
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY 
RAPORT PÓŁROCZNY 
GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. 
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
 
 
 
ZAWIERAJĄCY: 

→ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU 

 
→ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 
2015 ROKU 

 
→ RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU 

 
→ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WASKO S.A. ZA OKRES 

OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU 
 

→ RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO  
30 CZERWCA 2015 ROKU 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CA!KOWITYCH 

DOCHODÓW 

za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku  

  Za okres 

Dzia!alno"# kontynuowana Nota 

3 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2015 
(niebadane) 

6 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2015 
(niebadane) 

3 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2014 
(niebadane) 

6 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2014 
(niebadane) 

      

Przychody ze sprzeda$y ogó!em 
 

66 595 162 425 71 962 138 153 

     Sprzeda� produktów 8,9 51 059 117 647 64 180 119 365 

     Sprzeda�y towarów i materia!ów 8 15 536 44 778 7 782 18 788 

Koszty w!asny sprzeda$y 
 

58 970 140 751 62 404 119 355 

     Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 

8,9 48 790 103 181 57 130 104 638 

     Warto"# sprzedanych towarów 
i materia!ów 

8 10 180 37 570 5 274 14 717 

Zysk (strata) brutto na sprzeda$y  7 625 21 674 9 558 18 798 

     Pozosta!e przychody operacyjne  94 1 294 117 1 830 

     Koszty sprzeda�y  3 988 7 201 3 231 6 426 

     Koszty ogólnego zarz�du  3 383 6 477 2 981 5 833 

     Pozosta!e koszty operacyjne  1 494 2 014 1 641 3 657 

Zysk (strata) na dzia!alno"ci 
operacyjnej 

 -1 146 7 276 1 822 4 712 

     Przychody finansowe 10.1 31 58 54 4 080 

     Koszty finansowe 10.2 507 1 022 1 401 5 992 

Zysk (strata) brutto  -1 622 6 312 475 2 800 

     Podatek dochodowy 17 -285 1 425 452 124 

Zysk (strata) netto  -1 337 4 887 23 2 676 

     Inne ca!kowite dochody   - - - - 

Ca!kowity dochód za okres  -1 337 4 887 23 2 676 

    

Zysk (strata) na akcj� (wyra�ony w z!otych na jedn� akcj�)    

&redniowa�ona liczba akcji  91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500 

 - podstawowy z zysku za okres 
sprawozdawczy 

 -0,01 0,05 0,00 0,03 

 - podstawowy z zysku z dzia!alno"ci 
kontynuowanej za okres 
sprawozdawczy 

 -0,01 0,05 0,00 0,03 
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�RÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS  

na dzie� 30 czerwca 2015 roku 

  
Nota 

30 czerwca 
2015 

(niebadane) 

31 grudnia 
2014 roku 

AKTYWA    

Aktywa trwa!e 
 

175 483 175 385 

    Rzeczowe aktywa trwa�e 18 51 649 52 963 

    Warto�ci niematerialne 18 38 778 40 819 

    Nieruchomo�ci inwestycyjne  2 465 2 465 

    Udzia�y i akcje w jednostkach zale"nych 11 75 243 73 853 

    Aktywa finansowe dost#pne do sprzeda"y 12 93 93 

    Pozosta�e aktywa finansowe (d�ugoterminowe) 14.2 650 672 

    Nale"no�ci d�ugoterminowe  147 - 

    Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego  6 426 4 488 

    Inne inwestycje d�ugoterminowe  32 32 

Aktywa obrotowe  141 172 123 948 

    Zapasy 19 19 656 14 388 

    Nale"no�ci handlowe oraz pozosta�e nale"no�ci 20 113 335 101 861 

    Nale"no�ci z tytu�u podatku dochodowego 20 - 1 904 

    Rozliczenia mi#dzyokresowe 13 1 882 2 031 

    Pozosta�e aktywa finansowe 14 3 533 3 491 

    $rodki pieni#"ne i ich ekwiwalenty 15 2 766 273 

Aktywa razem  316 655 299 333 

      

PASYWA     

Kapita! w!asny  180 538 179 299 

    Kapita� podstawowy  91 187 91 187 

    Pozosta�e kapita�y rezerwowe  81 056 79 383 

    Zyski zatrzymane   8 295 8 729 

Zobowi"zania d!ugoterminowe  3 194 22 078 

    Rezerwy 21 1 997 893 

    Pozosta�e zobowi�zania finansowe  788 20 880 

    Pozosta�e zobowi�zania  409 305 

Zobowi�zania krótkoterminowe  132 923 97 956 

    Zobowi�zania z tytu�u dostaw i us�ug oraz inne zobowi�zania  47 708 53 626 

    Kredyty i po�yczki 23 32 830 7 448 

    Pozosta�e zobowi�zania finansowe 24 15 793 1 136 

    Zobowi�zania z tytu�u podatku bie��cego  2 523 - 

    Pozosta�e zobowi�zania bud�etowe   1 942 1 467 

    Rozliczenia mi"dzyokresowe 22 27 321 27 304 

    Rezerwy  21 4 806 6 975 

Pasywa razem   316 655 299 333 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE 

W�ASNYM  

za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku  

Pozycje kapita!u w!asnego: Nota 
Kapita! 

podstawowy 

Pozosta!e 
kapita!y 

rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Kapita! 
w!asny 
ogó!em 

Na dzie� 1 stycznia 2015 
 

91 187 79 383 8 729 179 299 

Zysk netto za okres  - - 4 887 4 887 

Inne ca�kowite dochody za okres 
 

- - - - 

Wyp�ata dywidendy 16 - - -3 648 -3 648 

Podzia� zysku za 2014 rok 
 

- 1 673 -1 673 - 

Na dzie� 30 czerwca 2015 
(niebadane) 

  91 187 81 056 8 295 180 538 

 
za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2014 roku 

Pozycje kapita!u w!asnego: Nota 
Kapita! 

podstawowy 

Pozosta!e 
kapita!y 

rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Kapita! 
w!asny 
ogó!em 

Na dzie� 1 stycznia 2014 
 

91 187 78 187 5 516 174 890 

Zysk netto za okres  - - 2 676 2 676 

Inne ca�kowite dochody za okres 
 

- - - - 

Wyp�ata dywidendy 16 - - -912 -912 

Podzia� zysku za 2013 rok 
 

- 1 196 -1 196 - 

Na dzie� 30 czerwca 2014 
(niebadane) 

  91 187 79 383 6 084 176 654 
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�RÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEP YWÓW!PIENI"#NYCH! 

za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku 

  
Za okres 6 miesi�cy zako�czony 

dnia 

  Nota 
30 czerwca 

2015 
(niebadane) 

30 czerwca 
2014 

(niebadane) 

Zysk/strata brutto 
 

6 312 2 800 

Korekty razem 
 

-10 172 -33 978 

    Amortyzacja 
 

3 211 2 936 

    Odsetki i dywidendy, netto 
 

593 -3 290 

    (Zysk) strata z tytu�u dzia�alno�ci inwestycyjnej 
 

273 4 972 

    Zmiana stanu nale!no�ci 
 

-11 621 -33 647 

    Zmiana stanu zapasów 
 

-5 268 547 

    Zmiana stanu zobowi�za# z wyj�tkiem kredytów i po!yczek 
 

-613 3 126 

    Zmiana stanu rozlicze# mi$dzyokresowych 
 

166 -2 256 

    Zmiana stanu rezerw 
 

-1 065 -7 528 

    Podatek dochodowy zap�acony   1 050 -2 561 

    Inne korekty*   3 102 3 723 

!rodki pieni��ne netto z dzia#alno�ci operacyjnej   -3 860 -31 178 

Przep$ywy!%rodków!pieni&'nych!z!dzia$alno%ci!inwestycyjnej     

    Sprzeda! aktywów trwa�ych i warto�ci niematerialnych    130 262 

    Nabycie rzeczowych aktywów trwa�ych i warto�ci  
niematerialnych  

  -2 993 -2 285 

    Wp�ywy ze zbycia aktywów finansowych    - 230 

Nabycie inwestycji w jednostkach zale!nych i wspólnych  
przedsi$wzi$ciach  

 11 -775 -2 872 

Dywidendy otrzymane   - 4 000 

    Odsetki otrzymane   12 17 

    Sp�ata udzielonych po!yczek   22 164 

!rodki pieni��ne netto z dzia#alno�ci inwestycyjnej   -3 604 -484 

Przep$ywy!%rodków!pieni&'nych!z!dzia$alno%ci!finansowej! 
 

  
 

Wp�ywy z emisji instrumentów finansowych utrzymywanych 
do terminu wymagalno�ci 

 15 000 - 

Wykup Instrumentów finansowych utrzymywanych do 
terminu wymagalno�ci 

 -20 000 - 

    Sp�ata zobowi�za# z tytu�u leasingu finansowego   -541 -447 

    Wp�ywy z tytu�u zaci�gni$cia kredytów/po!yczek 
 

23 889 31 014 

    Sp�ata kredytów/po!yczek 
 

-7 495 -4 000 

    Odsetki zap�acone 
 

-896 -729 

!rodki pieni��ne netto z dzia#alno�ci finansowej 
 

9 957 25 838 

Zwi�kszenie/Zmniejszenie stanu �rodków pieni��nych    2 493 -5 824 

Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym:   2 493 -5 824 

     - zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytu�u ró�nic 
kursowych  

  - - 

!rodki pieni��ne na pocz"tek okresu   273 6 623 

!rodki pieni��ne na koniec okresu, w tym:   2 766 799 

     - o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania    - - 

* w tym nadwy�ka (wk�ad w�asny) kosztów realizacji projektów dofinansowanych nad kwot! 
otrzymanych dotacji 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWO�CI ORAZ 

DODATKOWE NOTY OBJA�NIAJ�CE  

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Niniejsze �ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WASKO S.A. obejmuje okres 6 miesi�cy 
zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesi�cy 
zako�czony dnia 30 czerwca 2014 roku oraz na dzie� 31 grudnia 2014 roku. 

Sprawozdanie z ca!kowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z ca!kowitych dochodów 
obejmuj� dane za okres 3 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku oraz dane 

porównawcze za okres 3 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2014 roku - nie by!y 
przedmiotem przegl"du lub badania przez bieg!ego rewidenta. 

WASKO S.A. (�Spó!ka�, �jednostka�) zosta!a utworzona Aktem Notarialnym z dnia 16 listopada 
1999 roku. Siedziba Spó!ki mie�ci si� w Gliwicach, ul. Berbeckiego 6. WASKO S.A. jest spó!k" 

akcyjn", której akcje znajduj" si� w publicznym obrocie. 

Spó!ka jest wpisana do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S"dowego prowadzonego 
przez S"d Rejonowy, X Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S"dowego, pod numerem 

KRS0000026949. 

Spó!ce nadano numer statystyczny REGON 276703584. 

Czas trwania Spó!ki jest nieoznaczony. 

 

Akcjonariat WASKO S.A. zosta! przedstawiony w sprawozdaniu zarz"du z dzia!alno�ci Spó!ki. 

 

Podstawowym przedmiotem dzia!alno�ci Spó!ki jest: 

· projektowanie, wdra$anie i integracja systemów informatycznych, 

· projektowanie oraz budowa systemów informatycznych dla operatorów 
telekomunikacyjnych, 

· przeprowadzanie audytów informatycznych i telekomunikacyjnych, 

· projektowanie sieci transmisji danych oraz wdra$anie technologii sieciowych, 

· przechowywanie, przetwarzanie i alokacja danych, 

· dostarczanie sprz�tu i infrastruktury informatycznej �wiatowych producentów, 

· us!ugi utrzymania i serwisu sprz�tu komputerowego oraz infrastruktury informatycznej, 

· serwis sprz�tu komputerowego i oprogramowania, 

· outsourcing w zakresie pe!nej obs!ugi systemów informatycznych oraz asysty 
technicznej, 

· budowa sieci transmisji danych oraz kompletnych stacji bazowych i linii radiowych, 

· instalacja telewizji przemys!owej, systemów kontroli dost�pu i systemów 
przeciwpo$arowych, 

· projektowanie oraz monta$ aparatury kontrolno-pomiarowej i teletransmisyjnej, 

· budowa systemów wspomagania dowodzenia dla centrów powiadamiania 
ratunkowego   integruj"cych dzia!ania pogotowia ratunkowego, policji, stra$y po$arnej 
oraz stra$y miejskiej, 

· monitoring systemów przeciwpo$arowych i w!amaniowych, 

· wykonywanie ekspertyz z zakresu ochrony �rodowiska oraz przegl"dów ekologicznych, 

· przeprowadzanie audytów projektów finansowanych ze �rodków pomocowych, 

· e-learning. 
 

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, WASKO S.A. nie po!"czy!a si� z inn" jednostk" 

gospodarcz". 
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2. IDENTYFIKACJA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

Spó�ka sporz�dzi�a �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 
6 miesi!cy zako"czony dnia 30 czerwca 2015 roku, które zosta�o zatwierdzone do publikacji 

w dniu 28 sierpnia 2015 roku. 

3. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Niniejsze �ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spó�ki za okres 6 miesi!cy zako"czony 
dnia 30 czerwca 2015 roku zosta�o zatwierdzone do publikacji przez Zarz�d Spó�ki w dniu 
28 sierpnia 2015 roku. 

4. SK�AD ZARZ!DU SPÓ�KI 

W sk�ad Zarz�du Spó�ki na dzie" 30 czerwca 2015 roku oraz na dzie" zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania do publikacji wchodzili: 
 
Wojciech Wajda - Prezes Zarz�du 
Pawe� Kuch - Wiceprezes Zarz�du 
Andrzej Rymuza - Wiceprezes Zarz�du 
Tomasz Macalik - Cz�onek Zarz�du 
 
Od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
sk�ad Zarz�du nie uleg� zmianom. 

5. PODSTAWA SPORZ!DZENIA ORAZ ZASADY (POLITYKI) 

RACHUNKOWO"CI 

5.1. PODSTAWA SPORZ�DZENIA 

Niniejsze �ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zosta�o sporz�dzone zgodnie 
z Mi!dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej (�MSSF�), w szczególno�ci 
zgodnie z Mi!dzynarodowym Standardem Rachunkowo�ci nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez 
UE. Na dzie" zatwierdzenia niniejszego �ródrocznego skróconego sprawozdania do publikacji, 
bior�c pod uwag! tocz�cy si! w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzon� 
przez Spó�k! dzia�alno�#, w zakresie stosowanych przez Spó�k! zasad rachunkowo�ci nie ma 
ró$nicy mi!dzy standardami MSSF, które wesz�y w $ycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi 
przez UE. 

MSSF obejmuj� standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad! Mi!dzynarodowych 
Standardów Rachunkowo�ci (�RMSR�) oraz Komitet ds. Interpretacji Mi!dzynarodowej 
Sprawozdawczo�ci Finansowej (�KIMSF�).  

Niniejsze �ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w z�otych (�PLN�),        
a wszystkie warto�ci, o ile nie wskazano inaczej, podane s� w tysi�cach PLN. 

Niniejsze �ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zosta�o sporz�dzone przy za�o$eniu 
kontynuowania dzia�alno�ci gospodarczej przez Spó�k! w daj�cej si! przewidzie# przysz�o�ci. 
Na dzie" zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza si! istnienia 
okoliczno�ci wskazuj�cych na zagro$enie kontynuowania dzia�alno�ci przez Spó�k!. 

%ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnie" 
wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i nale$y je czyta# ��cznie z sprawozdaniem 
finansowym Spó�ki za rok zako"czony 31 grudnia 2014 roku. 
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5.2. ISTOTNE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWO�CI  

Standardy zastosowane po raz pierwszy 

Zasady (polityka) rachunkowo�ci zastosowane do sporz�dzenia �ródrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego s� spójne z tymi, które zastosowano przy sporz�dzaniu rocznego 
sprawozdania finansowego Spó�ki za rok zako�czony 31 grudnia 2014 roku, z wyj�tkiem 
zastosowania nast!puj�cych nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji 
obowi�zuj�cych dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si! w dniu lub po 1 stycznia           
2015 roku.  

 

· Zmiany do MSR 19 Programy okre�lonych �wiadcze�: Sk�adki pracownicze (opublikowano 
dnia 21 listopada 2013) � maj�ca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si! 
dnia 1 lipca 2014 roku lub pó"niej, w UE maj�ce zastosowanie najpó"niej dla okresów 

rocznych rozpoczynaj�cych si! dnia 1 lutego 2015 roku lub pó"niej, 

· Zmiany wynikaj�ce z przegl�du MSSF 2010-2012 (opublikowano dnia 12 grudnia 2013) � 
niektóre ze zmian maj� zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si! dnia 
1 lipca 2014 roku lub pó"niej, a niektóre prospektywnie dla transakcji maj�cych miejsce dnia 
1 lipca 2014 roku lub pó"niej, w UE maj�ce zastosowanie najpó"niej dla okresów rocznych 

rozpoczynaj�cych si! dnia 1 lutego 2015 roku lub pó"niej 

Zastosowanie tych zmian nie mia�o wp�ywu na sytuacj! finansow�, wyniki dzia�alno�ci Spó�ki, 
ani te# na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spó�ki. 

 

 Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyj!te przez UE do stosowania 

· MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014) maj�cy zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si! dnia 1 stycznia 2018 roku lub pó"niej � do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,  

· MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia mi!dzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014) � 
maj�cy zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si! dnia 1 stycznia 2016 roku 
lub pó"niej � nie podj!to decyzji odno�nie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi 
poszczególne etapy prac prowadz�cych do zatwierdzenia niniejszego standardu - do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

· Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udzia�u we wspólnej dzia�alno�ci (opublikowano 
dnia 6 maja 2014) - maj�ce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si! dnia 
1 stycznia 2016 roku lub pó"niej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzone przez UE, 

· Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyja�nienie dopuszczalnych metod amortyzacji 
(opublikowano dnia 12 maja 2014) � maj�ce zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si! dnia 1 stycznia 2016 roku lub pó"niej� do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

· MSSF 15 Przychody z tytu�u umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014) � maj�cy 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si! dnia 1 stycznia 2018 roku lub 
pó"niej � do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony 

przez UE, 

· Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: ro�liny produkcyjne (opublikowano dnia 30 czerwca 
2014) � maj�ce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si! dnia 1 stycznia 
2016 roku lub pó"niej� do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzony przez UE, 

· Zmiany do MSR 27 Metoda praw w�asno�ci w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 
(opublikowano dnia 12 sierpnia 2014) � maj�ce zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si! dnia 1 stycznia 2016 roku lub pó"niej � do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

· Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzeda#y lub wniesienia aktywów pomi!dzy 
inwestorem a jego jednostk� stowarzyszon� lub wspólnym przedsi!wzi!ciem (opublikowano 
dnia 11 wrze�nia 2014) - maj�ce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si! 
dnia 1 stycznia 2016 roku lub pó"niej, przy czym termin ten zosta� wst!pnie odroczony przez 
RMSR� nie podj!to decyzji odno�nie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne 
etapy prac prowadz�cych do zatwierdzenia niniejszych zmian - do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,  
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· Zmiany wynikaj�ce z przegl�du MSSF 2012-2014 (opublikowano dnia 25 wrze�nia 2014) - 
maj�ce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� dnia 1 stycznia 2016 roku 
lub pó#niej� do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone 

przez UE, 

· Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie wyj�tku 
dotycz�cego konsolidacji (opublikowano dnia 18 grudnia 2014 ) - maj�ce zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� dnia 1 stycznia 2016 roku lub pó#niej� do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

· Zmiany do MSR 1 Ujawnienia (opublikowano dnia 18 grudnia 2014) - maj�ce zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� dnia 1 stycznia 2016 roku lub pó#niej� do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE. 

 

Spó�ka nie zdecydowa�a si� na wcze�niejsze zastosowanie �adnego standardu, interpretacji lub 
zmiany, która zosta�a opublikowana, lecz nie wesz�a dotychczas w �ycie. 

6. ZMIANY SZACUNKÓW 

Na poziom prezentowanego wyniku netto za okres 6 miesi�cy zako&czony dnia 30 czerwca 
2015 roku oraz warto�ci aktywów i zobowi�za& na dzie& 30 czerwca 2015 roku mia�y wp�yw 
szacunki dotycz�ce nast�puj�cych kwestii:  

 

Utrata warto�ci rzeczowych aktywów trwa�ych i warto�ci niematerialnych 

Na koniec okresu sprawozdawczego Spó�ka przeprowadza test na utrat� warto�ci firmy oraz 
analiz� utraty warto�ci rzeczowych aktywów trwa�ych i warto�ci niematerialnych, w przypadku 
których zidentyfikowano przes�anki utraty warto�ci. Spó�ka dokona�a oceny, czy wyst�puj� 
przes�anki mog�ce wskazywa' na utrat� warto�ci aktywów. Przeprowadzona analiza 
wykaza�a, �e w okresie 6 miesi�cy zako&czonym dnia 30 czerwca 2015 roku przes�anki takie nie 

wyst�pi�y. 

Warto�ci odpisów aktualizuj�cych warto�' aktywów roku zosta�y przedstawione w nocie 
18 niniejszego sprawozdania finansowego. 

 

Utrata warto�ci nale�no�ci 

Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug s� ujmowane i wykazywane wed�ug kwot pierwotnie 
zafakturowanych, z uwzgl�dnieniem odpisu na w�tpliwe nale�no�ci. Odpis na nale�no�ci 
oszacowywany jest wtedy, gdy �ci�gni�cie pe�nej kwoty nale�no�ci przesta�o by' 

prawdopodobne. 

Warto�ci odpisów aktualizuj�cych warto�' nale�no�ci zosta�y przedstawione w nocie 
20 niniejszego sprawozdania finansowego. 

 

 

Wycena umów o us�ug� budowlan�  

Na koniec ka�dego okresu sprawozdawczego Spó�ka dokonuje aktualizacji szacunków 
ca�kowitych przychodów oraz kosztów (w tym szacowanych kar) z tytu�u umów o us�ug� 
budowlan� rozliczanych metod� stopnia zaawansowania kontraktu. Szczegó�y dotycz�ce 
rozliczenia przychodów i kosztów z umów o us�ug� budowlan� za okres sprawozdawczy zosta�y 

przedstawione w nocie 9 niniejszego sprawozdania finansowego.  

7. SEZONOWO�� DZIA�ALNO�CI 

Z uwagi na sezonowo�' dzia�alno�ci Spó�ki, bran�y informatycznej, wy�sze przychody i zyski 
operacyjne s� zazwyczaj osi�gane w drugiej po�owie roku. Sezonowo�' dzia�alno�ci wynika      
ze specyfiki odbiorców - g�ównie w segmencie administracji rz�dowej i samorz�dowej, w którym 
wi�kszo�' kontraktów jest finalizowana w drugiej po�owie roku. 
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8. INFORMACJE DOTYCZ�CE SEGMENTÓW DZIA�ALNO�CI 

Dla celów zarz�dczych Spó�ka zosta�a podzielona na cz��ci w oparciu o klientów, wobec 

których realizowana jest sprzeda�. 

Istniej� zatem nast�puj�ce sprawozdawcze segmenty operacyjne:  

Segment obs�uguj�cy sektor telekomunikacyjny 

Segment obs�uguj�cy sektor administracji rz�dowej i samorz�dowej 

Segment obs�uguj�cy sektor bankowy i ubezpieczeniowy 

Segment obs�uguj�cy sektor paliwowo-energetyczny 

Segment obs�uguj�cy sektor edukacyjny 

Segment obs�uguj�cy sektor ochrony zdrowia 

     Segment obs�uguj�cy sektor jednostek us�ugowo-produkcyjnych oraz IT 

!aden z segmentów operacyjnych Spó�ki nie zosta� po��czony z innym segmentem w celu 
stworzenia powy�szych sprawozdawczych segmentów operacyjnych.  

Zarz�d monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji 
dotycz�cych alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników dzia�alno�ci. Podstaw� 
oceny wyników dzia�alno�ci jest zysk lub strata na dzia�alno�ci operacyjnej. Finansowanie Spó�ki 
(��cznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy s� monitorowane na 
poziomie Spó�ki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.  

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomi�dzy segmentami operacyjnymi s� 
ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowi�zanymi, 
jednak Spó�ka nie realizuje sprzeda�y pomi�dzy segmentami. 
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W poni�szych tabelach przedstawione zosta�y dane dotycz!ce przychodów i zysków poszczególnych segmentów operacyjnych Spó�ki za okres 6 miesi�cy 
zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku oraz za okres 3 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 a tak"e za analogiczne okresy zako�czone dnia 30 czerwca 
2014. Kryterium podzia#u Spó#ki na segmenty jest rodzaj klientów, wobec których realizowana jest sprzeda". 
 
Ze wzgl�du na rodzaj prowadzonej dzia#alno$ci Spó#ka nie ma racjonalnej mo"liwo$ci przypisania kosztów sprzeda"y, kosztów ogólnego zarz!du, przychodów        
i kosztów z pozosta#ej dzia#alno$ci operacyjnej oraz przychodów i kosztów finansowych do poszczególnych segmentów. 
Koszty i przychody te s! prezentowane jako przychody/koszty nieprzypisane. 
 
Okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku - dzia#alno$% wed#ug segmentów 
 

 DZIA�ALNO�� KONTYNUOWANA 

Okres 6 miesi!cy zako"czony dnia 
30 czerwca 2015  

(niebadane) 

Sektor 
Telekomunikacji 

Administracja 
rz#dowa i 

samorz#dowa 

Bankowo$% i 
ubezpieczenia 

Sektor 
paliwowo-

energetyczny 
Edukacja 

Ochrona 
zdrowia 

Przedsi!biorstwa 
us&ugowe, 

produkcyjne 
oraz IT 

RAZEM 

Przychody netto ze sprzeda'y 
produktów, towarów i materia&ów, 
w tym: 

10 449 73 545 7 285 1 730 20 243 17 025 32 148 162 425 

Przychody ze sprzeda"y produktów 7 813 68 178 2 286 1 730 195 16 674 20 771 117 647 

Przychody ze sprzeda�y towarów 
i materia!ów 

2 636 5 367 4 999 - 20 048 351 11 377 44 778 

Koszt sprzedanych produktów, 
towarów i materia�ów, w tym: 

8 962 63 736 6 085 666 19 195 15 374 26 733 140 751 

Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 

6 824 60 040 2 218 666 307 15 196 17 930 103 181 

Warto"# sprzedanych towarów 
i materia!ów 

2 138 3 696 3 867 - 18 888 178 8 803 37 570 

Wynik segmentu: 1 487 9 809 1 200 1 064 1 048 1 651 5 415 21 674 

Przychody nieprzypisane               1 352 

Koszty nieprzypisane               16 714 

Zysk przed opodatkowaniem               6 312 

Podatek dochodowy               1 425 

Zysk netto za rok obrotowy               4 887 
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Okres 3 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku - dzia!alno"# wed!ug segmentów 
 

 DZIA�ALNO�� KONTYNUOWANA 

Okres 3 miesi!cy zako"czony dnia 30 
czerwca 2015 

Sektor 
Telekomunikacji 

Administracja 
rz#dowa i 

samorz#dowa 

Bankowo$% i 
ubezpieczenia 

Sektor 
paliwowo-

energetyczny 
Edukacja 

Ochrona 
zdrowia 

Przedsi!biorstwa 
us&ugowe, 

produkcyjne 
oraz IT 

RAZEM 

Przychody netto ze sprzeda'y 
produktów, towarów i materia&ów, 
w tym: 

5 945 27 547 2 328 789 1 323 4 753 23 910 66 595 

Przychody ze sprzeda$y produktów 4 521 24 023 1 084 789 180 4 695 15 767 51 059 

Przychody ze sprzeda$y towarów 
i materia!ów 

1 424 3 524 1 244 - 1 143 58 8 143 15 536 

Koszt sprzedanych produktów, 
towarów i materia&ów, w tym: 

5 041 25 644 2 387 -340 954 4 671 20 613 58 970 

Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 

4 356 24 645 1 321 -340 83 4 582 14 143 48 790 

Warto"# sprzedanych towarów 
i materia!ów 

685 999 1 066 - 871 89 6 470 10 180 

Wynik segmentu: 904 1 903 -59 1 129 369 82 3 297 7 625 

Przychody nieprzypisane               125 

Koszty nieprzypisane               9 372 

Zysk przed opodatkowaniem               -1 622 

Podatek dochodowy               -285 

Zysk netto za rok obrotowy               -1 337 
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Okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2014 roku - dzia!alno"# wed!ug segmentów 
 

 DZIA�ALNO�� KONTYNUOWANA 

Okres 6 miesi!cy zako"czony dnia 30 
czerwca 2014 
(niebadane) 

Sektor 
Telekomunikacji 

Administracja 
rz#dowa i 

samorz#dowa 

Bankowo$% i 
ubezpieczenia 

Sektor 
paliwowo-

energetyczny 
Edukacja 

Ochrona 
zdrowia 

Przedsi!biorstwa 
us&ugowe, 

produkcyjne 
oraz IT 

RAZEM 

Przychody netto ze sprzeda'y 
produktów, towarów i materia&ów, 
w tym: 

18 142 69 545 8 989 11 796 2 544 2 211 24 926 138 153 

Przychody ze sprzeda$y produktów 13 895 66 948 6 790 9 027 2 535 2 197 17 973 119 365 

Przychody ze sprzeda$y towarów 
i materia!ów 

4 247 2 597 2 199 2 769 9 14 6 953 18 788 

Koszt sprzedanych produktów, 
towarów i materia&ów, w tym: 

13 825 63 067 8 220 9 882 2 559 1 938 19 864 119 355 

Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 

10 288 61 181 5 397 7 900 2 547 1 945 15 380 104 638 

Warto"# sprzedanych towarów 
i materia!ów 

3 537 1 886 2 823 1 982 12 -7 4 484 14 717 

Wynik segmentu: 4 317 6 478 769 1 914 -15 273 5 062 18 798 

Przychody nieprzypisane        5 910 

Koszty nieprzypisane        21 908 

Zysk przed opodatkowaniem        2 800  

Podatek dochodowy        124 

Zysk netto za rok obrotowy        2 676 
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Okres 3 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2014 roku - dzia!alno"# wed!ug segmentów 
 

 DZIA�ALNO�� KONTYNUOWANA 

Okres 3 miesi!cy zako"czony dnia 30 
czerwca 2014 

Sektor 
Telekomunikacji 

Administracja 
rz#dowa i 

samorz#dowa 

Bankowo$% i 
ubezpieczenia 

Sektor 
paliwowo-

energetyczny 
Edukacja 

Ochrona 
zdrowia 

Przedsi!biorstwa 
us&ugowe, 

produkcyjne oraz 
IT 

RAZEM 

Przychody netto ze sprzeda'y 
produktów, towarów i materia&ów, 
w tym: 

7 280 40 175 6 598 7 480 9      193  10 227 71 962 

Przychody ze sprzeda$y produktów 5 226 39 455 5 464 7 235 3      193  6 604 64 180 

Przychody ze sprzeda$y towarów 
i materia!ów 

2 054 720 1 134 245 6        -   3 623 7 782 

Koszt sprzedanych produktów, 
towarów i materia&ów, w tym: 

5 628 37 339 5 355 6 527 78      122  7 355 62 404 

Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 

4 001 36 943 4 370 6 525 71      122  5 098 57 130 

Warto"# sprzedanych towarów 
i materia!ów 

1 627 396 985 2 7        -   2 257 5 274 

Wynik segmentu: 1 652 2 836 1 243 953 -69       71  2 872 9 558 

Przychody nieprzypisane        171 

Koszty nieprzypisane        9 254 

Zysk przed opodatkowaniem        475 

Podatek dochodowy               452 

Zysk netto za rok obrotowy               23 
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9. INFORMACJE DOTYCZ�CE UMÓW O US�UG� BUDOWLAN� 

Przychody z umów o us�ug� budowlan� s� ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania 
ich realizacji. Procentowy stan zaawansowania realizacji us�ugi ustalany jest jako stosunek 
kosztów poniesionych do szacowanych kosztów niezb�dnych do zrealizowania zlecenia.  

 

Poni!sza tabela przedstawia informacje dotycz�ce skutków wyceny umów o us�ug� budowlan� 
b�d�cych w trakcie realizacji w uk�adzie narastaj�cym do dnia bilansowego dla kontraktów 
rozpocz�tych w bie!�cym oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych, w tym przychody 
oraz koszty realizowanych umów w okresie 6 miesi�cy zako"czonym dnia 30 czerwca 2015 roku, 
za rok zako"czony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz w okresie 6 miesi�cy zako"czonym dnia 
30 czerwca 2014 roku, jak równie! kwoty nale!ne zamawiaj�cym oraz kwoty nale!ne od 
zamawiaj�cych z tytu�u prac wynikaj�cych z realizowanych umów na dzie" 30 czerwca 2015 

roku, na dzie" 31 grudnia 2014 roku oraz na dzie" 30 czerwca 2014 roku. 

 

Skutki wyceny umów o us�ug� budowlan� 

Narastaj�co na 
dzie! 

30 czerwca 
2015 

Narastaj�co 
na dzie! 

31 grudnia 
2014 

Narastaj�co na 
dzie! 

30 czerwca 
2014 

Poniesione koszty umowy 110 323 276 118 207 548 

Uj�te zyski pomniejszone o uj�te straty 12 894 16 554 11 152 

Przychody z umowy obliczone wg stopnia 
zaawansowania wykonania umowy 

123 217 292 672 218 700 

Przychody zafakturowane narastaj�co 
(faktury cz�#ciowe) 

117 202 281 335 192 216 

Przychody z umowy pomniejszone o faktury 
cz�#ciowe 

6 015 11 337 26 484 

Kwota brutto nale!na zamawiaj�cym 
z tytu�u prac wynikaj�cych z umowy 
(pasywa) 

8 717 4 769 7 644 

Kwota brutto nale!na od zamawiaj�cych 
z tytu�u prac wynikaj�cych z umowy 
(aktywo) 

14 732 16 106 34 128 

Przychody z umowy uj�te jako przychody 
za dany okres  

48 213 241 545 70 493 

 
Przychody z umowy uj�te jako przychody w okresie 3 m-cy zako"czonym dnia 30 czerwca 2015 
roku wynios�y 36 964 tys. PLN (w okresie 6 m-cy zako"czonym dnia 30 czerwca 2014 roku 
wynios�y 70 493 tys. PLN; oraz w okresie 3 m-cy zako"czonym dnia 30 czerwca 2014 roku 
wynios�y 41 366 tys. PLN ). 

W zakres podpisywanych umów o budow� mog� wchodzi" zobowi�zania i nale#no$ci 
warunkowe zwi�zane z nast�puj�cymi ryzykami/szansami: 

1) ryzyko poniesienia kar kontraktowych z tytu�u ewentualnego niedotrzymania umownych 
terminów realizacji umowy; 

2) ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów i kar kontraktowych z tytu�u ewentualnego 
nienale!ytego wykonania przedmiotu umowy; 

3) ryzyko poniesienia kar kontraktowych z tytu�u ewentualnego niedotrzymania umownych 
parametrów technicznych przedmiotu umowy; 

4) ryzyko poniesienia ewentualnych kosztów napraw, remontów, modernizacji  
w umownym okresie gwarancyjnym; 

5) ryzyko roszcze" i kar powsta�ych w nast�pstwie ewentualnych zawiesze"/odst�pie"        
od umowy przez jedn� ze stron umowy. 

  
Poziom szacowanych ryzyk uzale!niony jest w znacznej cz�#ci od czynników zewn�trznych 
b�d�cych cz�#ciowo poza kontrol� i mo!e ulec zmianie w kolejnych okresach. 
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10. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 

10.1. PRZYCHODY FINANSOWE 

 Za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 

Przychody finansowe  
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
30 czerwca 2014  

(niebadane) 

Dywidenda otrzymana - 4 000 

Zysk ze zbycia udzia�ów w jednostce zale�nej - 29 

Przychody z tytu�u odsetek od po�yczek 12 17 

Przychody z tytu�u odsetek bankowych 3 3 

Przychody z tytu�u odsetek od pozosta�ych 
instrumentów finansowych 

42 - 

Przychody z tytu�u pozosta�ych odsetek 1 3 

Dodatnie ró�nice kursowe - 28 

RAZEM  58 4 080 

10.2. KOSZTY FINANSOWE 

 Za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 

Koszty finansowe  
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
30 czerwca 2014  

(niebadane) 

Aktualizacja warto!ci udzia�ów w jednostkach 
zale�nych 

- 5 201 

Odsetki bankowe 200 632 

Odsetki bud�etowe 17 - 

Odsetki od po�yczek otrzymanych 1 66 

Odsetki od innych zobowi"za# 122 - 

Odsetki od instrumentów finansowych 396 - 

Koszty finansowe z tytu�u umów leasingu 
finansowego 

37 59 

Ujemne ró�nice kursowe 186 - 

Inne  63 34 

RAZEM  1 022 5 992 
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11. UDZIA�Y I AKCJE W JEDNOSTKACH ZALE!NYCH 

Na dzie� 30 czerwca 2015 oraz na dzie� 31 grudnia 2014 roku WASKO S.A. posiada!a udzia!y         

w nast�puj�cych jednostkach zale�nych oraz we wspólnych przedsi�wzi�ciach: 

 

Udzia�y i akcje w jednostkach zale�nych 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

COIG S.A. 71 763 70 373 

D2S Sp. z o.o. 1 001 1 001 

Odpis aktualizuj#cy warto%& udzia!ów D2S Sp. z o.o. -1 001 -1001 

Gabos - Software Sp. z o.o. 3 480 3 480 

RAZEM  75 243 73 853 

 

W okresie zako�czonym 30 czerwca 2015 Spó!ka naby!a 24 382 akcji w spó!ce zale$nej COIG 
S.A. za kwot" 1 390 315 PLN. 
 

Poni$sza tabela prezentuje procentowy udzia! WASKO S.A. w kapitale spó!ek bezpo%rednio 
zale$nych: 

Procentowy udzia� w jednostkach zale�nych  
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

COIG S.A. 89,52% 85,00% 

D2S Sp. z o.o. 50,05% 50,05% 

Gabos-Software Sp. z o.o. 90,00% 90,00% 

12. AKTYWA FINANSOWE DOST"PNE DO SPRZEDA!Y 

Aktywa finansowe dost!pne do sprzeda�y  
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

Akcje/udzia!y w spó!kach nienotowanych na 
gie!dzie 

1 025 1 025 

Odpis aktualizuj#cy akcje/udzia!y w spó!kach 
nienotowanych na gie!dzie 

-932 -932 

RAZEM  93 93 

 

W okresie obj"tym niniejszym sprawozdaniem WASKO S.A. nie dokona!o naby& akcji ani 
udzia!ów w spó!kach notowanych na regulowanych rynkach. Warto%& godziwa akcji spó!ek 
notowanych na gie!dzie zosta!a ustalona w oparciu o publikowane notowania cen 

z aktywnego rynku na dzie� 30 czerwca 2015 roku.  

W okresie zako�czonym 30 czerwca 2015 roku nie wyst#pi!y zmiany w warto%ci aktywów 
finansowych dost"pnych do sprzeda$y. 
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13. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

Koszty gwarancji dobrego wykonania 291 612 

Koszty ubezpiecze� 282 162 

Roczne licencje oraz us!ugi asysty technicznej 841 890 

Podatek od nieruchomo"ci  186 - 

Odpis na Zak!adowy Fundusz #wiadcze� 
Socjalnych 

93 - 

Op!ata z tytu!u wieczystego u$ytkowania gruntu  80 - 

Pozosta!e koszty do rozliczenia w czasie 109 367 

RAZEM 1 882 2 031 

 

14. POZOSTA!E AKTYWA FINANSOWE  

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

Otrzymane weksle 3 169 3 127 

Po$yczki  43 43 

Certyfikaty inwestycyjne  321 321 

 RAZEM 3 533 3 491 

14.1. WEKSLE 

Spó!ka posiada weksel stanowi%cy &ród!o dochodu ze sta!ego oprocentowania. Stopa 
oprocentowania tych papierów warto"ciowych wynosi 2,75' rocznie. Weksel p!atny jest za 
okazaniem. WASKO S.A. przyj(!a weksel jako form( uregulowania p!atno"ci wynikaj%cych 
z realizacji umowy podwykonawczej na rzecz jednego z kontrahentów. Sytuacja finansowa 

wystawcy weksla jest na bie$%co monitorowana i nie zagra$a realizowalno"ci tego aktywa. 

14.2. PO�YCZKI  

Poni$sza tabela zawiera zestawienie warto"ci oraz warunków dotycz%cych udzielonych 
po$yczek: 

 

Po"yczki udzielone Kwota 
po"yczki Stopa % Warto#$ 

w bilansie 

Jednostkom powi%zanym 43 6% 43 

Stan na 30 czerwca 2015 43  43 

Jednostkom powi%zanym 43 6% 43 

Stan na 31 grudnia 2014 43  43 
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Po�yczki krótkoterminowe, o terminie sp!aty do 12 miesi"cy od dnia bilansowego, 
oprocentowane s� 6% w uj"ciu rocznym. Zabezpieczenie udzielonych po�yczek stanowi# 
g!ównie weksle. W okresie zako$czonym 30 czerwca 2015 nie stwierdzono przes!anek do 
dokonano odpisów aktualizuj#cych warto&' po�yczek. W okresach zako$czonych 30 czerwca 
2014 oraz 31 grudnia 2014 spó!ka nie tworzy!a ani nie rozwi#zywa!a odpisów aktualizuj#cych 
warto&' po�yczek. Warto&' po�yczek prezentowana w bilansie nie odbiega w sposób istotny od 

warto&ci godziwej. 

Po�yczki w kwocie 650 ty&. z! o terminie wymagalno&ci przekraczaj#cym 12 miesi"cy od dnia         
30 czerwca 2015 wykazano w pozycji pozosta!ych aktywów finansowych d!ugoterminowych.  

14.3. CERTYFIKATY INWESTYCYJNE 

Certyfikaty inwestycyjne 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

SECUS FIZ spó!ek niepublicznych 321 321 

 RAZEM 321 321 

 

 
Certyfikaty inwestycyjne zaklasyfikowane zosta!y zgodnie z MSR 39 do kategorii aktywów 
finansowych wycenianych w warto&ci godziwej przez wynik finansowy. 
Na dzie$ 30 czerwca 2015 Spó!ka posiada!a 765 Certyfikatów inwestycyjnych serii B SECUS 
Pierwszego Funduszu Inwestycyjnego Zamkni"tego Spó!ek Niepublicznych (na dzie$ 31 grudnia 
2014 Spó!ka posiada!a 765 certyfikatów). 

Warto&' godziwa certyfikatów inwestycyjnych zosta!a ustalona w oparciu o publikowane 

notowania cen z aktywnego rynku.  

 

15. �RODKI PIENI��NE I ICH EKWIWALENTY 

Dla celów &ródrocznego skróconego rachunku przep!ywów pieni"�nych, &rodki pieni"�ne i ich 
ekwiwalenty sk!adaj# si" z nast"puj#cych pozycji: 
 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

30 czerwca 
2014 

(niebadane) 

�rodki pieni��ne w banku i kasie 667 273 799 

�rodki pieni��ne w drodze 2 099 - - 

 RAZEM 2 766 273 799 

16. DYWIDENDY WYP�ACONE I ZAPROPONOWANE DO WYP�ATY 

W dniu 16 czerwca 2015 roku akcjonariusze Spó!ki podj�li uchwa!� o wyp!acie dywidendy 
z zysku za rok 2014. Dywidenda za rok 2014 zosta!a wyp!acona dnia 15 lipca 2015 roku 
w wysoko"ci 3 648 tys. PLN, warto"# dywidendy na jedna akcj� wynios!a 0,04 PLN. 
Dywidenda za rok 2013 zosta!a wyp!acona dnia 29 sierpnia 2014 roku, w wysoko"ci 912 tys. PLN, 
warto"# dywidendy na jedna akcj� wynios!a 0,01 PLN. 
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17. PODATEK DOCHODOWY 

G�ówne sk�adniki obci��enia podatkowego w rachunku zysków i strat oraz uj!te bezpo"rednio 
w sprawozdaniu z ca�kowitych dochodów przedstawiaj� si! nast!puj�co: 
 

Sk�adniki obci��enia podatkowego  
 
 

3 miesi!cy 
zako"czony 
30 czerwca 

2015 
(niebadane) 

6 miesi!cy 
zako"czony 
30 czerwca 

2015 
(niebadane) 

3 miesi!cy 
zako"czony 
30 czerwca 

2014 
(niebadane) 

6 miesi!cy 
zako"czony 
30 czerwca 

2014 
(niebadane) 

Uj!te w zysku lub stracie:     

Bie��cy podatek dochodowy     

Bie��ce obci��enie z tytu�u podatku 
dochodowego 

376 3 363 -414 1 774 

Odroczony podatek dochodowy     

Powstanie i odwrócenie ró�nic 
przej"ciowych 

-661 -1 938 866 -1 650 

Obci��enie podatkowe uj!te w zysku 
netto 

-285 1 425 452 124 

Uj!te w innych ca�kowitych 
dochodach: 

    

Odroczony podatek dochodowy     

Podatek od niezrealizowanego 
zysku/straty z tytu�u aktywów 
finansowych dost!pnych do sprzeda�y 

- - - - 

Obci��enie podatkowe wykazane 
w innych ca�kowitych dochodach 

- - - - 

Obci��enie podatkowe wykazane 
w sprawozdaniu z ca�kowitych 
dochodów 

-285 1 425 452 124 

18. RZECZOWE AKTYWA TRWA�E I WARTO�CI NIEMATERIALNE 

W okresie sze"ciu miesi!cy zako#czonym dnia 30 czerwca 2015 roku, Spó�ka ponios�a wydatki 
na nabycie i wytworzenie rzeczowych aktywów trwa�ych oraz warto"ci niematerialnych 
o warto"ci 3 mln PLN (w okresie 6 miesi!cy zako#czonym dnia 30 czerwca 2014 roku nak�ady 
wynios�y 2,3 mln z�otych). 
W okresie sze"ciu miesi!cy zako#czonym dnia 30 czerwca 2015 roku, Spó�ka sprzeda�a sk�adniki 
rzeczowych aktywów trwa�ych oraz warto"ci niematerialnych o warto"ci netto 382 tys. PLN 
(w okresie 6 miesi!cy zako#czonym dnia 30 czerwca 2014 roku: 59 tys. PLN) wykazuj�c strat! 
netto na sprzeda�y w kwocie 252 tys. PLN (2014 rok: zysk netto na sprzeda�y 203 tys. PLN).  
W okresie sze"ciu miesi!cy zako#czonym dnia 30 czerwca 2015 roku, Spó�ka nie dokona�a 
odpisów aktualizuj�cych warto"$ rzeczowych aktywów trwa�ych oraz warto"ci niematerialnych 
(w okresie 6 miesi!cy zako#czonym dnia 30 czerwca 2014 roku: 755 tys. PLN). 
Warto"$ dotowanych prac rozwojowych w toku wykazana w pozycji warto"ci niematerialnych 
wynosi na 30 czerwca 2015 roku 2,2 mln z�otych, na dzie# 31 grudnia 2014 warto"$ tych prac 
wynosi�a 20,1 mln z�. Warto"$ zako#czonych prac rozwojowych wynosi na dzie# 30 czerwca 
2015 roku 25,3 mln z�, na dzie# 31 grudnia 2014 warto"$ tych prac wynosi�a 15,9 mln z� %rodki 
otrzymane na realizacj! prac rozwojowych wykazane zosta�y w pozycji rozlicze# 
mi!dzyokresowych.  
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19. ZAPASY 

W okresie sze�ciu miesi�cy zako�czonym dnia 30 czerwca 2015 roku, Spó!ka dokona!a 
weryfikacji stanów magazynowych nie stwierdzaj"c przes!anek do aktualizacji odpisów 
aktualizuj"cych warto�# zapasów (w okresie sze�ciu miesi�cy zako�czonym dnia 30 czerwca 
2014 roku Spó!ka równie$ nie dokona!a takich odpisów).  

20. NALE�NO�CI Z TYTU�U DOSTAW I US�UG, NALE�NO�CI Z TYTU�U 

PODATKU BIE�!CEGO ORAZ POZOSTA�E NALE�NO�CI  

Nale�no�ci 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

Nale$no�ci z tytu!u dostaw i us!ug od pozosta!ych 
jednostek 

97 066 82 520 

Nale$no�ci z tytu!u dostaw i us!ug od jednostek 
powi"zanych 

428 611 

Nale$no�ci z tytu!u wyceny kontraktów 
d!ugoterminowych 

14 732 16 106 

Nale$no�ci z tytu!u podatku dochodowego od osób 
prawnych 

- 1 904 

Nale$no�ci z tytu!u podatku VAT 525 1 657 

Wadia 556 605 

Inne 175 362 

Nale�no�ci ogó!em (netto) 113 482 103 765 

Odpis aktualizuj"cy nale$no�ci 4 909 4 586 

Nale�no�ci brutto 118 391 108 351 

Zmiany w poziomie odpisów aktualizuj"cych warto�# nale$no�ci w kwocie 323 tys. PLN zosta!y 
wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji pozosta!ych kosztów operacyjnych. 

21. REZERWY 

Na dzie� 30 czerwca 2015 roku Spó!ka dokona!a aktualizacji wyceny rezerw na naprawy 
gwarancyjne. Spowodowa!o to zwi�kszenie wysoko�ci rezerwy gwarancyjnej o kwot� 1 608 ty� 
z!otych do poziomu 3 173 ty� z!otych.  
W okresie sze�ciu miesi�cy zako�czonym dnia 30 czerwca 2014 roku Spó!ka dokona!a 
aktualizacji wyceny rezerw na naprawy gwarancyjne, co wp!yn�!o na zmian� poziomu rezerw 
w kwocie 475 ty�. PLN (warto�# rezerwy na 30 czerwca 2014 wynosi!a 1 870 ty�. PLN).  
Wysoko�# rezerwy na odprawy emerytalne pracowników, zarówno w okresie zako�czonym 
30 czerwca 2015, jak równie$ w okresie zako�czonym 30 czerwca 2014 nie uleg!a zmianie. 
Ponadto w zwi"zku z ci"$"cym na Spó!ce obowi"zkami umownymi (potencjalne roszczenia         
z tytu!u ewentualnych kar oraz dodatkowych kosztów realizacji projektów) utworzono rezerwy 
na !"czn" kwot� 200 tys. PLN. Jednocze�nie w zwi"zku z wyga�ni�ciem ci"$"cych na Spó!ce 
zobowi"za� umownych rozwi"zano rezerwy na !"czn" kwot� 1 735 ty� PLN. %"czna kwota 
rezerw z tego tytu!u na dzie� 30 czerwca 2015 roku wynosi 3 477 ty� PLN. 
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22. ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE  

Rozliczenia mi�dzyokresowe z tytu�u 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

Przychodów przysz�ych okresów � dotacje  23 319 24 644 

Niewykorzystanych urlopów 2 252 1 355 

Niewyp�aconych premii 921 1 235 

Innych: przychody przysz�ych okresów 829 70 

 RAZEM 27 321 27 304 

 

Na dzie� 30 czerwca 2015 roku oraz na dzie� 31 grudnia 2014 roku spó�ka prezentuje jako 
dotacje otrzymane ze "rodków bud#etowych oraz unijnych dofinansowanie na realizacj$ prac 
badawczo-rozwojowych. Nak�ady na prace rozwojowe zosta�y uj$te jako warto"ci 

niematerialne (nota 18).  

23. OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE ORAZ PO!YCZKI 

Na dzie� 30 czerwca 2015 roku oraz na dzie� 31 grudnia 2014 roku WASKO S.A. by�a stron% 

umów o kredyt w rachunku bie#%cym oraz umowy kredytu wielocelowego. 

&%czna wysoko"' dost$pnych "rodków w ramach zawartych umów kredytowych na dzie�      
30 czerwca 2015 roku wynios�a 63 mln z�, przy czym wykorzystanie linii na dzie� 30 czerwca 2015 

roku wynios�o 27,5 mln z�.  

Wykorzystanie linii kredytowych jest przede wszystkim wynikiem nak�adów na realizacj$ 
d�ugoterminowych kontraktów. 

Zestawienie zobowi%za� WASKO S.A. z tytu�u zawartych umów kredytowych oraz po#yczek na 
dzie�  30 czerwca 2015 roku prezentuje poni#sza tabela: 

 

Kredyty otrzymane  
Dost"pny limit 

30.06.2015 

Wykorzystanie  
na dzie# 

30.06.2015 

Warto$% 
bilansowa 
30.06.2015 

Kredyt w rachunku bie#%cym  30 000 22 548 22 548 

Pozosta�e kredyty 33 000 5 000 5 000 

Po#yczki - 5 282 5 282 

RAZEM krótkoterminowe 63 000 32 830 32 830 

RAZEM    

Zestawienie zobowi%za� WASKO S.A. z tytu�u zawartych umów kredytowych oraz po#yczek na 
dzie� 31 grudnia 2014 roku prezentuje poni#sza tabela: 

 

Kredyty otrzymane  Dost"pny limit 
31.12.2014 

Wykorzystanie  
na dzie# 

31.12.2014 

Warto$% 
bilansowa 
31.12.2014 

Kredyt d�ugoterminowy (3 letni) 33 000 - - 

RAZEM d�ugoterminowe 33 000 - - 

Kredyt w rachunku bie#%cym  30 000 7 104 7 104 

Po#yczki - 344 344 

RAZEM krótkoterminowe 30 000 7 448 7 448 

RAZEM 63 000 7 448 7 448 
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Kredyty udzielone zosta�y w walucie polskiej, a oprocentowanie ustalone zosta�o w oparciu 
WIBOR jednomiesi�czny powi�kszony o mar"! banku. Zabezpieczeniem we wszystkich liniach 
kredytowych s#: weksel w�asny in blanco, pe�nomocnictwo do prowadzonego przez bank 
rachunku oraz zabezpieczenie obrotów na rachunku bankowym. Dodatkowym 
zabezpieczeniem kredytu w rachunku bie"#cym zastaw rejestrowy na $rodkach trwa�ych spó�ki 
zale"nej oraz zastaw rejestrowy na zapasach. Kredyt wielocelowy zabezpieczony jest 

dodatkowo cesj# z kontraktu d�ugoterminowego. 

24. OBLIGACJE 

W okresie sze$ciu miesi!cy zako%czonym dnia 30 czerwca 2015 roku Spó�ka dokona�a 
przedterminowego wykupu 20 obligacji wyemitowanych w dniu 1 wrze$nia 2014 o warto$ci 

nominalnej 20 milionów z�otych. 

W okresie sze$ciu miesi!cy zako%czonym dnia 30 czerwca 2015 Spó�ka dokona�a niepublicznej 
emisji obligacji. W dniu 30 czerwca 2015 roku obj!tych zosta�o 15 obligacji o �#cznej warto$ci 
nominalnej 15 milionów z�otych. Obligacje s# oprocentowane wed�ug sta�ej stopy procentowej 

w wysoko$ci 3,5& w skali roku i zostan# wykupione przez Spó�k! do dnia 30 czerwca 2016 roku. 

25. ZOBOWI�ZANIA WARUNKOWE 

Zobowi�zania warunkowe 

30 czerwca 
2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

Gwarancje nale"ytego wykonania umów oraz 
zabezpieczaj#ce okres r!kojmi i gwarancji jako$ci 

35 238 51 694 

Inne zobowi#zania warunkowe* 4 590 4 791 

RAZEM 39 828 56 485 

* Inne zobowi#zania stanowi# gwarancje przetargowe, wadia w przetargach publicznych,        
a tak"e weksle z�o"one w g�ównej mierze jako zabezpieczenie ewentualnej konieczno$ci zwrotu 
$rodków w ramach projektów dofinansowanych w przypadku nieprawid�owego ich 
wydatkowania. 

25.1. SPRAWY SPORNE I S�DOWE 

W sprawozdaniu finansowym za rok 2014 oraz w Sprawozdaniu Zarz�du z dzia�alno�ci Spó�ki za 
rok 2014, WASKO S.A. informowa�a o otrzymaniu od jednego z odbiorców noty obci��eniowej 
na kwot� 50,7 mln z� tj. w warto�ci przekraczaj�cej ponad dziesi�ciokrotnie wynagrodzenie 
Wykonawcy z tytu�u realizacji przedmiotu umowy realizowanej na prze�omie 2012-2013. W opinii 
Spó�ki roszczenie wynikaj�ce z wy�ej wymienionej noty odnosz�ce si� do potencjalnej kary 
umownej jest bezzasadne. Otrzymana Nota nie zosta�a uznana przez WASKO S.A., nie zosta�a 
uj�ta w ksi�gach rachunkowych oraz zosta�a odes�ana Zamawiaj�cemu. Na potwierdzenie 
zgodno�ci przedstawionego stanowiska ze stanem faktycznym, WASKO S.A. przed�o�y�a 
Zamawiaj�cemu swoje stanowisko podparte badaniami i ekspertyzami niezale�nych instytutów 
naukowych oraz uczelni wy�szych. W zwi�zku z potencjaln� mo�liwo�ci� przekszta�cenia si� 
sporu mi�dzy stronami w spór s�dowy co do zasadno�ci naliczenia oraz wysoko�ci wy�ej 
wskazanej kary umownej, Zarz�d Spó�ki, kieruj�c si� daleko posuni�t� ostro�no�ci�, podj�� 
decyzj� o utworzeniu adekwatnej w ocenie Zarz�du kwoty rezerwy w wysoko�ci 20% warto�ci 
kontraktu tj. 800 tys. z� tj. w kwocie równej maksymalnej karze umownej dotycz�cej sytuacji 
gdyby Spó�ka odst�pi�a od realizacji kontraktu. Finalny rezultat sporu, w przypadku drogi 
s�dowej, mo�e by! zale�ny od oceny opinii zewn�trznych niezale�nych instytucji naukowych 
dokonanej przez organ rozstrzygaj�cy spraw�. W przekonaniu Zarz�du WASKO S.A. popartym 
analiz� bie��cego orzecznictwa s�dowego, wysoko�! ewentualnej zmiarkowanej kary 
umownej nie powinna przekroczy! wysoko�ci przyj�tej rezerwy.  
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Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania stan faktyczny nie uleg" zmianie, Zarz!d WASKO 
S.A. podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w Sprawozdaniu Finansowym za okres 
zako�czony 31 grudnia 2014 r. 

Na dzie� 31 czerwca 2015 roku przeciwko Spó�ce nie tocz! si� �adne post�powania s!dowe, 
które skutkowa"yby powstaniem istotnych roszcze�. 

26. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI 

Tabela poni#ej przedstawia skrócone informacje dotycz!ce transakcji (sprzeda# oraz zakup)         
z podmiotami powi!zanymi w okresie 6 miesi�cy zako�czonym dnia 30 czerwca 2015 roku (wraz 
z danymi porównawczymi za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2014 roku) oraz 
informacje dotycz!ce wzajemnych rozrachunków na dzie� 30 czerwca 2015 roku (wraz 
z danymi porównawczymi na dzie� 31 grudnia 2014 roku): 

 

Podmiot powi�zany Rok 

Sprzeda� na 
rzecz 

podmiotów 
powi!zanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powi!zanych 

Nale�no�ci 
od 

podmiotów 
powi!zanych 

Zobowi!zania 
wobec 

podmiotów 
powi!zanych 

ISA Sp. z o. o 
2015 - - - - 

2014 - 68 - - 

Gabos Software Sp. z o. o. 
2015 417 145 13 132 

2014 24 - 313 16 

D2S Sp. z o.o. 
2015 13 36 2 - 

2014 27 - 5 - 

COIG S.A. 
2015 1 918 2 878 413 2 965 

2014 1 409 1 239 293 6 035 

Jednostki pod wspóln! 
kontrol! akcjonariuszy*  

2015 681 5 892 155 5 207 

2014 4 111 8 939 - 22 377 

* Jednostki pod wspóln� kontrol� g�ównych akcjonariuszy WASKO S.A., stanowi� podmioty 
powi�zane osobowo, z którymi Spó�ka nie jest powi�zana kapita�owo. 

W okresie zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku jak równie" w okresie zako!czonym dnia 
31 grudnia 2014 roku Spó�ka nie mia�a zawartych "adnych transakcji z udzia�em cz�onków 

g�ównej kadry kierowniczej. 

Ponadto na dzie! 30 czerwca 2015 roku jak i na dzie! 31 grudnia 2014 roku w pozycji innych 
aktywów finansowych wykazano weksel o warto#ci 3 mln z�otych wystawiony przez jednostk$ 

b$d�ca pod wspóln� kontrol� akcjonariuszy, jak szerzej opisano w nocie 14.1. 

27. CELE I ZASADY ZARZ�DZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM � RYZYKO 

KREDYTOWE 

Na dzie! 30 czerwca 2015 roku ryzyko kredytowe w porównaniu do stanu wykazanego 
w sprawozdaniu za rok zako!czony dnia 31 grudnia 2014 roku nie uleg�o istotnym zmianom.         
Do g�ównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spó�ka, nale"� kredyty bankowe, 
po"yczki oraz umowy leasingu finansowego i dzier"awy z opcj� zakupu, #rodki pieni$"ne i lokaty 
krótkoterminowe. G�ównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie #rodków 
finansowych na dzia�alno#% Spó�ki. Spó�ka posiada te" inne instrumenty finansowe, takie jak 
nale"no#ci i zobowi�zania z tytu�u dostaw i us�ug, udzielone po"yczki, które powstaj� 

bezpo#rednio w toku prowadzonej przez ni� dzia�alno#ci.  

W okresie zako!czonym 30 czerwca 2015 roku oraz w 2014 roku Spó�ka nie zawiera�a transakcji   
z udzia�em instrumentów pochodnych. Zasad� stosowan� przez Spó�k$ obecnie i przez ca�y 
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okres obj�ty niniejszym sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu pochodnymi instrumentami 

finansowymi. 

G!ówne rodzaje ryzyka wynikaj"cego z instrumentów finansowych Spó!ki obejmuj" ryzyko stopy 
procentowej, ryzyko zwi"zane z p!ynno#ci", ryzyko walutowe, ryzyko zmian cen towarów oraz 

ryzyko kredytowe.  

Zarz"d weryfikuje i uzgadnia zasady zarz"dzania ka$dym z tych rodzajów ryzyka. Spó!ka 
monitoruje równie$ ryzyko cen rynkowych dotycz"ce wszystkich posiadanych przez ni" 

instrumentów finansowych. 

28. ZDARZENIA NAST�PUJ�CE PO DNIU BILANSOWYM 

Do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego #ródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego WASKO S.A. nie wyst"pi!y zdarzenia, które mog!yby na nie istotnie wp!yn"% a nie 
zosta!y uj�te w sprawozdaniu finansowym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gliwice, dnia 28 sierpnia 2015 roku 
 
 
 
 
 
 

Wojciech Wajda - Prezes Zarz"du ��������������. 
  
  
  
  
Pawe! Kuch - Wiceprezes Zarz"du ��������������. 
  
  
  
  
Andrzej Rymuza - Wiceprezes Zarz"du ��������������. 
  
  
  
  
Tomasz Macalik � Cz!onek Zarz"du ��������������. 
  
  
  
  
&ukasz Miet!a � G!ówny Ksi�gowy ��������������. 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 

Z CA KOWITYCH!DOCHODÓW 

za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku  

  Za okres 

Dzia!alno"# kontynuowana Nota 

3 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2015 
(niebadane) 

6 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2015 
(niebadane) 

3 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2014 
(niebadane) 

6 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2014 
(niebadane) 

      

Przychody ze sprzeda$y ogó!em 
 

90 867 206 683 88 427 173 552 

     Sprzeda$ produktów 8,9 74 781 160 316 79 963 152 990 

     Sprzeda$y towarów i materia!ów 8 16 086 46 367 8 464 20 562 

Koszty w!asny sprzeda$y 
 

75 677 170 100 74 675 146 435 

     Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 

8,9 64 992 131 013 68 827 130 079 

     Warto�# sprzedanych towarów 
i materia!ów 

8 10 685 39 087 5 848 16 356 

Zysk (strata) brutto na sprzeda$y  15 190 36 583 13 752 27 117 

     Pozosta!e przychody operacyjne  266 1 720 857 2 002 

     Koszty sprzeda�y  4 854 8 836 4 073 7 921 

     Koszty ogólnego zarz!du  5 511 10 382 3 894 8 503 

     Pozosta"e koszty operacyjne  3 978 4 562 4 142 5 508 

Zysk (strata) na dzia�alno�ci 
operacyjnej 

 1 113 14 523 2 500 7 187 

    Przychody finansowe 10.1 99 247 76 191 

    Koszty finansowe 10.2 461 977 422 855 

Udzia� w zysku jednostek 
stowarzyszonych 

 46 342 366 733 

Zysk (strata) brutto  797 14 135 2 520 7 256 

    Podatek dochodowy 17 247 3 020 961 2 042 

Zysk (strata) netto  550 11 115 1 559 5 214 

 w tym przypisany          

Akcjonariuszom jednostki 
dominuj!cej 

 370 10 305 1 406 5 078 

Akcjonariuszom niekontroluj!cym  180 810 153 136 

Inne ca"kowite dochody netto  - - - - 

Ca�kowity dochód za okres  550 11 115 1 559 5 214 

 w tym przypisany          

Akcjonariuszom jednostki 
dominuj!cej 

 370 10 305 1 406 5 078 

Akcjonariuszom niekontroluj!cym  180 810 153 136 

    

Zysk (strata) na akcj# (wyra�ony w z"otych na jedn! akcj#)    

   - podstawowy z zysku za okres 
sprawozdawczy 

 0,01 0,12 0,02 0,06 

   - podstawowy z zysku z dzia"alno�ci 
kontynuowanej za okres 
sprawozdawczy 

 0,01 0,12 0,02 0,06 
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�RÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS  

na dzie� 30 czerwca 2015 roku 

  
Nota 

30 czerwca 
2015 

(niebadane) 

31 grudnia 
2014 roku 

AKTYWA    

Aktywa trwa!e 
 

156 094 160 103 

    Rzeczowe aktywa trwa�e 18 84 802 86 373 

    Warto!ci niematerialne 18 59 730 63 073 

    Nieruchomo!ci inwestycyjne  2 465 2 465 

    Inwestycje w jednostki stowarzyszone  7 401 7 058 

    Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda#y 11 93 93 

    Pozosta�e aktywa finansowe (d�ugoterminowe)  650 672 

    Nale#no!ci d�ugoterminowe  242 98 

    Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego  450 - 

    Rozliczenia mi�dzyokresowe  229 239 

    Inne inwestycje d�ugoterminowe  32 32 

Aktywa obrotowe  188 272 168 378 

    Zapasy 19 20 670 14 883 

    Nale#no!ci handlowe oraz pozosta�e nale#no!ci 20 148 155 129 885 

    Rozliczenia mi�dzyokresowe 12 2 959 3 246 

    Pozosta�e aktywa finansowe 13 3 533 3 491 

    $rodki pieni�#ne i ich ekwiwalenty 14 11 622 15 540 

    Aktywa trwa�e zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzeda#y 

15 1 333 1 333 

Aktywa razem  344 366 328 481 

      

PASYWA     

Kapita! w!asny  207 015 200 977 

Kapita! w!asny przypadaj"cy akcjonariuszom jednostki 
dominuj"cej 

 200 614 192 381 

    Kapita� podstawowy  91 187 91 187 

    Pozosta�e kapita�y rezerwowe  91 412 89 739 

    Zyski zatrzymane   18 015 11 455 

Kapita!y akcjonariuszy niekontroluj"cych  6 401 8 596 

Zobowi"zania d!ugoterminowe  4 016 20 231 

    Zobowi%zania z tytu�u odroczonego podatku dochodowego  - 2 282 

    Rezerwy 21 2 374 1 270 

    Pozosta�e zobowi%zania finansowe  1 233 16 374 

    Pozosta�e zobowi%zania  409 305 

Zobowi"zania krótkoterminowe  133 335 107 273 

    Zobowi%zania z tytu�u dostaw i us�ug oraz inne zobowi%zania  49 492 56 158 

    Oprocentowane kredyty i po#yczki 23 33 052 7 448 

    Pozosta�e zobowi%zania finansowe  7 220 2 622 

    Zobowi%zania z tytu�u podatku bie#%cego  3 882 369 

    Pozosta�e zobowi%zania bud#etowe   5 434 4 535 

    Rozliczenia mi�dzyokresowe 22 28 603 28 399 

    Rezerwy  21 5 652 7 742 

Pasywa razem   344 366 328 481 



�ródroczne skrócone skonsolidowane  sprawozdanie finansowe Grupy Kapita�owej WASKO S.A.                          
za okres 6 miesi!cy zako"czony dnia 30 czerwca 2015 roku (w tysi#cach PLN)  
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 6 

6 
 

6 
 

�RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN 

W KAPITALE W�ASNYM  

za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku  

 
Przypadaj!cy akcjonariuszom jednostki 

dominuj!cej 

Kapita� 
akcjonariuszy 

niekontroluj!cych 

Kapita� 
w�asny 
ogó�em 

Pozycje kapita�u 
w�asnego: 

Kapita� 
podstawowy 

Pozosta�e 
kapita�y 

rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

 

 

       

Na dzie� 
1 stycznia 2015 

91 187 89 739 11 455 192 381 8 596 200 977 

Zysk za okres - - 10 305 10 305 810 11 115 

Inne ca!kowite 
dochody za okres 

- - - - - - 

Wyp!ata 
dywidendy 

- - -3 648 -3 648 - -3 648 

Podzia! zysku za 
2014 rok  

- 1 673 -1 673 - - - 

Nabycie 
udzia!ów 
niekontroluj�cych 

- - 1 576 1 576 -3 005 -1 429 

Na dzie� 30 
czerwca 2015 
(niebadane) 

91 187 91 412 18 015 200 614 6 401 207 015 

 
za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2014 roku 

 
Przypadaj!cy akcjonariuszom jednostki 

dominuj!cej 

Kapita� 
akcjonariuszy 

niekontroluj!cych 

Kapita� 
w�asny 
ogó�em 

Pozycje kapita�u 
w�asnego: 

Kapita� 
podstawowy 

Pozosta�e 
kapita�y 

rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

 

 

       

Na dzie� 
1 stycznia 2014 

91 187 80 953 8 820 180 960 8 506 189 466 

Zysk za okres  - -  5 078 5 078 136 5 214 

Inne ca!kowite 
dochody za okres 

-  - - - -  - 

Wyp!ata 
dywidendy 

 -  - -912 -912 -  -912 

Podzia! zysku za 
2013 rok  

-  8 786 -8 786 - -  - 

Na dzie� 30 
czerwca 2014 
(niebadane) 

91 187 89 739 4 200 185 126 8 642 193 768 
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�RÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP�YWÓW 

PIENI"#NYCH  

za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku 

  
Za okres 6 miesi�cy zako�czony 

dnia 

  Nota 
30 czerwca 

2015 
(niebadane) 

30 czerwca 
2014 

(niebadane) 

Zysk/strata brutto 
 

14 135 7 256 

Korekty razem 
 

-17 590 -37 737 

Udzia! w zysku jednostki stowarzyszonej wycenianej metod� 
praw w!asno�ci 

 -342 -733 

    Amortyzacja 
 

7 048 7 037 

    Odsetki i dywidendy, netto 
 

365 743 

    (Zysk) strata z tytu!u dzia!alno�ci inwestycyjnej 
 

240 -43 

    Zmiana stanu nale$no�ci 
 

-18 417 -34 127 

    Zmiana stanu zapasów 
 

-5 787 667 

    Zmiana stanu zobowi�za% z wyj�tkiem kredytów i po$yczek 
 

-1 136 -1 450 

    Zmiana stanu rozlicze% mi"dzyokresowych 
 

502 -3 999 

    Zmiana stanu rezerw 
 

-986 -7 227 

    Podatek dochodowy zap!acony   -2 209 -3 488 

    Inne korekty*   3 132 4 883 

!rodki pieni�"ne netto z dzia#alno$ci operacyjnej   -3 455 -30 481 

Przep#ywy $rodków pieni�"nych z dzia#alno$ci inwestycyjnej    

    Sprzeda$ aktywów trwa!ych i warto�ci niematerialnych    200 365 

       Nabycie rzeczowych aktywów trwa!ych i warto�ci    
niematerialnych  

  -5 181 -3 165 

Nabycie inwestycji w jednostkach zale$nych i wspólnych     
przedsi"wzi"ciach   

- -2 946 

    Odsetki otrzymane   159 55 

    Sp!ata udzielonych po$yczek   22 164 

!rodki pieni�"ne netto z dzia#alno$ci inwestycyjnej   -4 800 -5 527 

Przep#ywy $rodków pieni�"nych z dzia#alno$ci finansowej     

       Wp!ywy z emisji instrumentów finansowych  utrzymywanych 
do terminu wymagalno�ci 

 5 000 - 

     Sp!ata zobowi�za% z tytu!u leasingu finansowego  
 

-754 -682 

    Wp!ywy z tytu!u zaci�gni"cia kredytów/po$yczek 
 

24 111 31 418 

       Wykup aktywów finansowych utrzymywanych do terminu 
wymagalno�ci 

 -15 000 - 

    Sp!ata kredytów/po$yczek  -7 495 - 

    Odsetki zap!acone 
 

-750 -761 

    Nabycie udzia!ów niekontroluj�cych  -775 - 

!rodki pieni�"ne netto z dzia#alno$ci finansowej 
 

4 337 29 975 

Zwi�kszenie/Zmniejszenie stanu $rodków pieni�"nych    -3 918 -6 033 

Bilansowa zmiana stanu $rodków pieni�"nych, w tym:   -3 918 -6 033 

    - zmiana stanu �rodków pieni"$nych z tytu!u ró$nic 
kursowych  

  - - 

!rodki pieni�"ne na pocz%tek okresu   15 540 12 929 

�rodki pieni��ne na koniec okresu, w tym:   11 622 6 896 

    - o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania    - - 

* w tym nadwy�ka (wk�ad w�asny) kosztów realizacji projektów dofinansowanych nad kwot" 
otrzymanych dotacji 
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�RÓDROCZNE SKRÓCONE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWO�CI ORAZ 

DODATKOWE NOTY OBJA�NIAJ!CE  

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Niniejsze �ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapita�owej WASKO S.A. 
obejmuje okres 6 miesi!cy zako"czony dnia 30 czerwca 2015 roku oraz zawiera dane 
porównawcze za okres 6 miesi!cy zako"czony dnia 30 czerwca 2014 roku oraz na dzie"                    
31 grudnia 2014 roku. 

Sprawozdanie z ca�kowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z ca�kowitych dochodów 
obejmuj# dane za okres 3 miesi!cy zako"czony dnia 30 czerwca 2015 roku oraz dane 

porównawcze za okres 3 miesi!cy zako"czony dnia 30 czerwca 2014 roku - nie by�y 
przedmiotem przegl#du lub badania przez bieg�ego rewidenta. 

Grupa Kapita�owa WASKO S.A. (�Grupa�) sk�ada si! z WASKO S.A. (�jednostka dominuj#ca�, 
�Spó�ka�) i jej spó�ek zale�nych oraz stowarzyszonych (patrz nota 4). 

WASKO S.A. zosta�a utworzona Aktem Notarialnym z dnia 16 listopada 1999 roku. Siedziba Spó�ki 
mie�ci si� w Gliwicach, ul. Berbeckiego 6 

Jednostka dominuj#ca jest wpisana do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S#dowego 
prowadzonego przez S#d Rejonowy, X Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S#dowego, pod 

numerem KRS0000026949. 

Jednostce dominuj#cej nadano numer statystyczny REGON 276703584. 

Czas trwania jednostki dominuj#cej oraz jednostek wchodz#cych w sk�ad Grupy Kapita�owej jest 
nieoznaczony. 

 

Akcjonariat jednostki dominuj#cej zosta� przedstawiony w sprawozdaniu zarz#du z dzia�alno�ci 
Grupy Kapita�owej. 

 

Podstawowym przedmiotem dzia�alno�ci Grupy kapita�owej jest: 
� projektowanie, wdra�anie i integracja systemów informatycznych, 
� projektowanie oraz budowa systemów informatycznych dla operatorów 

telekomunikacyjnych, 
� przeprowadzanie audytów informatycznych i  telekomunikacyjnych, 
� projektowanie sieci transmisji danych oraz wdra�anie technologii sieciowych, 
� przechowywanie, przetwarzanie i alokacja danych, 
� dostarczanie sprz�tu i infrastruktury informatycznej �wiatowych producentów, 
� us�ugi utrzymania i serwisu sprz�tu komputerowego oraz infrastruktury informatycznej, 
� serwis sprz�tu komputerowego i oprogramowania, 
� outsourcing w zakresie pe�nej obs�ugi systemów informatycznych oraz asysty 

technicznej, 
� budowa sieci transmisji danych oraz kompletnych stacji bazowych i linii radiowych, 
� instalacja telewizji przemys�owej, systemów kontroli dost�pu i systemów 

przeciwpo�arowych,, 
� projektowanie oraz monta� aparatury kontrolno-pomiarowej i teletransmisyjnej, 
� budowa systemów wspomagania dowodzenia dla centrów powiadamiania 

ratunkowego integruj#cych dzia�ania pogotowia ratunkowego, policji, stra�y po�arnej 
oraz stra�y miejskiej, 

� monitoring systemów przeciwpo�arowych i w�amaniowych, 
� wykonywanie ekspertyz z zakresu ochrony �rodowiska oraz przegl#dów ekologicznych, 
� przeprowadzanie audytów projektów finansowanych ze �rodków pomocowych, 
� e-learning, 
� wdra�anie zintegrowanego systemu klasy ERP, 
� us�ugi kolokacji szaf i serwerów, 
� utrzymywanie Internetowych  Serwisów informacyjnych Gmin i Powiatów. 

 

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie zarówno jednostka dominuj#ca jak i jej 
jednostki zale�ne nie po�#czy�y si� z inn# jednostk# gospodarcz#. 
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2. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Niniejsze �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 6 miesi�cy 
zako"czony dnia 30 czerwca 2015 roku zosta�o zatwierdzone do publikacji przez Zarz$d Spó#ki                     
w dniu 28 sierpnia 2015 roku. 

3. SK�AD ZARZ!DU GRUPY 

W sk#ad Zarz$du jednostki dominuj$cej na dzie" 30 czerwca 2015 roku oraz na dzie" 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji wchodzili: 
 
Wojciech Wajda - Prezes Zarz$du 
Pawe# Kuch - Wiceprezes Zarz$du 
Andrzej Rymuza - Wiceprezes Zarz$du 
Tomasz Macalik - Cz#onek Zarz$du 
 
Od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
sk#ad Zarz$du jednostki dominuj$cej nie uleg# zmianom. 

4. SK�AD GRUPY KAPITA�OWEJ ORAZ INWESTYCJE W JEDNOSTKACH 

STOWARZYSZONYCH 

Na dzie" 30 czerwca 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku w sk#ad Grupy Kapita#owej WASKO 
S.A. wchodzi WASKO S.A. oraz nast!puj$ce Spó#ki zale�ne i stowarzyszone: 

Jednostka Siedziba Zakres dzia#alno�ci 

Udzia# 
w kapitale na 

dzie" 30 
czerwca 2015 

Udzia# 
w kapitale na 

dzie" 31 
grudnia 2014 

Jednostki zale�ne     

COIG S.A.  Katowice 
Kompleksowe, 

dedykowane us#ugi 
informatyczne 

89,52% 85,00% 

GABOS SOFTWARE 
Sp. z o. o. 

Bytom 

Kompleksowe, 
dedykowane us#ugi 
informatyczne dla 

sektora medycznego 

90,00% 90,00% 

*COIG-SOFTWARE 
Sp. z o. o. 

Katowice Us#ugi informatyczne *89,52% *85,00% 

D2S Sp. z o.o. Gliwice 
Projektowanie, 

wykonawstwo sieci 
�wiat#owodowych 

50,05% 50.05% 

Jednostki stowarzyszone   

**ADVICOM 

Spó#ka z o.o. 

Jastrz!bie Zdrój  

ul. Le�na 4 

Spó#ka 

stowarzyszona 
22,33% 21,20% 

**"PRO-COIG" 

Spó#ka z o.o. 

Katowice  

ul. Miko#owska 

100 

Spó#ka 

stowarzyszona 
19,00% 18,04% 

 

*COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. jest jednostk$ bezpo�rednio zale�n$ od COIG S.A. 

**Udzia#y w jednostkach stowarzyszonych posiada COIG S.A. 

W okresie zako"czonym dnia 30 czerwca 2015 roku jednostka dominuj$ca naby#a 24 382 akcji 
niekontroluj$cych w spó#ce zale�nej COIG S.A za kwot! 1 390 315 PLN.   
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5. PODSTAWA SPORZ�DZENIA ORAZ ZASADY (POLITYKI) 

RACHUNKOWO!CI 

5.1. PODSTAWA SPORZ�DZENIA 

Niniejsze �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta�o sporz"dzone 
zgodnie z Mi#dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej (�MSSF�),                            
w szczególno�ci zgodnie z Mi#dzynarodowym Standardem Rachunkowo�ci nr 34 oraz MSSF 
zatwierdzonymi przez UE. Na dzie$ zatwierdzenia niniejszego �ródrocznego skróconego 
sprawozdania do publikacji, bior"c pod uwag# tocz"cy si# w UE proces wprowadzania 
standardów MSSF oraz prowadzon" przez Grup# dzia!alno�%, w zakresie stosowanych przez 
Spó!k# zasad rachunkowo�ci nie ma ró�nicy mi#dzy standardami MSSF, które wesz!y w �ycie,                
a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. 

MSSF obejmuj" standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad# Mi#dzynarodowych 
Standardów Rachunkowo�ci (�RMSR�) oraz Komitet ds. Interpretacji Mi#dzynarodowej 
Sprawozdawczo�ci Finansowej (�KIMSF�).  

Niniejsze �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione                
w z!otych (�PLN�), a wszystkie warto�ci, o ile nie wskazano inaczej, podane s" w tysi"cach PLN. 

Niniejsze �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta!o sporz"dzone 
przy za!o�eniu kontynuowania dzia!alno�ci gospodarczej przez Grup# w daj"cej si# przewidzie% 
przysz!o�ci. Na dzie$ zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
nie stwierdza si# istnienia okoliczno�ci wskazuj"cych na zagro�enie kontynuowania dzia!alno�ci 
przez Grup#. 

'ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich 
informacji oraz ujawnie$ wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
i nale�y je czyta% !"cznie z sprawozdaniem finansowym Spó!ki za rok zako$czony 31 grudnia 
2014 roku. 

5.2. ISTOTNE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWO!CI  

Standardy zastosowane po raz pierwszy 

Zasady (polityka) rachunkowo�ci zastosowane do sporz"dzenia �ródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego s" spójne z tymi, które zastosowano przy 
sporz"dzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 
zako$czony 31 grudnia 2014 roku, z wyj"tkiem zastosowania nast#puj"cych nowych lub 
zmienionych standardów oraz interpretacji obowi"zuj"cych dla okresów rocznych 
rozpoczynaj"cych si# w dniu lub po 1 stycznia 2015 roku.  

· Zmiany do MSR 19 Programy okre�lonych �wiadcze$: Sk!adki pracownicze (opublikowano 
dnia 21 listopada 2013) � maj"ca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj"cych si# 
dnia 1 lipca 2014 roku lub pó*niej, w UE maj"ce zastosowanie najpó*niej dla okresów 
rocznych rozpoczynaj"cych si# dnia 1 lutego 2015 roku lub pó*niej, 

· Zmiany wynikaj"ce z przegl"du MSSF 2010-2012 (opublikowano dnia 12 grudnia 2013) � 
niektóre ze zmian maj" zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj"cych si# dnia 
1 lipca 2014 roku lub pó*niej, a niektóre prospektywnie dla transakcji maj"cych miejsce dnia 
1 lipca 2014 roku lub pó*niej, w UE maj"ce zastosowanie najpó*niej dla okresów rocznych 
rozpoczynaj"cych si# dnia 1 lutego 2015 roku lub pó*niej 

Zastosowanie tych zmian nie mia!o wp!ywu na sytuacj# finansow", wyniki dzia!alno�ci Grupy, 
ani te� na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Grupy. 

 

 Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyj#te przez UE do stosowania 

· MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014) maj"cy zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj"cych si# dnia 1 stycznia 2018 roku lub pó*niej �  do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,  

· MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia mi#dzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014) � 
maj"cy zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj"cych si# dnia 1 stycznia 2016  roku 
lub pó*niej � nie podj#to decyzji odno�nie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi 
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poszczególne etapy prac prowadz!cych do zatwierdzenia niniejszego standardu - do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

· Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udzia"u we wspólnej dzia"alno#ci (opublikowano 
dnia 6 maja 2014) - maj!ce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj!cych si� dnia 
1 stycznia 2016 roku lub pó$niej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzone przez UE, 

· Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyja#nienie dopuszczalnych metod amortyzacji 
(opublikowano dnia 12 maja 2014) � maj!ce zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj!cych si� dnia 1 stycznia 2016  roku lub pó$niej� do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

· MSSF 15 Przychody z tytu"u umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014) � maj!cy 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj!cych si� dnia 1 stycznia 2018 roku lub 
pó$niej � do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony 
przez UE, 

· Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: ro#liny produkcyjne (opublikowano dnia 30 czerwca 
2014) � maj!ce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj!cych si� dnia 1 stycznia 
2016  roku lub pó$niej� do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzony przez UE, 

· Zmiany do MSR 27 Metoda praw w"asno#ci w jednostkowym sprawozdaniu finansowym  
(opublikowano dnia 12 sierpnia 2014) � maj!ce zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj!cych si� dnia 1 stycznia 2016 roku lub pó$niej � do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

· Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzeda%y lub wniesienia aktywów pomi�dzy 
inwestorem a  jego jednostk! stowarzyszon! lub wspólnym przedsi�wzi�ciem (opublikowano 
dnia 11 wrze#nia 2014) - maj!ce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj!cych si� 
dnia 1 stycznia 2016 roku lub pó$niej, przy czym termin ten zosta" wst�pnie odroczony przez 
RMSR� nie podj�to decyzji odno#nie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne 
etapy prac prowadz!cych do zatwierdzenia niniejszych zmian - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,  

· Zmiany wynikaj!ce z przegl!du MSSF 2012-2014  (opublikowano dnia 25 wrze#nia 2014) - 
maj!ce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj!cych si� dnia 1 stycznia 2016 roku 
lub pó$niej� do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone 

przez UE, 

· Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie wyj!tku 
dotycz!cego konsolidacji (opublikowano dnia 18 grudnia 2014 ) - maj!ce zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj!cych si� dnia 1 stycznia 2016 roku lub pó$niej� do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

· Zmiany do MSR 1 Ujawnienia (opublikowano dnia 18 grudnia 2014) - maj!ce zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynaj!cych si� dnia 1 stycznia 2016 roku lub pó$niej� do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE. 

 

Grupa nie zdecydowa"a si� na wcze#niejsze zastosowanie %adnego standardu, interpretacji lub 
zmiany, która zosta"a opublikowana, lecz nie wesz"a dotychczas w %ycie. 

6. ZMIANY SZACUNKÓW 

Na poziom prezentowanego wyniku netto za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 
2015 roku oraz warto#ci aktywów i zobowi!za� na dzie� 30 czerwca 2015 roku mia"y szacunki 

dotycz!ce nast�puj!cych kwestii:  

 

Utrata warto#ci rzeczowych aktywów trwa"ych i warto#ci niematerialnych 

Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa przeprowadza test na utrat� warto#ci firmy oraz 
analiz� utraty warto#ci rzeczowych aktywów trwa"ych i warto#ci niematerialnych, w przypadku 
których zidentyfikowano przes"anki utraty warto#ci. Grupa dokona"a oceny, czy wyst�puj! 
przes"anki mog!ce wskazywa& na utrat� warto#ci aktywów. Przeprowadzona analiza 
wykaza"a, %e w okresie 6 miesi�cy zako�czonym dnia 30 czerwca 2015 roku przes"anki takie nie 

wyst!pi"y.  

Warto#ci odpisów aktualizuj!cych warto#& aktywów zosta"y przedstawione w nocie 
18 niniejszego sprawozdania finansowego. 
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Utrata warto�ci nale�no�ci 

Nale�no�ci z tytu!u dostaw i us!ug s" ujmowane i wykazywane wed!ug kwot pierwotnie 
zafakturowanych, z uwzgl#dnieniem odpisu na w"tpliwe nale�no�ci. Odpis na nale�no�ci 
oszacowywany jest wtedy, gdy �ci"gni#cie pe!nej kwoty nale�no�ci przesta!o by$ 
prawdopodobne.  

Warto�ci odpisów aktualizuj"cych warto�$ nale�no�ci zosta!y przedstawione w nocie 
20 niniejszego sprawozdania finansowego. 

 

Wycena umów o us!ug# budowlan"  

Na koniec ka�dego okresu sprawozdawczego Grupa dokonuje aktualizacji szacunków 
ca!kowitych przychodów oraz kosztów (w tym szacowanych kar) z tytu!u umów o us!ug# 
budowlan" rozliczanych metod" stopnia zaawansowania kontraktu. Szczegó!y dotycz"ce 
rozliczenia przychodów i kosztów z umów o us!ug# budowlan" za okres sprawozdawczy zosta!y 
przedstawione w nocie 9 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

7. SEZONOWO�� DZIA�ALNO�CI 

Z uwagi na sezonowo�$ dzia!alno�ci Grupy, bran�y informatycznej, wy�sze przychody i zyski 
operacyjne s" zazwyczaj osi"gane w drugiej po!owie roku.  Sezonowo�$ dzia!alno�ci wynika               
ze specyfiki odbiorców - g!ównie w segmencie administracji rz"dowej i samorz"dowej, w którym 
wi#kszo�$ kontraktów jest finalizowana w drugiej po!owie roku. 

8. INFORMACJE DOTYCZ!CE SEGMENTÓW DZIA�ALNO�CI 

Dla celów zarz"dczych Grupa zosta!a podzielona na cz#�ci w oparciu o klientów, wobec 
których realizowana jest sprzeda�. 

Istniej" zatem nast#puj"ce sprawozdawcze segmenty operacyjne:  

Segment obs!uguj"cy sektor telekomunikacyjny 

Segment obs!uguj"cy sektor administracji rz"dowej i samorz"dowej 

Segment obs!uguj"cy sektor bankowy i ubezpieczeniowy 

Segment obs!uguj"cy sektor paliwowo-energetyczny 

Segment obs!uguj"cy sektor edukacyjny 

Segment obs!uguj"cy sektor ochrony zdrowia 

Segment wydobywczy 

           Segment obs!uguj"cy sektor jednostek us!ugowo-produkcyjnych oraz IT 

 

%aden z segmentów operacyjnych Grupy nie zosta! po!"czony z innym segmentem w celu 
stworzenia powy�szych sprawozdawczych segmentów operacyjnych.  

Zarz"d monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji 
dotycz"cych alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników dzia!alno�ci. Podstaw" 
oceny wyników dzia!alno�ci jest zysk lub strata na dzia!alno�ci operacyjnej. Finansowanie Grupy 

(!"cznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy s" monitorowane               
na poziomie Spó!ki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.  

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomi#dzy segmentami operacyjnymi                        
s" ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami 

niepowi"zanymi, jednak Spó!ka nie realizuje sprzeda�y pomi#dzy segmentami. 
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W poni"szych tabelach przedstawione zosta#y dane dotycz�ce przychodów i zysków poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy za okres 6 miesi�cy 
zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku oraz za okres 3 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku a tak!e za analogiczne okresy zako�czone dnia 30 
czerwca 2014. Kryterium podzia"u Grupy na segmenty jest rodzaj klientów, wobec których realizowana jest sprzeda!. 
 
Ze wzgl�du na rodzaj prowadzonej dzia"alno#ci Grupa nie ma racjonalnej mo!liwo#ci przypisania kosztów sprzeda!y, kosztów ogólnego zarz�du, przychodów                  
i kosztów z pozosta"ej dzia"alno#ci operacyjnej oraz przychodów i kosztów finansowych do poszczególnych segmentów. 
Koszty i przychody te s� prezentowane jako przychody/koszty nieprzypisane. 
 
Okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku - dzia"alno#% wed"ug segmentów 
 

 DZIA�ALNO�� KONTYNUOWANA 

Okres 6 miesi!cy zako"czony 
dnia 30 czerwca 2015 

(niebadane) 

Sektor 
Telekomunikacji 

Administracja 
rz#dowa i 

samorz#dowa 

Bankowo$% i 
ubezpieczenia 

Sektor 
paliwowo-

energetyczny 
Edukacja 

Ochrona 
zdrowia 

 
 

Segment 
wydobywczy 

Przedsi!biorstwa 
us&ugowe, 

produkcyjne 
oraz IT 

RAZEM 

Przychody netto ze sprzeda'y produktów, 
towarów i materia&ów, w tym: 

10 449 82 151 7 285 1 730 20 243 21 392 29 255 34 178 206 683 

Przychody ze sprzeda!y produktów 7 813 76 784 2 286 1 730 195 20 918 29 166 21 424 160 316 

Przychody ze sprzeda!y towarów 
i materia"ów 

2 636 5 367 4 999 - 20 048 474 89 12 754 46 367 

Koszt sprzedanych produktów, towarów 
i materia&ów, w tym: 

8 962 71 418 6 085 666 19 197 18 946 14 884 29 942 170 100 

Koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów 
6 824 67 722 2 218 666 308 18 656 14 804 19 815 131 013 

Warto#% sprzedanych towarów 

i materia"ów 
2 138 3 696 3 867 - 18 889 290 80 10 127 39 087 

Wynik segmentu: 1 487 10 733 1 200 1 064 1 046 2 446 14 371 4 236 36 583 

Przychody nieprzypisane         1 967 

Koszty nieprzypisane         24 757 

Udzia" w zysku jednostki stowarzyszonej                 342 

Zysk przed opodatkowaniem         14 135 

Podatek dochodowy         3 020 

Zysk netto za rok obrotowy         11 115 
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Okres 3 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 roku  - dzia�alno"# wed�ug segmentów 
 
 

 DZIA�ALNO�� KONTYNUOWANA 

Okres 3 miesi!cy zako"czony dnia 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 

Sektor 
Telekomunikacji 

Administracja 
rz#dowa i 

samorz#dowa 

Bankowo$% i 
ubezpieczenia 

Sektor 
paliwowo-

energetyczny 
Edukacja 

Ochrona 
zdrowia 

 
 

Segment 
wydobywczy 

Przedsi!biorstwa 
us&ugowe, 

produkcyjne 
oraz IT 

RAZEM 

Przychody netto ze sprzeda'y produktów, 
towarów i materia&ów, w tym: 

5 945 33 040 2 328 789 1 323 7 217 14 506 25 719 90 867 

Przychody ze sprzeda$y produktów 4 521 29 516 1 084 789 180 7 083 14 458 17 150 74 781 

Przychody ze sprzeda$y towarów 
i materia�ów 

1 424 3 524 1 244 0 1 143 134 48 8 569 16 086 

Koszt sprzedanych produktów, towarów 
i materia&ów, w tym: 

5 041 30 702 2 387 -340 964 6 806 7 133 22 984 75 677 

Koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów 
4 356 29 703 1 321 -340 84 6 647 7 087 16 134 64 992 

Warto"# sprzedanych towarów 

i materia�ów 
685 999 1 066 0 880 159 46 6 850 10 685 

Wynik segmentu: 904 2 338 -59 1 129 359 411 7 373 2 735 15 190 

Przychody nieprzypisane         365 

Koszty nieprzypisane         14 804 

Udzia� w zysku jednostki stowarzyszonej                 46 

Zysk przed opodatkowaniem         797 

Podatek dochodowy         247 

Zysk netto za rok obrotowy         550 
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Okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2014 roku  - dzia�alno"# wed�ug segmentów 
 

 DZIA�ALNO�� KONTYNUOWANA 

Okres 6 miesi!cy zako"czony 
dnia 30 czerwca 2014 

(niebadane) 

Sektor 
Telekomunikacji 

Administracja 
rz#dowa i 

samorz#dowa 

Bankowo$% i 
ubezpieczenia 

Sektor 
paliwowo-

energetyczny 
Edukacja 

Ochrona 
zdrowia 

 
 

Segment 
wydobywczy 

Przedsi!biorstwa 
us&ugowe, 

produkcyjne 
oraz IT 

RAZEM 

Przychody netto ze sprzeda'y produktów, 
towarów i materia&ów, w tym: 

18 142 76 771 8 989 11 795 2 545 3 284 25 673 26 353 173 552 

Przychody ze sprzeda$y produktów 13 895 74 174 6 790 9 026 2 536 3 262 25 666 17 641 152 990 

Przychody ze sprzeda$y towarów 
i materia�ów 

4 247 2 597 2 199 2 769 9 22 7 8 712 20 562 

Koszt sprzedanych produktów, towarów 
i materia&ów, w tym: 

13 825 71 616 8 220 9 882 2 559 2 926 16 267 21 140 146 435 

Koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów 
10 288 69 730 5 397 7 900 2 547 2 926 16 261 15 030 130 079 

Warto"# sprzedanych towarów 

i materia�ów 
3 537 1 886 2 823 1 982 12  6 6 110 16 356 

Wynik segmentu: 4 317 5 155 769 1 913 -14 358 9 406 5 213 27 117 

Przychody nieprzypisane         2 193 

Koszty nieprzypisane         22 786 

Udzia� w zysku jednostki stowarzyszonej         732 

Zysk przed opodatkowaniem         7 256 

Podatek dochodowy                 2 042 

Zysk netto za rok obrotowy                 5 214 
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Okres 3 miesi�cy zako"czony dnia 30 czerwca 2014 roku  - dzia�alno$% wed�ug segmentów 
 
 

 DZIA�ALNO�� KONTYNUOWANA 

Okres 3 miesi!cy zako"czony 
dnia 30 czerwca 2014 

(niebadane) 

Sektor 
Telekomunikacji 

Administracja 
rz#dowa i 

samorz#dowa 

Bankowo$% i 
ubezpieczenia 

Sektor 
paliwowo-

energetyczny 
Edukacja 

Ochrona 
zdrowia 

 
 

Segment 
wydobywczy 

Przedsi!biorstwa 
us&ugowe, 

produkcyjne 
oraz IT 

RAZEM 

Przychody netto ze sprzeda'y produktów, 
towarów i materia&ów, w tym: 

7 280 43 109 6 598 7 480 9 761 11 279 11 911 88 427 

Przychody ze sprzeda�y produktów 5 226 42 388 5 464 7 235 3 756 11 274 7 617 79 963 

Przychody ze sprzeda�y towarów 

i materia�ów 
2 054 721 1 134 245 6 5 5 4 294 8 464 

Koszt sprzedanych produktów, towarów 
i materia&ów, w tym: 

5 628 40 500 5 355 6 527 78 655 7 690 8 242 74 675 

Koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów 
4 001 40 104 4 370 6 525 71 651 7 686 5 419 68 827 

Warto"# sprzedanych towarów 

i materia�ów 
1 627 396 985 2 7 4 4 2 823 5 848 

Wynik segmentu: 1 652 2 609 1 243 953 -69 106 3 589 3 669 13 752 

Przychody nieprzypisane         933 

Koszty nieprzypisane         12 531 

Udzia� w zysku jednostki stowarzyszonej         366 

Zysk przed opodatkowaniem         2 520 

Podatek dochodowy                 961 

Zysk netto za rok obrotowy                 1 559 

 
 
 
 
 
 



�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita�owej WASKO S.A.  
za okres 6 miesi!cy zako"czony dnia 30 czerwca 2015 roku (w tysi#cach PLN)  

 

   17 

17 
 

9. INFORMACJE DOTYCZ�CE UMÓW O US�UG� BUDOWLAN� 

Przychody z umów o us�ug� budowlan� s� ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania 
ich realizacji. Procentowy stan zaawansowania realizacji us�ugi ustalany jest jako stosunek 

kosztów poniesionych do szacowanych kosztów niezb�dnych do zrealizowania zlecenia.  

 

Poni!sza tabela przedstawia informacje dotycz�ce skutków wyceny umów o us�ug� budowlan� 
b�d�cych w trakcie realizacji w uk�adzie narastaj�cym do dnia bilansowego dla kontraktów 
rozpocz�tych w bie!�cym oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych, w tym przychody 
oraz koszty realizowanych umów w okresie 6 miesi�cy zako"czonym dnia 30 czerwca 2015 roku, 
za rok zako"czony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz w okresie 6 miesi�cy zako"czonym dnia 
30 czerwca 2014 roku, jak równie! kwoty nale!ne zamawiaj�cym oraz kwoty nale!ne od 
zamawiaj�cych z tytu�u prac wynikaj�cych z realizowanych umów na dzie" 30 czerwca 2015 

roku, na dzie" 31 grudnia 2014 roku oraz na dzie" 30 czerwca 2014 roku. 

 

Skutki wyceny umów o us�ug� budowlan� 

Narastaj�co na 
dzie! 

30 czerwca 
2015 

Narastaj�co 
na dzie! 

31 grudnia 
2014 

Narastaj�co na 
dzie! 

30 czerwca 
2014 

Poniesione koszty umowy 114 066 278 396 207 548 

Uj�te zyski pomniejszone o uj�te straty 13 220 16 554 11 152 

Przychody z umowy obliczone wg stopnia 
zaawansowania wykonania umowy 

127 286 294 950 218 700 

Przychody zafakturowane narastaj�co 
(faktury cz�#ciowe) 

117 202 281 335 192 216 

Przychody z umowy pomniejszone o faktury 
cz�#ciowe 

10 084 11 337 26 484 

Kwota brutto nale!na zamawiaj�cym 
z tytu�u prac wynikaj�cych z umowy 
(pasywa) 

8 717 4 769 7 644 

Kwota brutto nale!na od zamawiaj�cych 
z tytu�u prac wynikaj�cych z umowy 
(aktywo) 

18 801 16 106 34 128 

Przychody z umowy uj�te jako przychody 
za dany okres  

52 282 241 545 70 493 

 
Przychody z umowy uj�te jako przychody w okresie 3 m-cy zako"czonym dnia 30 czerwca                  
2015 roku wynios�y 41 033 tys. PLN (w okresie 6 m-cy zako"czonym dnia 30 czerwca 2014 roku 
wynios�y 70 493 tys. PLN; oraz w okresie 3 m-cy zako"czonym dnia 30 czerwca 2014 roku 
wynios�y 41 366 tys. PLN ). 

W zakres podpisywanych umów o budow� mog� wchodzi" zobowi�zania i nale#no$ci 
warunkowe zwi�zane z nast�puj�cymi ryzykami/szansami: 

1) ryzyko poniesienia kar kontraktowych z tytu�u ewentualnego niedotrzymania umownych 
terminów realizacji umowy; 

2) ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów i kar kontraktowych z tytu�u ewentualnego 
nienale!ytego wykonania przedmiotu umowy; 

3) ryzyko poniesienia kar kontraktowych z tytu�u ewentualnego niedotrzymania umownych 
parametrów technicznych przedmiotu umowy; 

4) ryzyko poniesienia ewentualnych kosztów napraw, remontów, modernizacji  
w umownym okresie gwarancyjnym; 

5) ryzyko roszcze" i kar powsta�ych w nast�pstwie ewentualnych zawiesze"/odst�pie" od 
umowy przez jedn� ze stron umowy. 

 
Poziom szacowanych ryzyk uzale!niony jest w znacznej cz�#ci od czynników zewn�trznych 
b�d�cych cz�#ciowo poza kontrol� i mo!e ulec zmianie w kolejnych okresach. 
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10. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 

10.1. PRZYCHODY FINANSOWE 

 Za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 

Przychody finansowe  
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
30 czerwca 2014     

(niebadane) 

Przychody z tytu�u odsetek bankowych 152 74 

Przychody z tytu�u odsetek od po!yczek 12 48 

Przychody z tytu�u pozosta�ych odsetek 28 26 

Przychody z tytu�u odsetek od pozosta�ych 
instrumentów finansowych 

42 - 

Dodatnie ró!nice kursowe - 27 

Inne 13 16 

RAZEM   247 191 

10.2. KOSZTY FINANSOWE 

 Za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 

Koszty finansowe  
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
30 czerwca 2014 

(niebadane) 

Odsetki bankowe 203 632 

Odsetki od po!yczek otrzymanych 1 66 

Odsetki bud!etowe 20 - 

Odsetki od innych zobowi�za# 130 - 

Odsetki od instrumentów finansowych 297 - 

Koszty finansowe z tytu�u umów leasingu 
finansowego 

51 91 

Ujemne ró�nice kursowe 186 - 

Inne  89 66 

RAZEM   977 855 
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11. AKTYWA FINANSOWE DOST�PNE DO SPRZEDA�Y 

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y  
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

Akcje w spó�kach notowanych na gie�dzie - - 

Akcje/udzia�y w spó�kach nienotowanych na 
gie�dzie 

1 025 1 025 

Odpis aktualizuj!cy akcje/udzia�y w spó�kach 
nienotowanych na gie�dzie 

-932 -932 

RAZEM   93 93 

 

W okresie obj�tym niniejszym sprawozdaniem Grupa Kapita�owa WASKO S.A. nie dokona�a 
naby# akcji ani udzia�ów w spó�kach notowanych na regulowanych rynkach. Warto$# godziwa 
akcji spó�ek notowanych na gie�dzie zosta�a ustalona w oparciu o publikowane notowania cen 
z aktywnego rynku na dzie% 30 czerwca 2015 roku.  

12. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

Us�ugi serwisowe, roczne licencje  1 560 1 546 

Koszty gwarancji dobrego wykonania 291 611 

Ubezpieczenia  362 257 

Podatek od nieruchomo$ci  186 - 

Odpis na Zak�adowy Fundusz &wiadcze% Socjalnych 93 - 

Op�ata z tytu�u wieczystego u'ytkowania gruntu  80 - 

Pozosta�e koszty do rozliczenia w czasie 387 832 

RAZEM 2 959 3 246 

13. POZOSTA!E AKTYWA FINANSOWE  

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

Otrzymane weksle 3 169 3 127 

Po'yczki  43 43 

Certyfikaty inwestycyjne  321 321 

 RAZEM 3 533 3 491 
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13.1. WEKSLE 

Grupa posiada weksel stanowi�cy  ród!o" dochodu" ze" sta!ego oprocentowania. Stopa 
oprocentowania" tych" papierów" warto#ciowych" wynosi" 2,75%" rocznie." Weksel" p!atny" jest"                         
za okazaniem. WASKO S.A." przyj$!a"weksel" jako" form$" uregulowania" p!atno#ci"wynikaj�cych             

z realizacji umowy podwykonawczej na rzecz jednego z kontrahentów. 

Sytuacja" finansowa" wystawcy" weksla" jest" na" bie&�co" monitorowana" i" nie" zagra&a"
realizowalno#ci"tego"aktywa. 

13.2. PO�YCZKI   

Poni&sza" tabela" zawiera" zestawienie" warto#ci" oraz" warunków" dotycz�cych" udzielonych"

po&yczek: 

 

Po�yczki udzielone Kwota po�yczki Stopa % 
Warto�" 

w bilansie 

Jednostkom"powi�zanym 43 6% 43 

Stan na 30 czerwca 2015 43  43 

Jednostkom"powi�zanym 43 6% 43 

Stan na 31 grudnia 2014 43  43 

 

Po&yczki" krótkoterminowe," o" terminie" sp!aty" do" 12" miesi$cy" od" dnia" bilansowego, 
oprocentowane" s�" 6% w" uj$ciu" rocznym." Zabezpieczenie" udzielonych" po&yczek" stanowi�"
g!ównie" weksle." W" okresie" zako'czonym" 30" czerwca" 2015 nie" stwierdzono" przes!anek" do"
dokonano"odpisów"aktualizuj�cych warto#("po&yczek."W"okresach"zako'czonych"30"czerwca"
2014"oraz" 31"grudnia"2014" spó!ka"nie" tworzy!a" ani" nie" rozwi�zywa!a" odpisów"aktualizuj�cych"
warto#("po&yczek."Warto#("po&yczek"prezentowana"w"bilansie nie odbiega w sposób istotny od 

warto#ci"godziwej. 

Po&yczki"w"kwocie 650 ty#." z!" o" terminie wymagalno#ci"przekraczaj�cym"12"miesi$cy"od"dnia"             
30 czerwca 2015 wykazano w pozycji pozosta!ych"aktywów"finansowych"d!ugoterminowych." 

13.3. CERTYFIKATY INWESTYCYJNE 

Certyfikaty inwestycyjne 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

SECUS"FIZ"spó!ek"niepublicznych 321 321 

 RAZEM 321 321 

 

 
Certyfikaty" inwestycyjne" zaklasyfikowane" zosta!y" zgodnie" z" MSR" 39" do" kategorii" aktywów"
finansowych wycenianych"w"warto#ci"godziwej przez wynik finansowy. 
Na" dzie'" 30" czerwca" 2015 Grupa posiada!a" 765 Certyfikatów inwestycyjnych serii B SECUS 
Pierwszego"Funduszu"Inwestycyjnego"Zamkni$tego"Spó!ek"Niepublicznych")na"dzie'"31"grudnia"
2014 Spó!ka"posiada!a"765 certyfikatów). 

Warto#(" godziwa" certyfikatów" inwestycyjnych" zosta!a" ustalona" w" oparciu" o" publikowane"
notowania cen z aktywnego rynku.  
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14. �RODKI PIENI��NE I ICH EKWIWALENTY 

Dla celów �ródrocznego skróconego rachunku przep�ywów pieni��nych, �rodki pieni��ne i ich 
ekwiwalenty sk�adaj! si� z nast�puj!cych pozycji: 
 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

30 czerwca 2014 
(niebadane) 

"rodki pieni��ne w banku i kasie 992 1 624 3 896 

"rodki pieni��ne w drodze 2 099 - - 

Lokaty krótkoterminowe 8 531 13 916 3 000 

RAZEM 11 622 15 540 6 896 

15. AKTYWA TRWA!E ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE         

DO SPRZEDA�Y 

W okresie zako#czonym 30 czerwca 2015 roku Grupa prowadzi�a intensywne dzia�ania 
zmierzaj!ce do sprzeda�y aktywów trwa�ych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do 
sprzeda�y. W okresie zako#czonym 30 czerwca 2015 roku rozpocz�to aktywny program 
znalezienia nabywcy na nieruchomo�ci, mi�dzy innymi podpisano umowy dotycz!ce us�ug 
po�rednictwa w obrocie nieruchomo�ciami, rozpocz�to równie� akcj� reklamow!. Na 
podstawie porównywalnych transakcji rynkowych w roku 2014 dokonano weryfikacji bie�!cej 
warto�ci godziwej tej nieruchomo�ci. Aktywo to wycenione w warto�ci godziwej pomniejszonej 
o koszty sprzeda�y, zosta�o obj�te w roku zako#czonym dnia 31 grudnia 2014 roku odpisem 
aktualizuj!cym w kwocie 400 tys. z�otych. W ocenie Grupy w okresie zako#czonym 30 czerwca 
2015 roku nie zasz�y okoliczno�ci powoduj!ce konieczno�$ rozpoznania utraty warto�ci aktywa, 
a warto�$ rozpoznana w ksi�gach odpowiada warto�ci godziwej aktywa na dzie# 30 czerwca 
2015 roku. 

16. DYWIDENDY WYP!ACONE I ZAPROPONOWANE DO WYP!ATY 

W dniu 16 czerwca 2015 roku akcjonariusze jednostki dominuj!cej podj�li uchwa�� o wyp�acie 
dywidendy z zysku za rok 2014. Dywidenda za rok 2014 zosta�a wyp�acona dnia 15 lipca 2015 
roku w wysoko�ci 3 648 tys. PLN, warto�$ dywidendy na jedna akcj� wynios�a 0,04 PLN. 
Dywidenda za rok 2013 zosta�a wyp�acona dnia 29 sierpnia 2014 roku, w wysoko�ci 912 tys. PLN, 
warto�$ dywidendy na jedn! akcj� wynios�a 0,01 PLN. 
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17. PODATEK DOCHODOWY 

G�ówne sk�adniki obci��enia podatkowego w rachunku zysków i strat oraz uj!te bezpo"rednio 
w sprawozdaniu z ca�kowitych dochodów przedstawiaj� si! nast!puj�co: 
 

Sk�adniki obci��enia podatkowego   
 
 

3 miesi!cy 
zako"czony 
30 czerwca 

2015 
(niebadane) 

6 miesi!cy 
zako"czony 
30 czerwca 

2015 
(niebadane) 

3 miesi!cy 
zako"czony 
30 czerwca 

2014 
(niebadane) 

6 miesi!cy 
zako"czony 
30 czerwca 

2014 
(niebadane) 

Uj!te w zysku lub stracie:     

Bie��cy podatek dochodowy     

Bie��ce obci��enie z tytu�u podatku 
dochodowego 

1 480 5 751 303 3 031 

Odroczony podatek dochodowy     

Powstanie i odwrócenie ró�nic 
przej"ciowych 

-1 233 -2 731 658 -989 

Obci��enie podatkowe uj!te w zysku 
lub stracie netto 

247 3 020 961 2 042 

Uj!te w innych ca�kowitych 
dochodach: 

    

Odroczony podatek dochodowy     

Podatek od niezrealizowanego 
zysku/straty z tytu�u aktywów 
finansowych dost!pnych do sprzeda�y 

- - - - 

Obci��enie podatkowe wykazane w 
innych ca�kowitych dochodach 

- - - - 

Obci��enie podatkowe wykazane 
w sprawozdaniu z ca�kowitych 
dochodów 

247 3 020 961 2 042 

18. RZECZOWE AKTYWA TRWA�E I WARTO!CI NIEMATERIALNE 

W okresie sze"ciu miesi!cy zako#czonym dnia 30 czerwca 2015 roku, Grupa ponios�a wydatki na 
nabycie i wytworzenie rzeczowych aktywów trwa�ych oraz warto"ci niematerialnych                        
o warto"ci 5,2 mln PLN (w okresie 6 miesi!cy zako#czonym dnia 30 czerwca 2014 roku nak�ady 
wynios�y 3,2 mln z�otych). 
W okresie sze"ciu miesi!cy zako#czonym dnia 30 czerwca 2015 roku, Grupa sprzeda�a sk�adniki 
rzeczowych aktywów trwa�ych o warto"ci netto 421 tys. PLN (w okresie 6 miesi!cy zako#czonym 
dnia 30 czerwca 2014 roku: 59 tys. PLN) wykazuj�c strat! netto na sprzeda�y w kwocie 221 tys. 
PLN (2014 rok: zysk netto na sprzeda�y 277 tys. PLN).  
W okresie sze"ciu miesi!cy zako#czonym dnia 30 czerwca 2015 roku, Grupa nie dokona�a 
odpisów aktualizuj�cych warto"$ rzeczowych aktywów trwa�ych oraz warto"ci niematerialnych 
(w okresie 6 miesi!cy zako#czonym dnia 30 czerwca 2014 roku: 755 tys. PLN). 
Warto"$ dotowanych prac rozwojowych w toku wykazana w pozycji warto"ci niematerialnych 
wynosi na 30 czerwca 2015 roku 2,2 mln z�otych, na dzie# 31 grudnia 2014 warto"$ tych prac 
wynosi�a 20,1 mln z�. Warto"$ zako#czonych prac rozwojowych wynosi na dzie# 30 czerwca 
2015 roku 25,3 mln z�, na dzie# 31 grudnia 2014 warto"$ tych prac wynosi�a 15,9 mln z� %rodki 
otrzymane na realizacj! prac rozwojowych wykazane zosta�y w pozycji rozlicze# 
mi!dzyokresowych.  
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19. ZAPASY 

W okresie sze�ciu miesi�cy zako�czonym dnia 30 czerwca 2015 roku, Grupa dokona!a 
weryfikacji stanów magazynowych nie stwierdzaj"c przes!anek do aktualizacji odpisów 
aktualizuj"cych warto�# zapasów (w okresie sze�ciu miesi�cy zako�czonym dnia 30 czerwca 
2014 roku Grupa równie$ nie dokona!a takich odpisów).  
 

20. NALE�NO�CI Z TYTU�U DOSTAW I US�UG, NALE�NO�CI Z TYTU�U 

PODATKU BIE�!CEGO ORAZ POZOSTA�E NALE�NO�CI  
 

Nale�no�ci 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

Nale$no�ci z tytu!u dostaw i us!ug od pozosta!ych 
jednostek 

126 778 108 314 

Nale$no�ci z tytu!u dostaw i us!ug od j. 
powi"zanych 

1 731 1 663 

Nale$no�ci z tytu!u wyceny kontraktów 
d!ugoterminowych 

18 801 18 456 

Pozosta!e nale$no�ci bud$etowe - 76 

Wadia 746 1 110 

Inne 341 364 

Nale�no�ci ogó!em (netto) 148 397 129 983 

Odpis aktualizuj"cy nale$no�ci 8 984 6 416 

Nale�no�ci brutto 157 381 136 399 

Zmiany w poziomie odpisów aktualizuj"cych warto�# nale$no�ci w kwocie 2 568 tys. PLN zosta!y 
wykazane w sprawozdaniu z ca!kowitych dochodów w pozycji pozosta!ych kosztów 
operacyjnych. 

21. REZERWY 

Na dzie� 30 czerwca 2015 roku Grupa dokona!a aktualizacji wyceny rezerw na naprawy 
gwarancyjne. Spowodowa!o to zwi�kszenie wysoko�ci rezerwy gwarancyjnej o kwot� 1 608 ty� 
z!otych do poziomu 3 173 ty� z!otych. 
W okresie sze�ciu miesi�cy zako�czonym dnia 30 czerwca 2014 roku Grupa dokona!a 
aktualizacji wyceny rezerw na naprawy gwarancyjne, co wp!yn�!o na zmian� poziomu rezerw 
w kwocie 475 ty�. PLN (warto�# rezerwy na 30 czerwca 2014 wynosi!a 1 870 tys. PLN).  
Wysoko�# rezerwy na odprawy emerytalne pracowników, zarówno w okresie zako�czonym 
30 czerwca 2015, jak równie$ w okresie zako�czonym 30 czerwca 2014 nie uleg!a zmianie. 
Ponadto w zwi"zku z ci"$"cym na Grupie obowi"zkami umownymi (potencjalne roszczenia                  
z tytu!u ewentualnych kar oraz dodatkowych kosztów realizacji projektów) utworzono rezerwy 
na !"czn" kwot� 200 tys. PLN. Jednocze�nie w zwi"zku z wyga�ni�ciem ci"$"cych na Grupie 
zobowi"za� umownych rozwi"zano rezerwy na !"czn" kwot� 1 735 ty� PLN. %"czna kwota 
rezerw z tego tytu!u na dzie� 30 czerwca 2015 roku wynosi 3 447 ty� PLN. 
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22. ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE  

Rozliczenia mi�dzyokresowe z tytu�u 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

Przychodów przysz�ych okresów � dotacje  23 319 24 644 

Niewykorzystanych urlopów 3 497 2 255 

Niewyp�aconych premii 921 1 335 

Innych: przychody przysz�ych okresów 866 165 

RAZEM 28 603 28 399 

 

Na dzie! 30 czerwca 2015 roku oraz na dzie! 31 grudnia 2014 roku Grupa prezentuje jako 
dotacje otrzymane ze "rodków bud#etowych oraz unijnych dofinansowanie na realizacj$ prac 
badawczo-rozwojowych. Nak�ady na prace rozwojowe zosta�y uj$te jako warto"ci 

niematerialne (nota 18).  

23. OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE ORAZ PO!YCZKI 

Na dzie! 30 czerwca 2015 roku oraz na dzie! 31 grudnia 2014 Grupa by�a stron% umów o kredyt 

w rachunku bie#%cym oraz umowy kredytu wielocelowego. 

&%czna wysoko"' dost$pnych "rodków w ramach zawartych umów kredytowych na dzie!            
30 czerwca 2015 roku wynios�a 74 mln z�, przy czym wykorzystanie linii na dzie! 30 czerwca 2015 

roku wynios�o 27,8 mln z�.  

Wykorzystanie linii kredytowych jest przede wszystkim wynikiem nak�adów na realizacj$ 
d�ugoterminowych kontraktów. 

 

Zestawienie zobowi%za! jednostki dominuj%cej z tytu�u zawartych umów kredytowych oraz 
po#yczek na dzie! 30 czerwca 2015 roku prezentuje poni#sza tabela: 

 

Kredyty otrzymane 
Dost�pny limit 

30.06.2015 

Wykorzystanie  
na dzie! 

30.06.2015 

Warto"# 
bilansowa 
30.06.2015 

Kredyt w rachunku bie#%cym 41 000 22 770 22 770 

Pozosta�e kredyty 33 000 5 000 5 000 

Po#yczki - 5 282 5 282 

RAZEM krótkoterminowe 74 000 33 052 33 052 

RAZEM    
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Zestawienie zobowi�za� jednostki dominuj�cej z tytu!u zawartych umów kredytowych oraz 
po"yczek na dzie� 31 grudnia 2014 roku prezentuje poni"sza tabela: 

 

Kredyty otrzymane  
Dost�pny limit 

31.12.2014 

Wykorzystanie  
na dzie! 

31.12.2014 

Warto"# 
bilansowa 
31.12.2014 

Kredyt d!ugoterminowy (3 letni) 33 000 - - 

RAZEM d$ugoterminowe 33 000 - - 

Kredyt w rachunku bie"�cym  35 000 7 104 7 104 

Po"yczki - 344 344 

RAZEM krótkoterminowe 35 000 7 448 7 448 

RAZEM 68 000 7 448 7 448 

Kredyty udzielone zosta!y w walucie polskiej, a oprocentowanie ustalone zosta!o w oparciu 
WIBOR jednomiesi�czny powi�kszony o mar"� banku. Zabezpieczeniem we wszystkich liniach 
kredytowych s�: weksel w!asny in blanco, pe!nomocnictwo do prowadzonego przez bank 
rachunku oraz zabezpieczenie obrotów na rachunku bankowym. Dodatkowym 
zabezpieczeniem kredytu w rachunku bie"�cym zastaw rejestrowy na #rodkach trwa!ych oraz 
zastaw rejestrowy na zapasach. Kredyt wielocelowy zabezpieczony jest dodatkowo cesj� 

z kontraktu d!ugoterminowego. 

 

24. OBLIGACJE 

W okresie sze#ciu miesi�cy zako�czonym dnia 30 czerwca 2015 roku Grupa dokona!a 
przedterminowego wykupu 15 obligacji wyemitowanych w dniu 1 wrze#nia 2014 o warto#ci 

nominalnej 15 milionów z!otych. 

W okresie sze#ciu miesi�cy zako�czonym dnia 30 czerwca 2015 Grupa dokona!a niepublicznej 
emisji obligacji. W dniu 30 czerwca 2015 roku obj�tych zosta!o 5 obligacji o !�cznej warto#ci 
nominalnej 5 milionów z!otych. Obligacje s� oprocentowane wed!ug sta!ej stopy procentowej 
w wysoko#ci 3,5% w skali roku i zostan� wykupione przez Spó!k� do dnia 30 czerwca 2016 roku. 

25. ZOBOWI�ZANIA WARUNKOWE 

Zobowi%zania warunkowe 
30 czerwca 2015 

(niebadane) 
31 grudnia 2014 

Gwarancje nale"ytego wykonania umów oraz 
zabezpieczaj�ce okres r�kojmi i gwarancji jako#ci 

35 965 52 102 

Inne zobowi�zania warunkowe* 4 590 4 791 

 RAZEM 40 555 56 893 

* Inne zobowi�zania stanowi� gwarancje przetargowe, wadia w przetargach publicznych,                
a tak"e weksle z!o"one w g!ównej mierze jako zabezpieczenie ewentualnej konieczno#ci zwrotu 
#rodków w ramach projektów dofinansowanych w przypadku nieprawid!owego ich 
wydatkowania. 
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25.1. SPRAWY SPORNE I S�DOWE 

W sprawozdaniu finansowym za rok 2014 oraz w Sprawozdaniu Zarz�du z dzia�alno"ci Grupy za 
rok 2014, WASKO S.A. informowa!a o otrzymaniu od jednego z odbiorców noty obci�#eniowej 
na kwot� 50,7 mln z! tj. w warto"ci przekraczaj�cej ponad dziesi�ciokrotnie wynagrodzenie 
Wykonawcy z tytu!u realizacji przedmiotu umowy realizowanej na prze!omie 2012-2013. W opinii 
Grupy roszczenie wynikaj�ce z wy#ej wymienionej noty odnosz�ce si� do potencjalnej kary 
umownej jest bezzasadne. Otrzymana Nota nie zosta!a uznana przez WASKO S.A., nie zosta!a 
uj�ta w ksi�gach rachunkowych oraz zosta!a odes!ana Zamawiaj�cemu. Na potwierdzenie 
zgodno"ci przedstawionego stanowiska ze stanem faktycznym, WASKO S.A. przed!o#y!a 
Zamawiaj�cemu swoje stanowisko podparte badaniami i ekspertyzami niezale#nych instytutów 
naukowych oraz uczelni wy#szych. W zwi�zku z potencjaln� mo#liwo"ci� przekszta!cenia si� 
sporu mi�dzy stronami w spór s�dowy co do zasadno"ci naliczenia oraz wysoko"ci wy#ej 
wskazanej kary umownej, Zarz�d jednostki dominuj�cej, kieruj�c si� daleko posuni�t� 
ostro#no"ci�, podj�! decyzj� o utworzeniu adekwatnej w ocenie Zarz�du kwoty rezerwy w 
wysoko"ci 20% warto"ci kontraktu tj. 800 tys. z! tj. w kwocie równej maksymalnej karze umownej 
dotycz�cej sytuacji gdyby Spó!ka odst�pi!a od realizacji kontraktu. Finalny rezultat sporu, w 
przypadku drogi s�dowej, mo#e by$ zale#ny od oceny opinii zewn�trznych niezale#nych 
instytucji naukowych dokonanej przez organ rozstrzygaj�cy spraw�. W przekonaniu Zarz�du 
WASKO S.A. popartym analiz� bie#�cego orzecznictwa s�dowego, wysoko"$ ewentualnej 

zmiarkowanej kary umownej nie powinna przekroczy$ wysoko"ci przyj�tej rezerwy.  

Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania stan faktyczny nie uleg! zmianie, Zarz�d WASKO 
S.A. podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w Sprawozdaniu Finansowym za okres 

zako�czony 31 grudnia 2014 roku. 

Na dzie� 30 czerwca 2015 roku przeciwko Grupie nie tocz� si� #adne post�powania s�dowe, 
które skutkowa!yby powstaniem istotnych roszcze�. 

26. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI 

Tabela poni#ej przedstawia skrócone informacje dotycz�ce transakcji (sprzeda# oraz zakup)                 
z podmiotami powi�zanymi w okresie 6 miesi�cy zako�czonym dnia 30 czerwca 2015 roku (wraz 
z danymi porównawczymi za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2014 roku) oraz 
informacje dotycz�ce wzajemnych rozrachunków na dzie� 30 czerwca 2015 roku (wraz                       

z danymi porównawczymi na dzie� 31 grudnia 2014 roku): 

 

Podmiot powi�zany Rok 

Sprzeda� na 
rzecz 

podmiotów 
powi�zanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powi�zanych 

Nale�no�ci 
od 

podmiotów 
powi�zanych 

Zobowi�zania 
wobec 

podmiotów 
powi�zanych 

Jednostki pod wspóln� 
kontrol� g#ównych 
akcjonariuszy WASKO S.A.  

2015 681 5 892 155 5 207 

2014 1 056 3 039 - 16 451 

* Jednostki pod wspóln� kontrol� g�ównych akcjonariuszy WASKO S.A., stanowi� podmioty 
powi�zane osobowo, z którymi Grupa nie jest powi�zana kapita�owo. 

Ponadto w pozycji innych aktywów finansowych wykazano weksel o warto!ci 3 mln z�otych 
wystawiony przez jednostk" b"d�ca pod wspóln� kontrol� akcjonariuszy, jak szerzej opisano 

w nocie 0. 

W okresie zako#czony dnia 30 czerwca 2015 roku jak równie$ w okresie zako#czonym dnia  
31 grudnia 2014 roku Grupa nie mia�a zawartych $adnych transakcji z udzia�em cz�onków 

g�ównej kadry kierowniczej. 

Ponadto w pozycji innych aktywów finansowych wykazano weksel o warto!ci 3 mln z�otych 
wystawiony przez jednostk" b"d�ca pod wspóln� kontrol� akcjonariuszy, jak szerzej opisano             

w nocie 0. 
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27. CELE I ZASADY ZARZ�DZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM � RYZYKO 

KREDYTOWE 

Na dzie� 30 czerwca 2015 roku ryzyko kredytowe w porównaniu do stanu wykazanego                          
w sprawozdaniu za rok zako�czony dnia 31 grudnia 2014 roku nie uleg�o istotnym zmianom.                  
Do g�ównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, nale"# kredyty bankowe, 
po"yczki oraz umowy leasingu finansowego i dzier"awy z opcj# zakupu, $rodki pieni%"ne i lokaty 
krótkoterminowe. G�ównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie $rodków 
finansowych na dzia�alno$& Grupy. Grupa posiada te" inne instrumenty finansowe, takie jak 
nale"no$ci i zobowi#zania z tytu�u dostaw i us�ug, udzielone po"yczki, które powstaj# 

bezpo$rednio w toku prowadzonej przez ni# dzia�alno$ci.  

Grupa dokonuje bie"#cej weryfikacji sytuacji rynkowej w sektorze wydobywczym oraz analizuje 
sytuacj% finansow# swoich odbiorców. Grupa zarz#dza swoj# p�ynno$ci# w sektorze 
wydobywczym poprzez bie"#cy monitoring poziomu wymaganych zobowi#za�, 
prognozowanie przep�ywów pieni%"nych.  W okresie zako�czonym 30 czerwca 2015 roku 
stwierdzono zwi%kszenie ekspozycji wymagalnych nale"no$ci sektora górniczego w porównaniu 
do 31 grudnia 2014 r. Zwi%kszone saldo nale"no$ci oraz obecna sytuacja sektora w ocenie 
Zarz#du wp�ywa na  zwi%kszenie ryzyka kredytowego w tym obszarze. Bior#c pod uwag% 
sytuacj% rynkow# polegaj#c# na wyst%powaniu opó'nie� w sp�acaniu poszczególnych 
nale"no$ci w sektorze górniczym dokonano aktualizacji wyceny tych aktywów, obejmuj#c je 
cz%$ciowym odpisem aktualizuj#cym w kwocie 2,3 mln z�otych. Zarz#d nie wyklucza wyst#pienia 
w przysz�o$ci zak�óce� dotycz#cych przep�ywów $rodków pieni%"nych zwi#zanych z sytuacj# w 
sektorze górniczym. W ocenie Zarz#du kwestia ta nie ma istotnego wp�ywu na dzia�alno$& 
operacyjn# i finansow# Grupy jak równie" jej jednostek zale"nych. 

W okresie zako�czonym 30 czerwca 2015 roku oraz w 2014 roku Grupa  nie zawiera�a transakcji 
z udzia�em instrumentów pochodnych. Zasad# stosowan# przez Grup% obecnie i przez ca�y 
okres obj%ty niniejszym sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu pochodnymi instrumentami 

finansowymi. 

G�ówne rodzaje ryzyka wynikaj#cego z instrumentów finansowych Grupy obejmuj# ryzyko stopy 
procentowej, ryzyko zwi#zane z p�ynno$ci#, ryzyko walutowe, ryzyko zmian cen towarów oraz 

ryzyko kredytowe.  

Zarz#d weryfikuje i uzgadnia zasady zarz#dzania ka"dym z tych rodzajów ryzyka. Grupa 
monitoruje równie" ryzyko cen rynkowych dotycz#ce wszystkich posiadanych przez ni# 

instrumentów finansowych. 
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28. ZDARZENIA NAST�PUJ�CE PO DNIU BILANSOWYM 

Do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego $ródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej WASKO S.A. nie wyst#pi�y zdarzenia, które 
mog�yby na nie istotnie wp�yn#%, a nie zosta�y uj�te w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gliwice, dnia 28 sierpnia 2015 roku 
 
 
 
 
 
 

Wojciech Wajda - Prezes Zarz#du ��������������. 
  
  
  
  
Pawe� Kuch - Wiceprezes Zarz#du ��������������. 
  
  
  
  
Andrzej Rymuza - Wiceprezes Zarz#du ��������������. 
  
  
  
  
Tomasz Macalik � Cz�onek Zarz#du ��������������. 
  
  
  
  
&ukasz Miet�a � G�ówny Ksi�gowy ��������������. 

 
 
 
    






