego Dekpol S.A. w drodze emisji akcji serii B.
W dniu 15 stycznia 2015 roku zostało zarejestrowanych w KDPW 6 410 000 akcji zwykłych na
okaziciela serii A Spółki. Rejestracja nastąpiła na podstawie uchwały Zarządu KDPW z dnia
16 grudnia 2014 roku, zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił zarejestrować ww. akcje, pod
warunkiem dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym. W dniu 27 stycznia 2015 roku
Zarząd KDPW podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do depozytu 1 952 549 akcji serii B Spółki.
Przyjęcie akcji do depozytu miało nastąpić po podjęciu przez GPW decyzji o wprowadzeniu
tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla
zbywalnych praw do akcji. W dniu 3 lutego 2015 roku Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie
wyznaczenia na 5 lutego 2015 roku ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B oraz
uchwałę w sprawie wprowadzenia z dniem 6 lutego 2015 roku do obrotu giełdowego na rynku
równoległym akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz serii B pod warunkiem dokonania przez
KDPW w dniu 6 lutego 2015 roku rejestracji tych akcji. Akcje zwykłe na okaziciela serii B Spółki
zostały zarejestrowane w KDPW z dniem 6 lutego 2015 roku. Rejestracja ww. akcji nastąpiła
na podstawie wspomnianej wyżej uchwały Zarządu KDPW z dnia 27 stycznia 2015 roku.
Nabycie działki budowlanej w Gdańsku
W dniu 22 stycznia 2015 roku Emitent zawarł warunkową umowę nabycia ("Umowa") od spółki
"Jaglana 3-5" Sp. z o.o. ("Sprzedający") prawa wieczystego użytkowania działki, o której mowa
poniżej, za cenę 22,14 mln zł brutto (z VAT) pod warunkiem, że Gmina o statusie Miasta
Gdańsk nie wykona przysługującego jej w stosunku do przedmiotu Umowy prawa pierwokupu
w terminie i na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W dniu 19
lutego 2015 roku Emitent otrzymał stosowne oświadczenie Prezydenta Miasta Gdańska, w
związku z czym doszło do spełnienia się ww. warunku zawieszającego. W dniu 10 marca 2015
r. Dekpol i spółka "Jaglana 3-5" Sp. z o.o. zawarły umowę przeniesienia prawa wieczystego
użytkowania Działki ("Umowa Rozporządzająca").
Przedmiotem Umowy i Umowy Rozporządzającej jest prawo wieczystego użytkowania działki
o powierzchni 1 ha położonej przy ul. Jaglanej w Gdańsku, dla której wydane jest pozwolenie
na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częściami usługowymi. Na działce
ustanowiono służebność przesyłu, natomiast prawo użytkowania wieczystego zostało
ustanowione początkowo do dnia 5 grudnia 2030 r., a następnie po zmianie do dnia 5 grudnia
2089 r. Emitent planuje wybudować na działce budynek mieszkalny wielorodzinny z częściami
usługowymi. Na podstawie Umowy Rozporządzającej Sprzedający sprzedał ponadto Dekpol
prawo własności oryginalnego egzemplarza projektu budowlanego, którego dotyczy
pozwolenie na budowę oraz prawo zastosowania tego projektu budowlanego do jednej
budowy. Sprzedający sprzedał Dekpol także prawo własności oryginalnego egzemplarza
projektu koncepcyjnego oraz przeniósł prawo zastosowania tego projektu koncepcyjnego.
Powyższe prawa sprzedane zostały Dekpol za cenę łącznie 2,58 mln zł brutto.
Źródłem finansowania nabycia prawa użytkowania wieczystego Działki oraz realizacji
inwestycji będą środki pozyskane z oferty publicznej związanej z dopuszczeniem do obrotu
akcji serii A oraz emisji i dopuszczeniem do ww. obrotu akcji serii B Emitenta, przy czym kwotę
przekraczającą 10 mln zł (wskazane w prospekcie emisyjnym jako kwota na "pozyskanie
banku ziemi dla działalności developerskiej + finansowanie wstępnych etapów budowy
projektów developerskich") Emitent zamierza następnie pozyskać w drodze finansowania
zewnętrznego.
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Aneksy do umowy kredytowej z Bankiem Pekao SA
W dniu 30 stycznia 2015 roku podpisane zostały aneksy ("Aneksy") do umów kredytowych
zawartych przez Emitenta z Bankiem Pekao SA ("Bank") w sprawie finansowania odpowiednio
w wysokości 15 mln PLN i 3 mln PLN ("Kredyt 1" i "Kredyt 2" lub łącznie "Kredyty"). Na mocy
Aneksów termin spłaty obu Kredytów został wydłużony o rok, tj. do dnia 31 stycznia 2016 roku,
a marża Banku została obniżona. Oprocentowanie Kredytów wynosi WIBOR 1M plus marża
banku. Ponadto Emitent zobowiązał się, że nie przeznaczy środków z Kredytu 1 na działalność
deweloperską pod rygorem wypowiedzenia umowy dotyczącej Kredytu 1. Emitent zobowiązał
się do systematycznego dostarczania polis ubezpieczenia nieruchomości wskazanych w
aneksie do umowy Kredytu 1, w celu zapełnienia ciągłości ubezpieczania. Bank natomiast
wyraził zgodę na wydzielenie i sprzedaż działki o powierzchni ca 1 ha z nieruchomości
stanowiącej zabezpieczenie Kredytu 1 pod warunkiem utrzymania pierwszorzędnej hipoteki
na rzecz Banku po przeprowadzeniu takich zmian.
Zakończenie próby ugodowej bez zawarcia ugody
W dniu 2 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Wejherowie w sprawie
z zawezwania Spółki do próby ugodowej przeciwko Iwonie, Arkadiuszowi, Dariuszowi i
Wiolecie Okoniewskim („Dłużnik”). Sąd stwierdził, że nie doszło do zawarcia ugody w
przedmiotowej sprawie. W dniu 29 kwietnia 2015 została zawarta umowa cesji, na mocy której
Spółka przelała na rzecz nabywcy (osoba fizyczna) wierzytelności względem Dłużnika w
wysokości 3,95 mln PLN wraz z należnościami ubocznymi w postaci odsetek za opóźnienie,
za kwotę 3,6 mln PLN.
Umowa o kredyt obrotowy zawarta z konsorcjum banków spółdzielczych
W dniu 9 marca 2015 roku podpisana została umowy ("Umowa") o kredyt obrotowy
konsorcjalny w wysokości 8 mln PLN ("Kredyt"). Kredyt został udzielony Spółce przez
konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Skórczu ("Bank Inicjujący"), Bank Spółdzielczy w
Pucku ("Bank Uczestnik 1") oraz Bank Spółdzielczy w Tczewie ("Bank Uczestnik 2") (łącznie
"Banki") na okres od 9 marca 2015 roku do 30 grudnia 2016 roku (data spłaty) i ma zostać
przeznaczony na finansowanie budowy budynków wielorodzinnych na znajdującej się w
Rokitkach Tczewskich nieruchomości gruntowej należącej do Spółki ("Nieruchomość").
Oprocentowanie Kredytu wynosi WIBOR 3M plus marża Banków. Zabezpieczeniem kredytu
są: (i) weksle in blanco wystawione na rzecz każdego z Banków, (ii) cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej do kwoty 9,8 mln PLN oraz cesja wierzytelności ze wskazanych rachunków
bankowych, (iii) pełnomocnictwa dla Banku Inicjującego do dysponowania wskazanymi
rachunkami bankowymi oraz (iv) hipoteki na Nieruchomości do kwoty odpowiednio 1,50 mln
PLN na rzecz Banku Inicjującego, 5,25 mln PLN na rzecz Banku Uczestnika 1 oraz 5,25 mln
PLN na rzecz Banku Uczestnika 2. Ww. hipoteki zostały ustanowione w dniu 11 maja 2015
roku. Umowa nakłada na Spółkę także obowiązek udokumentowania wykorzystania 60%
kwoty kredytu w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania środków z Kredytu. Pozostałe warunki
Umowy nie odbiegają istotnie od zapisów tego typu umów.
Aneks do umowy z PanLink
W dniu 12 marca 2015 r. podpisany został aneks do opisanej w Prospekcie emisyjnym
Emitenta umowy z PanLink Sp. z o.o. (PanLink), na mocy której Emitent zobowiązał się do
wybudowania hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, socjalną i techniczną.
Zgodnie z postanowieniami aneksu termin zakończenia robót budowlanych został przesunięty
do dnia 30 czerwca 2015 r. (czyli o dwa miesiące). Zmianie uległa również wartość kontraktu,
która zwiększyła się z 16,8 mln PLN netto do 17,4 mln. PLN netto.
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Umowa o generalne wykonawstwo z Veloces
W dniu 12 marca 2015 r. podpisana została z Veloces Sp. z.o.o. Sp.K. umowa o generalne
wykonawstwo projektu budowlanego i wykonawczego ("Umowa"). Wynagrodzenie
przysługujące Spółce z tytułu Umowy wynosi 7,6 mln PLN netto (9,4 mln brutto). Umowa
przewiduje kary umowne, których łącza wysokość może przekroczyć 10%, lecz nie może być
wyższa niż 15% wartości Umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
Umowa o roboty budowlane z Unimor Development
W dniu 24 marca 2015 r. Zarząd powziął informację o zakończeniu przez Unimor
Development SA ("Zamawiający") procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy
inwestycji - przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Gdańsku przy ulicy Zabi Kruk na
budynek biurowy Pomerania Office. W dniu 16 kwietnia 2015 r. podpisana została umowa
między Spółką a Zamawiającym o roboty budowlane związane z ww. przebudową budynku.
Wartość wynagrodzenia przysługującego Spółce z tytułu Umowy wynosi 0,5 mln PLN netto.
Jednocześnie na podstawie wcześniejszych ustaleń z Zamawiającym, po wyrażeniu zgody
przez władze Zamawiającego zakres zadania inwestycyjnego, którego dotyczy Umowa,
zostanie rozszerzony, a łączna wartość wynagrodzenia przysługującego Spółce wyniesie 7,3
mln PLN netto.
Aneks do umowy z 7R Logistic
W dniu 27 marca 2015 r. podpisany został aneks do zawartej w dniu 7 lipca 2014 r. z 7R
Logistic SA umowy o wartości 15,2 mln PLN netto, której przedmiotem jest kompleksowa
realizacja obiektu biurowo-magazynowego na terenie nieruchomości położonej w Sosnowcu
wraz z kompleksowym wykonaniem infrastruktury towarzyszącej. Na mocy ww. aneksu termin
zakończenia robót został wydłużony z 30 kwietnia 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Pozostałe
warunki umowy pozostały bez zmian.
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millenium
W dniu 7 kwietnia 2015 r. Emitent podpisał z Bankiem Millenium SA umowę o kredyt w
rachunku bieżącym ("Umowa"). Umowa została zawarta w celu udzielania kredytu w
wysokości 12 mln PLN na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Warunki udzielenia
kredytu, w tym warunki finansowe, nie odbiegają znacząco od rynkowych czy typowych dla
tego typu umów. Zabezpieczenie Kredytu stanowi cesja wierzytelności z kontraktów Spółki.
Umowy kredytu inwestycyjnego z Getin Noble Bank
W dniu 8 kwietnia 2015 r. Spółka podpisała z Getin Noble Bank SA ("Bank") trzy umowy
kredytu inwestycyjnego ("Kredyty"), z których każdy przeznaczony jest na częściowe
finansowanie inwestycji deweloperskiej, polegającej na wybudowaniu w Gdańsku budynków
mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą ("Inwestycja"). Łączna
wartość udzielonych Kredytów wynosi 48 mln PLN, z czego odpowiednio na finansowanie I, II
i III etapu przeznaczone jest: 22 mln PLN, 18 mln PLN i 8 mln PLN. Przedmiotowe kwoty
Spółka zobowiązana jest spłacić odpowiednio w terminie do: 20 września 2017 r. (zgodnie z
zawartym w dniu 13 sierpnia 2015 roku aneksem do umowy wydłużającym pierwotnie
określony termin 31 marca 2017 r.), 20 stycznia 2018 r. oraz 20 września 2018 r.
Oprocentowanie Kredytów wynosi WIBOR 3M plus marża Banku w stosunku rocznym.
Warunki i postanowienia ww. umów nie odbiegają od rynkowych.
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Poszczególne kredyty zostaną uruchomione po spełnieniu (do 31 stycznia 2016 r. w przypadku
I i II etapu oraz do 31 stycznia 2017 r. w przypadku III etapu) odpowiednio następujących
warunków:
1) ustanowienie na Inwestycji hipoteki z najwyższym pierwszeństwem w wysokości do 33 mln
PLN dla I etapu, która następnie zostanie podwyższona do 60 mln dla II etapu oraz do 72 mln
PLN dla III etapu, przy czym po każdym z podwyższeń hipoteka będzie stanowiła również
zabezpieczenie wcześniejszych etapów
2) ustanowienie zabezpieczeń w postaci: (i) weksla in blanco, (ii) pełnomocnictw do wszystkich
rachunków Spółki prowadzonych przez banki, (iii) przelewu na rzecz Banku wierzytelności z
umów (zawartych i zawieranych) z nabywcami lokali realizowanych w ramach Inwestycji, (iv)
przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych,
a po jej zakończeniu przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych, (v) przelewu wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą Inwestycji
3) udokumentowanie kwestii oraz przedłożenie Bankowi dokumentów wskazanych w ww.
umowach, w tym zaświadczenia o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez
Spółkę z tytułu udzielonych Kredytów na podstawie art. 97 Prawa bankowego
4) udokumentowania, że wszystkie niezbędne decyzje do realizacji Inwestycji (oraz
poszczególnych jej etapów) zostały wydane na rzecz Kredytobiorcy oraz są prawomocne lub
wydanie oświadczenia Spółki, że decyzje te nie zostały zaskarżone oraz że realizacja
Inwestycji o założonych parametrach jest możliwa w oparciu o posiadane decyzję,
5) podporządkowanie spłaty wszystkich zobowiązań zaciągniętych na realizację Inwestycji
spłacie Kredytów
6) potwierdzenie przez osobę współpracującą z Bankiem prawidłowości założonych
parametrów dotyczących inwestycji.
Ponadto zadłużenie Spółki wobec Banku z tytułu kredytów udzielonych jej przez Bank
wyliczone jako suma sald poszczególnych kredytów pomniejszona o wysokość depozytów na
zablokowanych rachunkach prowadzonych w Banku w całym okresie kredytowania nie może
przekroczyć kwoty 20 mln PLN.
Aneks do umowy z 7R LOGISTIC Kraków Kokotów
W dniu 8 kwietnia 2015 r. podpisany został aneks do opisanej w Prospekcie emisyjnym
Emitenta umowy znaczącej (o wartości netto 21,8 mln PLN) z 7R LOGISTIC Kraków Kokotów
Sp. z o.o., której przedmiotem jest wdrożenie innowacyjnej technologii dla usług
autoidentyfikacji towarów w Centrum Logistycznym w Kokotowie. Zgodnie z postanowieniami
aneksu termin zakończenia robót budowlanych został przesunięty do dnia 30 września 2015
r. (dotychczasowy termin to 1 czerwca 2015 r.). Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Umowa o budowę fabryki malarni proszkowej
W dniu 18 maja 2015 została zawarta umowa pomiędzy Spółką a jednym z producentów okien
drewnianych i drewniano-aluminiowych w Polsce ("Kontrahent"). Wartość umowy wynosi 14,7
mln PLN netto. Przedmiotem Umowy jest budowa fabryki malarni proszkowej o powierzchni
zabudowy 10 tys. m2 i powierzchni użytkowej 11 tys. m2 wraz z instalacjami oraz
infrastrukturą. Warunki Umowy nie odbiegają od standardowych dla umów tego rodzaju.
Przyjęcie oferty Spółki przetargu ogłoszonym przez Carrefour Polska Sp. z o.o.
W dniu 17 czerwca 2015 roku Emitent powziął informację o przyjęciu przez Carrefour Polska
Sp. z o.o. ("Zamawiający") oferty złożonej przez Spółkę na wykonanie prac budowlanych w
zakresie Generalnego Wykonawstwa dotyczących przebudowy Centrum Handlowego
Carrefour Morena w Gdańsku, polegającej na wykonaniu robót budowlanych związanych ze
zmianą sposobu użytkowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Centrum
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Handlowego Morena w Gdańsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń
na kina, pomieszczenia handlowo-usługowe i fitness. Wartość przyjętej oferty mieści się w
przedziale 40-60 mln zł netto. Termin zakończenia robót został określony na 30 marca 2016
roku.
Odstąpienie od emisji obligacji serii D
W dniu 15 lipca 2015 r. Spółka podjęła decyzję o emisji do 200 tys. obligacji na okaziciela serii
D o wartości nominalnej 100 zł każda ("Obligacje"). Wartość emisji miała wynieść do 20 mln
zł, a obligacje miały być emitowane w celu pozyskania finansowania bieżącej działalności
Spółki, w tym m.in. budowy hotelu przy ul. Toruńskiej w Gdańsku. W dniu 30 lipca 2015 roku
Spółka wobec uzyskania w trakcie spotkań z inwestorami informacji o możliwości pozyskania
środków przekraczających wartość obecnej emisji, przy wykorzystaniu zabezpieczenia,
podjęła decyzję o odstąpieniu od emisji obligacji serii D. Zamiarem Emitenta jest
przeprowadzenie emisji obligacji o większej wartości i na zmienionych warunkach, w
szczególności dotyczących zabezpieczenia, z ewentualnym uwzględnieniem efektu
przedmiotowej zmiany przy ustalaniu pozostałych warunków emisji.
Objęcie przez Emitenta akcji w spółce Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA
W dniu 30 lipca 2015 r. została przeprowadzona transakcja polegająca na objęciu przez
Spółkę akcji serii B i C w podwyższonym kapitale zakładowym Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA
(„Dekpol 1 SKA”) o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł, po cenie emisyjnej łącznie 107,87
mln zł. Szczegółowe informacje o zdarzeniu znajdują się w pkt 1.6.2 Zmiany w strukturze
Grupy Kapitałowej DEKPOL.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych
W dniu 30 lipca 2015 r. Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA zawarła umowę przeniesienia autorskich praw
majątkowych, na podstawie której Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA zbyła na rzecz Dekpol Royalties
Sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie ("Dekpol Royalties") autorskie prawa majątkowe do Utworu
za łączną cenę 56,26 mln zł + VAT ("Umowa Zbycia Autorskich Praw Majątkowych"). Warunki
Umowy Zbycia Autorskich Praw Majątkowych nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych w obrocie dla tego typu umów. W rezultacie zawarcia Umowy Zbycia Autorskich
Praw Majątkowych Dekpol Royalties uzyskała autorskie prawa majątkowe do Utworu, którymi
będzie zarządzała i udzieli licencji Spółce.
Zawarcie umowy licencyjnej
W dniu 30 lipca 2015 r. Dekpol Royalties i Emitent zawarły umowę licencyjną, na podstawie
której Dekpol Royalties udzieliła Spółce licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych
do Utworu w takim zakresie, w jakim prawa te przysługują Dekpol Royalties (licencja pełna,
niewyłączna), bez ograniczeń terytorialnych ("Umowa Licencji"). Umowa Licencji na
korzystanie z autorskich praw majątkowych została zawarta na czas nieokreślony z
możliwością wypowiedzenia za 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego. Opłata licencyjna za korzystanie z autorskich praw
majątkowych do Utworu będzie wynosić 2,76% przychodów netto (tj. bez VAT) uzyskanych
przez Spółkę ze sprzedaży usług budowlanych, usług generalnego wykonawstwa projektów

55

Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. Grupy Kapitałowej DEKPOL
w tys. zł

budowlanych oraz usług deweloperskich i zostanie powiększona o podatek VAT, przy czym
będzie ona naliczana w okresach miesięcznych. Pozostałe warunki Umowy Licencji nie
odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego typu umów.
Zawarcie umowy pożyczki przez Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA
W dniu 30 lipca 2015 r. Dekpol 1 SKA jako pożyczkodawca zawarła umowę pożyczki z Dekpol
Royalties jako pożyczkobiorcą kwoty 56,26 mln zł ("Umowa Pożyczki"), z terminem spłaty do
31 grudnia 2020 r. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie rynkowym. Zwrot
pożyczki wynikającej z Umowy Pożyczki jest niezabezpieczony. Roszczenie Dekpol Royalties
o wypłatę kwoty pożyczki z Umowy Pożyczki zostało potrącone w całości z odpowiadającą mu
częścią roszczenia Dekopl 1 SKA o zapłatę wynagrodzenia należnego Dekpol 1 SKA na
podstawie Umowy Zbycia Autorskich Praw Majątkowych, opisanej powyżej w niniejszym
punkcie raportu.
Zawarcie umowy z 7R Logistic
W dniu 11 sierpnia 2015 r. Spółka podpisała umowę (Umowa) z 7R Logistic S.A.
(Zamawiający), zgodnie z którą Zamawiający zleca Spółce realizację inwestycji, na którą
składają się roboty ziemne i budowa drogi publicznej oraz budowa w Gdańsku Kowalach hali
magazynowej z zapleczem socjalnym z instalacjami wewnętrznymi wraz z
zagospodarowaniem terenu w systemie "projektuj i buduj" oraz wykonanie innych czynności
określonych Umową. Informację o wygraniu przetargu na realizację ww. zamówienia Spółka
otrzymała w dniu 23 lipca 2015 roku. Przedmiot Umowy obejmuje przygotowanie i przekazanie
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, a następnie uzyskanie niezbędnych
pozwoleń, uzgodnień i opinii, poza pozwoleniem na budowę. Wartość określonego w umowie
wynagrodzenie za wykonanie robót jest rzędu 25% kapitałów własnych Emitenta.
Zawarcie umowy z Carrefour
W dniu 14 września 2015 roku Spółka podpisana umowę (Umowa) z Carrefour Polska Sp. z
o. o. („Zamawiający”) na wykonanie prac budowlanych dotyczących przebudowy Centrum
Handlowo-Usługowego Carrefour Morena w Gdańsku („Inwestycja”).
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu
użytkowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Centrum Handlowego
Morena w Gdańsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na kina,
pomieszczenia handlowo-usługowe i fitness. Wartość określonego w umowie wynagrodzenie
za wykonanie robót jest rzędu 40% kapitałów własnych Emitenta. Zgodnie z Umową termin na
uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie Inwestycji został określony na 30 marca 2016
roku.
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki
W dniu 17 września 2015 r. Emitent powziął wiadomość o wpisie w dniu 16 września 2015 r.
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku - III Wydział Ksiąg Wieczystych hipoteki do
kwoty 33 mln. zł. na rzecz Getin Noble Bank S.A., w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku
z umowy kredytu inwestycyjnego w kwocie 22 mln złotych na częściowe finansowanie I etapu
inwestycji deweloperskiej, polegającej na wybudowaniu w Gdańsku budynków
mieszkaniowych wielorodzinnych.
Hipotekę ustanowiono na należącej do Spółki nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku, w
rejonie ulic Dolne Migowo i Powstania Listopadowego, składającej się z działki o nr. ew. 99.
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obręb 052, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1G/00227145/8.
Przeniesienie w ramach Grupy Kapitałowej
W dniu 29 września 2015 r. Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA zawarła umowę sprzedaży na rzecz
spółki Almond Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku
przy ul. Toruńskiej 12, obejmującej działki o powierzchni 0,34 ha, wraz z prawem własności
znajdującego się na tej nieruchomości budynku w budowie. Cena została ustalona na
poziomie 51,42 mln zł +VAT. Almond Sp. z o.o. będzie odpowiadać za dokończenie
przedsięwzięcia inwestycyjnego prowadzonego dotychczas przez Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA na
wymienionej nieruchomości – budowę Hotelu Almond.
Ww. prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku w budowie zostało w
dniu 30 lipca 2015 r. wniesione przez Emitenta do Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA w zamian za akcje
nowej emisji Dekpol 1 Sp. z o.o. SKA objęte przez Dekpol S.A. po cenie emisyjnej łącznie
51,51 mln zł.
Podpisanie aneksu z 7R LOGISTIC Kraków Kokotów
W dniu 30 września 2015 r. podpisany został kolejny aneks do umowy, której przedmiotem
jest wdrożenie innowacyjnej technologii dla usług autoidentyfikacji towarów w Centrum
Logistycznym w Kokotowie dla 7R LOGISTIC Kraków Kokotów Sp. z o.o zgodnie z którym
termin zakończenia robót budowlanych został przesunięty z dnia 30 września na 30 listopada
2015 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

3.3.2 Zdarzenia po dniu bilansowym
Zawarcie umowy z Prima-KL
W dniu 8 października 2015 r. Spółka zawarła z PRIMA-KL Polska Sp. z o. o. („Inwestor”)
umowę o generalne wykonawstwo robót budowlanych hali produkcyjno-magazynowej w
Tczewie-Rokitkach („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Emitenta robót
budowlano-montażowych wraz z sporządzeniem dokumentacji wykonawczej oraz
koordynacja prac wykonywanych przez innych podwykonawców.
Za wykonanie Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w kwocie 11,5 mln zł netto. Zgodnie z
harmonogramem ustalonym w Umowie prace będą realizowane w okresie od daty przekazania
terenu budowy przez Inwestora, nie później niż do 30 czerwca 2016 r.
Przedterminowa spłata kredytów
W dniu 19 października 2015 roku Spółka przeznaczając część środków pozyskanych z emisji
ww. obligacji dokonała przedterminowej całkowitej spłaty dwóch kredytów udzielonych
Emitentowi przez Bank Spółdzielczy w Skórczu oraz SGB-Bank S.A., na podstawie umów
kredytowych: nr Z/50/DZ/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz nr Z/168/2007 z dnia 21 maja
2007 r., przedstawionych w Prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 r.. Łączna kwota spłaconych kredytów wraz
z odsetkami wyniosła 11,12 mln zł (kwota odpowiadająca wysokości salda nominału kredytów
na dzień ich spłaty powiększonej o kwotę odsetek). W związku z dokonaną spłatą zostaną
zwolnione wszystkie zabezpieczenia kredytów.
Program emisji obligacji serii E
W dniu 11 listopada 2015 r. Spółka podjęła uchwałę, na mocy której postanowiła przyjąć
program emisji obligacji serii E ("Program Emisji"), który przewiduje emisję przez Spółkę
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obligacji innych niż zamienne lub z prawem pierwszeństwa w czterech seriach ("Transze") o
łącznej wartości nominalnej wszystkich Transzy nie wyższej niż 40 mln PLN ("Obligacje").
Spółka będzie proponować nabycie poszczególnych Transz Obligacji tylko i wyłącznie
funduszom inwestycyjnym Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji –
Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty (łącznie "Fundusze"), na zasadach
określonych w zawartym między Emitentem i Funduszami Porozumieniu w sprawie emisji
obligacji datowanym na 10 listopada 2015 roku, przy czym ostateczny tekst propozycji nabycia
i warunków emisji Obligacji danej transzy, zostanie ustalony osobnymi uchwałami Zarządu.
Obligacje serii E będą emitowane w czterech seriach ("Transze"), jako papiery wartościowe
na okaziciela, nie mające formy dokumentu, zabezpieczone, o wartości nominalnej jednej
obligacji w wysokości 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej wszystkich emitowanych
obligacji w wysokości 40 mln PLN ("Obligacje"). Obligacje będą oprocentowane w wysokości
stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę ustaloną z Funduszami, a termin wykupu każdej
Transzy Obligacji będzie przypadał w dniu, w którym upłynie nie więcej niż 48 miesięcy od
dnia przydziału Obligacji pierwszej Transzy. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości
nominalnej. Obligacje zostaną wyemitowane w celu pozyskania finansowania na budowę
inwestycji (budynek mieszkalny wielorodzinny z częściami usługowymi) na działce przy ul.
Jaglanej w Gdańsku ("Inwestycja"). Porozumienie określa zasady, na których Emitent będzie
proponował Funduszom objęcie Obligacji emitowanych przez Spółkę, a Fundusze będą
obejmowały Obligacje. Emitent jest upoważniony i zobowiązany proponować nabycie
poszczególnych Transz Obligacji tylko i wyłącznie Funduszom, stosownie do postępu realizacji
poszczególnych etapów harmonogramu Inwestycji, na zasadach ściśle określonych w
Porozumieniu, tj. w szczególności na dzień składania propozycji nabycia Obligacji danej
Transzy, jak i na dzień składania przez Fundusze oświadczenia o przyjęciu takiej propozycji:
a) nie może wystąpić podstawa wcześniejszego wykupu dla którejkolwiek transzy Obligacji lub
Obligacji Programowych serii C,
b) hipoteki dla poszczególnych Transzy Obligacji będą miały najwyższe i równe pierwszeństwo
między sobą oraz hipotekami dla Obligacji Programowych serii C,
c) w księdze wieczystej obejmującej Nieruchomość nie będzie wpisana: (i) jakakolwiek inna
hipoteka, oprócz hipotek, o których mowa w pkt b powyżej, (ii) jakakolwiek wzmianka o
hipotekach innych niż ww. hipoteki,
d) będzie obowiązywała umowa rachunku zastrzeżonego zapewniająca kontrolę przepływów
pieniężnych Dekpol w ramach Inwestycji,
e) zostaną przedstawione Funduszom dokumenty, z których będzie wynikać prawo Emitenta
do pełnego wykorzystania dokumentacji projektowej związanej z Inwestycją, a także w
zakresie umożliwiającym zawarcie umowy, o której mowa w pkt (v) poniżej.
Z tytułu Obligacji przysługiwać będą wyłącznie świadczenia pieniężne. Obligatariusz
uprawniony będzie do złożenia Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu. Emitent będzie
uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. Przewidywana jest
również sytuacja, w której Emitent będzie zobligowany do wcześniejszego wykupu Obligacji.
Obligacje będą zabezpieczone co najmniej poprzez (odrębnie dla każdej Transzy):
(i) ustanowienie hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy
ulicy Jaglanej w Gdańsku, przy czym hipoteki ustanowione dla poszczególnych Transzy
Obligacji będą miały równe pierwszeństwo między sobą oraz hipotekami ustanowionymi na
zabezpieczenie Obligacji Programowych Serii C i najwyższe pierwszeństwo;
(ii) złożenie przez Spółkę na rzecz każdego z posiadaczy Obligacji oświadczenia o poddaniu
się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do
zobowiązań wynikających z obligacji danej Transzy;
(iii) zawarcie umowy rachunku zastrzeżonego zapewniającego Funduszom kontrolę
przepływów pieniężnych Dekpol w ramach Inwestycji, w tym prawo do pozyskania od banku
wszelkich informacji dotyczących rachunku zastrzeżonego, w szczególności do informacji na
temat bieżącego salda tego rachunku,
(iv) udzielenie przez Dekpol na rzecz administratora hipoteki nieodwołalnego pełnomocnictwa
na zabezpieczenie w formie aktu notarialnego, na mocy którego Dekpol upoważni
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pełnomocnika do złożenia w imieniu Dekpol oświadczenia woli o wyrażeniu przez Dekpol w
trybie art. 40 ust. 1 Prawa budowlanego zgody na przeniesienie na rzecz innego podmiotu
decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej Inwestycji oraz do udzielenia dalszego
pełnomocnictwa, na rzecz pomiotu, który będzie pełnił funkcję administratora hipoteki w
miejsce dotychczasowego administratora;
(v) zawarcie pomiędzy Dekpol a administratorem hipoteki umowy, na mocy której administrator
hipoteki uzyska tytuł prawny (np. autorskie prawa majątkowe lub licencję) do pełnego
korzystania z dokumentacji projektowej związanej z Inwestycją, w szczególności w zakresie
przeprowadzenia procesu budowlanego, prowadzenia sprzedaży, utrzymania i konserwacji
Inwestycji, w tym także modyfikacji utworów składających się na dokumentację projektową i
prawo do wykonywania zależnych praw autorskich, a także możliwość swobodnego
dysponowania tym tytułem prawnym na rzecz innych podmiotów.

3.3.3 Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz wyników
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2015.

3.3.4 Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda
W okresie sprawozdawczym Emitent nie wypłacał ani nie deklarował wypłaty dywidendy.

3.3.5 Sezonowość i cykliczność działalności Spółki
Działalność Spółki charakteryzuje się sezonowością typową dla branży budowlanej - wzrostem
popytu na usługi budowlane w okresie od wiosny do jesieni. Najwyższe przychody ze
sprzedaży są realizowane w III i IV kwartale roku co przede wszystkim wynika z warunków
atmosferycznych oraz rozliczania kontraktów z końcem roku kalendarzowego. Z kolei
najniższe przychody są realizowane w I kwartale roku.
Anomalia pogodowe mogą mieć niekorzystny wpływ na termin realizacji projektów, których
przedłużenie może spowodować wzrost kosztów projektów i roszczenia klientów z tytułu
niedotrzymania warunków umownych. Szczególnie niekorzystne warunki pogodowe zimą
mogą powodować spadek sprzedaży, który negatywnie odbija się na wynikach Emitenta.
Sprzyjająca aura pogodowa w I kwartale 2015 roku spowodowała, że występująca zwykle w
tym okresie cykliczność i sezonowość nie występowała i nie miała wpływu na wyniki osiągane
przez Emitenta.
Wychodząc naprzeciw wspomnianym tendencjom Emitent opracował harmonogram działań,
który minimalizuje ich negatywny wpływ na wynik finansowy. Na tej podstawie wprowadzono
zamienny czas pracy – wydłużenie godzin pracy w okresie letnim kosztem zmniejszenia ich w
okresie zimowym. Pozwala to na zredukowanie przestojów zimowych do minimum oraz
przeznaczenie tego okresu na remonty i konserwacje posiadanego sprzętu.
Emitent stara się planować harmonogramy realizacji tak, aby w okresach zimowych zapewnić
sobie prace wykończeniowe wewnątrz budynków oraz wykonywać zadania możliwe do
realizacji w ujemnych temperaturach. Ponadto Emitent pozyskuje również roboty związane w
wykonywaniem sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowych, sanitarnych z rur PVC i
wodociągów z rur PE, których realizacja przewidziana jest na okres niskiego sezonu, a
obniżone temperatury nie mają większego wpływu na jakość świadczonych usług. Okres
zimowy wykorzystywany jest także na prace związane z pozyskiwaniem zleceń oraz
planowanie przyszłych prac.
Pomimo tego należy mieć na względzie zróżnicowanie wyników finansowych w
poszczególnych kwartałach roku.

3.3.6 Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.
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3.3.7 Niespłacone kredyty i pożyczki oraz naruszenia umów kredytu i pożyczki
W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie wystąpiły
naruszenia umów kredytów i pożyczek.

3.3.8 Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co
najmniej kolejnego kwartału
Czynnikiem, który może mieć wpływ na wyniki Spółki w kolejnych okresach będzie
pozyskiwanie nowych kontraktów i realizacja dotychczasowych. Poza realizacją umów
podpisanych w poprzednich okresach i po jego zakończeniu realizowane są następujące
istotniejsze kontrakty:
 budowa centrum logistycznego dla 7R Logistic Kokotów.
 budowa fabryki malarni proszkowej dla jednego z producentów okien drewnianych i
drewniano- aluminiowych w Polsce.
 Budowa centrum logistycznego wraz z infrastrukturą w Kowalach dla 7R Logistic S.A.
 przebudowa Centrum Handlowo- Usługowego Carrefour w Gdańsku.
Do czynników mających bądź mogących mieć wpływ na wyniki Spółki w kolejnych okresach
należy zaliczyć również:
 pozyskanie kapitału w wyniku emisji akcji serii B;
 nabycie prawa wieczystego użytkowania działki o powierzchni 1 ha położonej przy ul.
Jaglanej w Gdańsku, dla której wydane jest pozwolenie na budowę budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z częściami usługowymi;
 przedłużenie umów kredytowych z Bankiem PEKAO S.A.;
 podpisanie umów kredytowych na finansowanie projektów deweloperskich.
Wpływ na osiągane wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału będą także miały
czynniki makroekonomiczne mające wpływ na cały rynek budowlany w Polsce, takie jak ogólna
kondycja polskiej gospodarki, inflacja, dynamika wzrostu PKB, polityka podatkowa, poziom
stóp procentowych, rynek pracy i poziom bezrobocia, poziom inwestycji, wielkość popytu na
rynku wewnętrznym, kursy walut.
Przyszłe wyniki Emitenta będą zależały od powodzenia w realizacji strategii rozwoju oraz planu
inwestycyjnego określonego w celach emisyjnych:
 planowane zwiększenie portfela zleceń w 2015 roku (finansowanie obrotowe
w ramach generalnego wykonawstwa);
 rozbudowa zakładu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych wraz z rozbudową
sieci sprzedaży/siecią pozyskania klientów;
 pozyskanie banku ziemi dla działalności developerskiej + finansowanie wstępnych
etapów budowy projektów developerskich.

3.3.9 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
W okresie III kwartału 2015 roku nie toczyły się jakiekolwiek postępowania przed organami
rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację
finansową lub rentowność Emitenta, w szczególności dotyczące należności lub zobowiązań o
wartości stanowiącej co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Jednocześnie należy
mieć na uwadze, iż specyfiką prowadzonej przez Spółkę działalności jest mnogość

60

Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. Grupy Kapitałowej DEKPOL
w tys. zł

postępowań związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zrealizowanych przedsięwzięć.
Zdarzają się także przypadki, kiedy Emitent występuje w roli strony pozwanej – zwykle jest to
powiązane z inwestycjami realizowanymi w ramach działalności deweloperskiej.

3.3.10 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej DEKPOL
Poza przedstawionymi powyżej nie istnieją inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne
dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian,
oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

3.4 Dane kontaktowe
Nazwa (firma):
Nazwa skrócona:
Adres siedziby:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

Dekpol Spółka Akcyjna
Dekpol S.A.
ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
(58) 560-10-60
(58) 560-10-61
http://www.dekpol.com.pl/
dekpol@dekpol.pl

Podpisy wszystkich Członków Zarządu:
Mariusz Tuchlin - Prezes Zarządu
Krzysztof Łukowski – Wiceprezes Zarządu
Rafał Glaza – Członek Zarządu
Adam Olżyński – Członek Zarządu
Andrzej Kuchtyk –Członek Zarządu
Rafał Dietrich – Członek Zarządu
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