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w tys. złoty h
Przy hody ze sprzedaży
Koszty działal oś i opera yj ej
)ysk strata a sprzedaży
)ysk strata a działal oś i opera yj ej EBIT
EBITDA (EBIT plus amortyzacja)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
)ysk strata etto z działal oś i ko ty uowa ej

WYBRANE POZYCJE WYNIKOWE GRUPY
KAPITAŁOWEJ KWARTALNIE
w tys. złoty h
Przy hody ze sprzedaży
Koszty działal oś i opera yj ej
)ysk strata a sprzedaży
)ysk strata a działal oś i opera yj ej EBIT
EBITDA (EBIT plus amortyzacja)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk strata etto z działal oś i ko ty uowa ej

40 676

33,5%

- 5 339

121 525 100,0%

1 388

2015
01.01 - 30.06

83 051
77 761
5 291
5 192
5 749
4 673
3 004

100,0%

2015
01.04 - 30.06
41 796
38 618
3 178
1 899
2 185
2 876
1 899

93,6%
6,4%
6,3%
6,9%
5,6%
3,6%

100,0%
92,4%
7,6%
4,5%
5,2%
6,9%
4,5%

2,8%
1,1%
7,6%
13,1%
1,1%

2014
01.01 - 30.06

84 627 100,0%
78 211 92,4%
7,6%
6 416
7,1%
6 044
7,6%
6 464
6,6%
5 611
4,5%
3 780

2014
01.04 - 30.06
44 335
40 714
3 621
2 292
2 488
3 213
2 292

100,0%
91,8%
8,2%
5,2%
5,6%
7,2%
5,2%

Struktura

Dynamika
0,0%

72 197 59,4%
49 329 40,6%
121 525 100,0%
79 473 65,4%
40 676

33,5%

121 525 100,0%

Zmian
a

- 1 576
- 450
- 1 125
- 852
- 715
- 938
- 776

Zmiana

- 2 539
- 2 096
- 443
- 393
- 303
- 337
- 393

Dynamika

122 913 100,0%

WYBRANE POZYCJE WYNIKOWE GRUPY
KAPITAŁOWEJ NARASTAJĄCO
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28,7%

28
1 359
1 388
6 027

-1,9%
-0,6%
-17,5%
-14,1%
-11,1%
-16,7%
-20,5%

Dynamika

PASYWA OGÓŁEM

35 337

72 197 59,4%
49 329 40,6%
121 525 100,0%
79 473 65,4%

2014.06.30

Struktura

)o owiąza ia krótkoter i owe

72 225 58,8%
50 688 41,2%
122 913 100,0%
85 500 69,6%

Zmiana

Struktura

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
AKTYWA OGÓŁEM
Kapitał włas y

Struktura

w tys. złoty h

2014.12.31

Struktura

2015.06.30

Struktura

WYBRANE POZYCJE BILANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ

Struktura

Sko solidowa e wy ra e da e fi a sowe

-5,7%
-5,1%
-12,2%
-17,2%
-12,2%
-10,5%
-17,2%
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Przy hody ze sprzedaży
Koszty działal oś i opera yj ej
)ysk strata a sprzedaży
)ysk strata a działal oś i opera yj ej EBIT
EBITDA (EBIT plus amortyzacja)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
)ysk strata etto z działal oś i ko ty uowa ej

WYBRANE POZYCJE WYNIKOWE EMITENTA
KWARTALNIE
w tys. złoty h
Przy hody ze sprzedaży
Koszty działal oś i opera yj ej
)ysk strata a sprzedaży
)ysk strata a działal oś i opera yj ej EBIT
EBITDA (EBIT plus amortyzacja)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
)ysk strata etto z działal oś i ko ty uowa ej
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01.01 - 30.06

10 002
9 118
884
918
1 234
2 729
2 525

100,0%

2015
01.04 - 30.06
4 672
4 146
526
2 343
2 504
2 435
2 343

91,2%
8,8%
9,2%
12,3%
27,3%
25,2%

100,0%
88,7%
11,3%
50,1%
53,6%
52,1%
50,1%

2014
01.01 - 30.06

100,0%

2014
01.04 - 30.06
6 506
5 408
1 098
2 773
2 873
2 961
2 773

84,0%
16,0%
14,3%
16,1%
29,8%
26,9%

100,0%
83,1%
16,9%
42,6%
44,2%
45,5%
42,6%

Struktura

Dynamika

11 842
9 947
1 894
1 694
1 901
3 525
3 189

72 095 89,3%
8 682 10,7%
80 777 100,0%
62 406 77,3%
8 841 10,9%
80 777 100,0%

Zmiana

- 1 840
- 829
- 1 010
- 776
- 667
- 796
- 664

Zmiana

- 1 834
- 1 262
- 572
- 430
- 369
- 526
- 430

Dynamika

w tys. złoty h

2015

691 1,0%
- 1 004 -10,4%
- 314 -0,4%
2 525 4,0%
- 3 646 -40,4%
- 314 -0,4%

2014.06.30

-15,5%
-8,3%
-53,3%
-45,8%
-35,1%
-22,6%
-20,8%

Dynamika

WYBRANE POZYCJE WYNIKOWE EMITENTA
NARASTAJĄCO

72 039 88,2%
9 644 11,8%
81 684 100,0%
63 165 77,3%
9 017 11,0%
81 684 100,0%

Struktura

72 730 89,4%
8 640 10,6%
81 370 100,0%
65 690 80,7%
6,6%
5 371
81 370 100,0%

Zmiana

Struktura

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
AKTYWA OGÓŁEM
Kapitał włas y
)o owiąza ia krótkoter i owe
PASYWA OGÓŁEM

Struktura

w tys. złoty h

2014.12.31

Struktura

2015.06.30

Struktura

WYBRANE POZYCJE BILANSOWE
EMITENTA

Struktura

Jed ostkowe wy ra e da e fi a sowe

-28,2%
-23,3%
-52,1%
-15,5%
-12,8%
-17,8%
-15,5%
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Ko e tarz do podstawowy h wielkoś i eko o i z o-fi a sowy h
Przychody
Przychody ze sprzedazy usług produktow w )) kwartale

roku wyniosły

tys. zł.

Największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej stanowiły przychody segmentu merchandising, ktore w tym
okresie kształtowały się na poziomie
tys. zł, co stanowi ich przyrost o
tys. zł, tj. , % w stosunku do
)) kwartału roku
. Natomiast spadek w ogolnych przychodach Grupy Kapitałowej zanotował segment field
marketingu. Przychody z tego obszaru obnizyły się do poziomu
tys. zł., co stanowi spadek o
tys. zł, tj.
o , % w stosunku do )) kwartału
roku. Zmniejszenie przychodow spowodowane zostało w szczegolnosci
dwoma czynnikami:
- obnizeniem budzetow przez międzynarodowe koncerny handlowe na usługi promocyjne swoich produktow w
miejscy sprzedazy oraz niepewną sytuacją polityczną w Grecji i dosc niejednoznaczną polityką Unii Europejskiej
wobec Grecji.
Koszty

Skonsolidowane koszty działalnosci operacyjnej Grupy w )) kwartale biezącego roku wyniosły
tys. zł, co
oznacza ich spadek o
tys. zł, tj. o , % w stosunku do )) kwartału
roku. Największy wpływ za zmniejszenie
poziomu kosztow w odniesieniu do )) kwartału roku
mają pozostałe koszty operacyjne spadek o
tys. zł, tj.
, % oraz koszty usług obcych spadek o
tys. zł, tj. o , % .
EB)T zdefiniowany jako wynik na działalności operacyjnej
Skonsolidowany EB)T wyniosł
analogicznego okresu roku
.

tys. zł, co oznacza jego spadek o

Skonsolidowany EB)TDA wyniosł
kwartału
roku.

tys. zł, co oznacza jego spadek o

tys. zł, tj.

, % w stosunku do

EB)TDA zdefiniowany jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
tys. zł, tj.

, % w stosunku do ))

Skonsolidowany zysk/strata netto
Zysk netto skonsolidowany uzyskany w )) kwartale roku
wyniosł
tys. zł, co oznacza jego spadek o
tys. zł, tj. o
, % w stosunku do )) kwartału
roku. Spadek spowodowany jest zmniejszeniem przychodow
Grupy Kapitałowej z segmentu field marketing.
Struktura skonsolidowanych aktywów i pasywów

Suma bilansowa w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy wg stanu na dzien
zamknęła się kwotą
tys. zł i jest wyzsza w stosunku do stanu na dzien
czerwca
tj. o , % .
Aktywa trwałe stanowią , % sumy bilansowej według na stanu na
czerwca
czerwca
roku i odpowiednio aktywa obrotowe , % wobec , %.

czerwca
roku o

roku wobec

roku
tys. zł.
, % na

Najistotniejsze zmiany aktywow dotyczyły naleznosci z tytułu dostaw i usług, ktore stanowią największą pozycję
aktywow i wynoszą
tys. zł. )ch wartosc wzrosła o
tys. zł. w porownaniu do stanu na dzien
czerwca
roku. Największą pozycją zobowiązan stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, ktore wynoszą
tys. zł.
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Sko solidowa e sprawozda ie z sytua ji fi a sowej
AKTYWA
w tys. złoty h
Aktywa trwałe
Wartość fir y
Pozostałe wartoś i ie aterial e
Rze zowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu podatku odro zo ego
Pozostałe aktywa długoter i owe
Aktywa obrotowe
Należ oś i z tytułu dostaw i usług
Należ oś i z tytułu podatku dochodowego
Należ oś i pozostałe
Środki pie ięż e i i h ekwiwale ty
Pozostałe aktywa krótkoter i owe
AKTYWA OGÓŁEM

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

72 225
68 903
421
2 402
449
50
50 688
46 555
359
195
3 269
311

72 066
69 191
520
1 835
468
51
62 187
58 132
580
241
2 553
681

72 197
68 760
792
1 934
653
57
49 329
46 225
9
181
2 097
816

122 913

134 253

121 525

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

85 500
59 053
4 093
22 351
3 004
3
2 077
0
5
2 071
35 337
8 256
354
21 293
1 372
369
2 675
1 018
122 913

82 826
59 053
144
23 295
3 004
333
1 270
0
7
1 263
50 157
16 528
1 338
26 369
3 054
257
2 358
252
134 253

79 473
59 053
144
20 472
3 780
- 198
1 376
5
29
1 342
40 676
12 902
239
18 592
2 294
2 704
2 021
1 923
121 525

PASYWA
(w tys. złoty h
Kapitał włas y
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
- w tym zysk (strata) netto
Róż i e kursowe z przeli ze ia jed ostek zagranicznych
Udziały iedają e ko troli
)o owiąza ia długoter i owe
Rezerwa z tytułu podatku odro zo ego
Pozostałe rezerwy długoter i owe
Kredyty a kowe długoter i owe
Pozostałe zo owiąza ia fi a sowe długoter i owe
)o owiąza ia krótkoter i owe
Kredyty a kowe krótkoter i owe
Pozostałe zo owiąza ia fi a sowe krótkoter i owe
)o owiąza ia z tytułu dostaw i usług
)o owiąza ia z tyt. świad zeń pra ow i zy h
)o owiąza ie z tytułu podatku do hodowego
)o owiąza ia pozostałe krótkoter i owe
Pozostałe rezerwy krótkoter i owe
PASYWA OGÓŁEM
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Sko solidowa e sprawozda ie z ałkowity h do hodów
CAŁKOWITE DOCHODY - zęść A

w tys. złoty h
D)IAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przy hody ze sprzedaży
Przy hody etto ze sprzedaży produktów
Przy hody etto ze sprzedaży towarów i ateriałów
Koszty działal oś i opera yj ej
Amortyzacja
)uży ie ateriałów i e ergii
Usługi o e
Świad ze ia pra ow i ze
Pozostałe koszty opera yj e
Wartość sprzeda y h towarów i ateriałów
)ysk strata a sprzedaży
Pozostałe przy hody opera yj e
Pozostałe koszty opera yj e
Odpis aktualizują y wartość fir y jed ostek zależ y h
Zysk (strata) a działal oś i opera yj ej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działal oś i ko ty uowa ej
D)IAŁALNOŚĆ )ANIECHANA
)ysk strata etto z działal oś i za ie ha ej
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
Pozy je, które ogą yć prze iesio e do wy iku w
kolejnych
okresach sprawozdawczych
Róż i e kursowe z przeli ze ia jed ostek
zagranicznych
Podatek do hodowy doty zą y i y h ałkowity h
do hodów
Pozy je, które ie zosta ą prze iesio e do wy iku w
kolejnych okresach sprawozdawczych
I e ałkowite do hody etto
Całkowite do hody ogółe
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2015
01.01 - 30.06

2014

2015

2014

01.01 - 30.06 01.04 - 30.06 01.04 - 30.06

83 051
83 051
77 761
557
1 078
58 491
16 971
663
5 291
71
170
5 192
2
521
4 673
1 669
3 004

84 627
84 627
78 211
420
958
60 039
15 431
1 362
6 416
85
456
6 044
13
446
5 611
1 830
3 780

41 796
41 796
38 618
286
455
28 258
9 345
273
3 178
45
96
3 127
1
252
2 876
977
1 899

44 335
44 335
40 714
196
619
30 591
8 874
435
3 621
83
269
3 435
9
232
3 213
920
2 292

3 004

3 780

1 899

2 292

- 330

91

529

- 23

- 330

91

529

- 23

-

-

-

-

-

-

-

-

- 330
2 673

91
3 871

529
2 428

- 23
2 269

ASM GROUP S.A.

ŚRÓDROC)NE SPRAWO)DANIE FINANSOWE - II KWARTAŁ

CAŁKOWITE DOCHODY - zęść B
w tys. złoty h
)ysk strata etto ogółe , przypadają y a a
Jed ostkę do i ują ą
Udziały iedają e ko troli
Całkowite do hody ogółe , przypadają e a:
Jed ostkę do i ują ą
Udziały iedają e ko troli
Śred ia ważo a li z a wye itowa y h ak ji
zwykły h
)ysk strata etto a jed ą ak ję w zł/gr a
jed ą ak ję
) działal oś i ko ty uowa ej
)wykły
Rozwodniony
) działal oś i ko ty uowa ej i zaniechanej
)wykły
Rozwodniony
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2015

2014

2015

2014

01.01 - 30.06

01.01 30.06

01.04 30.06

01.04 30.06

3 004
-

3 780
-

1 899
-

2 292
-

2 673
-

3 871
-

2 428
-

2 269
-

58 630 265

58 630 265

58 630 265

58 630 265

0,05
0,05

0,06
0,06

0,03
0,03

0,04
0,04

0,05
0,05

0,06
0,06

0,03
0,03

0,04
0,04

ASM GROUP S.A.

ŚRÓDROC)NE SPRAWO)DANIE FINANSOWE - II KWARTAŁ

Sko solidowa e sprawozda ie ze z ia w kapitale włas y
)a okres od d ia

2015

.

.

w tys. złoty h

01.01 - 30.06

roku do

2014

.

.

w tys. złoty h

01.01 - 31.12

Stan na 01.01.2014
Całkowite do hody:
Zysk/strata netto roku
obrotowego
Róż i e kursowe z
przeliczenia jednostek
zagranicznych
Transakcje z właś i iela i:
Emisja akcji
Podział wy iku
Stan na 31.12.2014

STRONA |

.

Kapitał
zakładowy

Stan na 01.01.2015
Całkowite do hody:
Zysk/strata netto roku
obrotowego
Róż i e kursowe z
przeliczenia
jednostek zagranicznych
Transakcje z właś i iela i:
Emisja akcji
Podział wy iku
Stan na 30.06.2015

)a okres od d ia

.

roku do

roku
Kapitał
przypadają y
jednostce
do i ują ej

Kapitał
Zyski Pozostałe
zapasowy zatrzymane
tytuły

Kapitał
akcjonariuszy
ieko trolują y h

Kapitał
włas y
razem

59 053
-

144
-

23 295
3 004

333
- 330

82 826
2 673

-

82 826
2 673

-

-

3 004

-

3 004

-

3 004

-

-

-

- 330

- 330

-

- 330

59 053

3 948
3 948
4 093

- 3 948
- 3 948
22 351

-

85 500

-

85 500

.

.

Kapitał
zakładowy

3

roku
Kapitał
Zyski
zapasowy zatrzymane

Pozostałe
tytuły

Kapitał
przypadają y
jednostce
do i ują ej

Kapitał
akcjonariuszy
ieko trolują y h

Kapitał
włas y
razem

-

75 602
7 225

59 053
-

8 621
-

8 215
6 603

- 289
622

75 602
7 225

-

-

6 603

-

6 603

-

-

-

622

622

-

622

59 053

- 8 477
- 8 477
144

8 477
8 477
23 295

333

82 826

-

82 826

6 603

ASM GROUP S.A.

)a okres od d ia

2014

.

ŚRÓDROC)NE SPRAWO)DANIE FINANSOWE - II KWARTAŁ

.

w tys. złoty h

01.01 - 30.06

Stan na 01.01.2014
Całkowite do hody:
Zysk/strata netto roku
obrotowego
Róż i e kursowe z
przeliczenia
jednostek zagranicznych
Tra sak je z właś i iela i:
Emisja akcji
Podział wy iku
Stan na 30.06.2014

roku do

.

.

roku

Kapitał
Kapitał
Zyski Pozostałe
zakładowy zapasowy zatrzymane
tytuły

Kapitał
przypadają y
jednostce
do i ują ej

Kapitał
akcjonariuszy
ieko trolują y h

Kapitał włas y
razem

59 053
-

8 621
-

8 215
3 780

- 289
91

75 602
3 871

-

75 602
3 871

-

-

3 780

-

3 780

-

3 780

-

-

-

91

91

-

91

59 053

- 8 477
- 8 477
144

8 477
8 477
20 472

- 198

79 473

-

79 473

Sko solidowa e sprawozda ie z przepływów pie ięż y h
PR)EPŁYWY PIENIĘŻNE - zęść A
w tys. złoty h

A. PR)EPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ) D)IAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk / strata brutto
II. Korekty
. Kapitał
iejszoś i
2. Amortyzacja
. )yski/Straty z tytułu róż i kursowy h
. Odsetki i udziały w zyska h dywide dy
. )ysk strata z działal oś i i westy yj ej
6. Zmiana stanu rezerw
. ) ia a sta u zapasów
. ) ia a sta u ależ oś i
. ) ia a sta u zo owiązań krótkoter i owy h, z wyjątkie poży zek i kredytów
. Podatek do hodowy zapła o y
. ) ia a sta u rozli zeń iędzyokresowy h
12. Inne korekty*
III. Przepływy pie ięż e etto z działal oś i opera yj ej l±ll
B. PR)EPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ) D)IAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy
. ) y ie rze zowy h aktywów trwały h i wartoś i ie aterial y h i praw y h
. ) y ie ieru ho oś i inwestycyjnych
. ) y ie aktywów fi a sowy h
. Odsetki z aktywów fi a sowy h
II. Wydatki
. Na y ie rze zowy h aktywów trwały h i wartoś i ie aterial y h i praw y h
. Na y ie ieru ho oś i i westy yj y h
3. Na y ie aktywów fi a sowy h
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pie ięż e etto z działal oś i i westy yj ej I-II)
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2015

2014

01.01 - 30.06

01.01 - 30.06

4 673
5 216
557
50
348
832
10 713
- 8 000
101
430
185
9 888

5 611
- 1 101
420
1
- 3 604
1 690
6 325
- 7 722
527
- 725
1 987
4 509

35
35
0
49
49
- 14

0
0
140
140
- 140

ASM GROUP S.A.

ŚRÓDROC)NE SPRAWO)DANIE FINANSOWE - II KWARTAŁ

PR)EPŁYWY PIENIĘŻNE - zęść B
w tys. złoty h

2015

2014

01.01 - 30.06

01.01 - 30.06

934
934
9 423
8 071
149
435
769
- 8 490
1 385
1 373
- 11
1 895
3 280

231
231
4 766
4 043
278
401
44
- 4 535
- 165
- 167
-2
2 264
2 099

-

-

C. PR)EPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ) D)IAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy
. Dopłaty do kapitału
2. Kredyty bankowe
. E isja dłuż y h papierów wartoś iowy h
. I e wpływy fi a sowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów ak ji włas y h
. Wypłata dywide dy
. Spłata kredytów a kowy h
. Płat oś i z tytułu leasi gu fi a sowego
5. Odsetki
6. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pie ięż e etto z działal oś i finansowej (I-II)
D. PR)EPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RA)EM A.III +/- B.III +/- C.III)
E. BILANSOWA )MIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM
- z ia a sta u środków pie ięż y h z tytułu róż i kursowy h
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POC)ĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU F +/- D), W TYM
- o ogra i zo ej
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ożliwoś i dyspo owa ia

ASM GROUP S.A.

ŚRÓDROC)NE SPRAWO)DANIE FINANSOWE - II KWARTAŁ

Jed ostkowe sprawozda ie z sytua ji fi a sowej
AKTYWA

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

Aktywa trwałe
Wartoś i ie aterial e i praw e
Rze zowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu podatku odro zo ego
I westy je w jed ostki zależ e
Pozostałe aktywa długoter i owe
Aktywa obrotowe
Należ oś i z tytułu dostaw i usług
Należ oś i z tytułu podatku do hodowego
Należ oś i pozostałe
Środki pie ięż e i i h ekwiwalenty
Pozostałe aktywa krótkoter i owe

72 730
5
2 025
120
70 581
8 640
4 437
83
1 637
2 276
207

72 039
1 346
113
70 581
9 644
6 753
1 641
847
403

72 095
1 253
261
70 581
8 682
5 403
1 704
975
600

AKTYWA OGÓŁEM

81 370

81 684

80 777

30.06.2015

31.12.2014

30.06.2014

65 690
59 053
4 093
2 544
2 525
10 309
8 535
0
1 773
5 371
2 126
317
2 216
52
352
308
81 370

63 165
59 053
144
3 967
3 948
9 502
8 535
1
965
9 017
1 793
317
5 292
225
132
1 102
156
81 684

62 406
59 053
144
3 208
3 189
9 530
8 540
8
983
8 841
2 162
210
3 468
141
338
1 330
1 192
80 777

w tys. złoty h

PASYWA
w tys. złoty h
Kapitał włas y
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
- w tym zysk (strata) netto
)o owiąza ia długoter i owe
Rezerwa z tytułu podatku odro zo ego
Pozostałe rezerwy długoter i owe
Kredyty a kowe długoter i owe
Pozostałe zo owiąza ia fi a sowe długoter i owe
)o owiąza ia krótkoter i owe
Kredyty a kowe krótkoter i owe
Pozostałe zo owiąza ia fi a sowe krótkoter i owe
)o owiąza ia z tytułu dostaw i usług
)o owiąza ia z tyt. świad zeń pra ow i zy h
)o owiąza ie z tytułu podatku do hodowego
)o owiąza ia pozostałe krótkoter i owe
Pozostałe rezerwy krótkoter i owe
PASYWA OGÓŁEM
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ASM GROUP S.A.

ŚRÓDROC)NE SPRAWO)DANIE FINANSOWE - II KWARTAŁ

Jed ostkowe sprawozda ie z ałkowity h do hodów
CAŁKOWITE DOCHODY - zęść A
w tys. złoty h
D)IAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przy hody ze sprzedaży
Przy hody etto ze sprzedaży produktów
Przy hody etto ze sprzedaży towarów i ateriałów
Koszty działal oś i operacyjnej
Amortyzacja
)uży ie ateriałów i e ergii
Usługi o e
Świad ze ia pra ow i ze
Pozostałe koszty opera yj e
Wartość sprzeda y h towarów i ateriałów
)ysk strata a sprzedaży
Pozostałe przy hody opera yj e
Pozostałe koszty opera yj e
)ysk strata a działal oś i opera yj ej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
)ysk strata etto z działal oś i ko ty uowa ej
D)IAŁALNOŚĆ )ANIECHANA
)ysk strata etto z działal oś i za ie ha ej
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
I e ałkowite do hody etto
Całkowite do hody ogółe

STRONA |

2015
01.01 - 30.06

2014

2015

2014

01.01 - 01.04 - 30.06 01.04 - 30.06
30.06

10 002
10 002
9 118
316
521
6 831
1 305
146
884
34
0
918
1 948
138
2 729
204
2 525

11 842
11 842
9 947
207
361
7 704
1 235
440
1 894
10
210
1 694
1 948
117
3 525
336
3 189

4 672
4 672
4 146
162
259
3 009
643
73
526
7
0
533
1 948
46
2 435
92
2 343

6 506
6 506
5 408
100
260
4 170
628
249
1 098
10
30
1 079
1 947
64
2 961
189
2 773

2 525
2 525

3 189
3 189

2 343
2 343

2 773
2 773

ASM GROUP S.A.

CAŁKOWITE DOCHODY - zęść B
w złoty h
Śred ia ważo a li z a wye itowa y h ak ji
zwykły h sztuki
)ysk strata etto a jed ą ak ję w zł/gr a
jed ą ak ję
) działal oś i ko ty uowa ej
)wykły
Rozwodniony
) działal oś i ko ty uowa ej i za ie ha ej
)wykły
Rozwodniony

STRONA |
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2015

2014

2015

2014

01.01 - 30.06 01.01 - 30.06

01.04 - 30.06

01.04 - 30.06

58 630 265

58 630 265

58 630 265

58 630 265

0,04
0,04

0,05
0,05

0,04
0,04

0,05
0,05

0,04
0,04

0,05
0,05

0,04
0,04

0,05
0,05

ASM GROUP S.A.

ŚRÓDROC)NE SPRAWO)DANIE FINANSOWE - II KWARTAŁ

Jed ostkowe sprawozda ie ze z ia w kapitale włas y
2015

w tys. złoty h

Kapitał zakładowy

Kapitał zapasowy

Zyski zatrzymane

Kapitał włas y
razem

59 053
59 053

144
3 948
3 948
4 093

3 967
2 525
2 525
- 3 948
- 3 948
2 544

63 165
2 525
2 525
65 690

Kapitał zapasowy

Zyski zatrzymane

Kapitał włas y
razem

8 621
- 8 477
- 8 477
144

- 8 458
3 948
3 948
8 477
8 477
3 967

59 217
3 948
3 948
63 165

01.01 - 30.06

Stan na 01.01.2015
Całkowite do hody:
Zysk/strata netto roku obrotowego
I e tytuły
Tra sak je z właś i iela i:
Emisja akcji
Podział wy iku
Stan na 30.06.2015

2014

w tys. złoty h

Kapitał
zakładowy

01.01 - 31.12

Stan na 01.01.2014
Całkowite do hody:
Zysk/strata netto roku obrotowego
I e tytuły
Tra sak je z właś i iela i:
Emisja akcji
Podział wy iku
Stan na 31.12.2014

2014

w tys. złoty h

59 053
59 053

Kapitał zakładowy

Kapitał zapasowy

Zyski zatrzymane

Kapitał włas y
razem

59 053
-

8 621
- 8 477
- 8 477
144

- 8 458
3 189
3 189
8 477
8 477
3 208

59 217
3 189
3 189
62 406

01.01 - 30.06

Stan na 01.01.2014
Całkowite do hody:
Zysk/strata netto roku obrotowego
I e tytuły
Tra sak je z właś i iela i:
Emisja akcji
Podział wy iku
Stan na 30.06.2014
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59 053
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ŚRÓDROC)NE SPRAWO)DANIE FINANSOWE - II KWARTAŁ

Jed ostkowe sprawozda ie z przepływów pie ięż y h
PR)EPŁYWY PIENIĘŻNE - zęść A
w tys. złoty h

2015

2014

01.01 - 30.06

01.01 - 30.06

2 729
- 2 625
316
50
- 1 948
160
2 238
- 4 138
190
426
81
104

3 525
- 2 710
207
5
- 1 947
1 095
- 211
- 1 678
- 440
242
15
815

1 247
35
1 212
22
22
1 226

52
52
- 52

A. PR)EPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ) D)IAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk / strata brutto
II. Korekty
1 . Amortyzacja
. )yski/Straty z tytułu róż i kursowy h
. Odsetki i udziały w zyska h dywide dy
. )ysk strata z działal oś i i westy yj ej
5. Zmiana stanu rezerw
. ) ia a sta u zapasów
. ) ia a sta u ależ oś i
. ) ia a sta u zo owiązań krótkoter i owy h, z wyjątkie
. Podatek do hodowy zapła o y
. ) ia a sta u rozli zeń iędzyokresowy h
11. Inne korekty
III. Przepływy pie ięż e etto z działal oś i opera yj ej l±ll

poży zek i kredytów

B. PR)EPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ) D)IAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy
. ) y ie rze zowy h aktywów trwały h i wartoś i ie aterial y h i praw y h
2. Zbycie ieru ho oś i i westy yj y h
. ) y ie aktywów fi a sowy h
. Odsetki i dywide dy z aktywów fi a sowy h

II. Wydatki
. Na y ie rze zowy h aktywów trwały h i wartoś i ie aterial y h i praw y h
. Na y ie ieru ho oś i inwestycyjnych
. Na y ie aktywów fi a sowy h
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pie ięż e etto z działal oś i i westy yj ej I-II)

STRONA |

ASM GROUP S.A.

ŚRÓDROC)NE SPRAWO)DANIE FINANSOWE - II KWARTAŁ

PR)EPŁYWY PIENIĘŻNE - zęść B
w tys. złoty h

2015

2014

01.01 - 30.06

01.01 - 30.06

334
334
220
133
87
113
1 443
1 373
834
2 276

449
72
265
111
- 449
314
- 936
661
975

-

-

C. PR)EPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ) D)IAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy
. Dopłaty do kapitału
2. Kredyty bankowe
. E isja dłuż y h papierów wartoś iowy h
. I e wpływy fi a sowe
II. Wydatki
. Na y ie udziałów ak ji włas y h
. Wypłata dywide dy
. Spłata kredytów a kowy h
. Płat oś i z tytułu leasi gu fi a sowego
5. Odsetki
6. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pie ięż e etto z działal oś i fi a sowej I-II)
D. PR)EPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RA)EM A.III +/- B.III +/- C.III)
E. BILANSOWA )MIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM
- z ia a sta u środków pie ięż y h z tytułu róż i kursowy h
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POC)ĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU F +/- D), W TYM
- o ogra i zo ej
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ASM GROUP S.A.

ŚRÓDROC)NE SPRAWO)DANIE FINANSOWE - II KWARTAŁ

Dodatkowe i for a je i o jaś ie ia do śródro z ego skró o ego
sko solidowa ego oraz jed ostkowego sprawozda ia fi a sowego
NOTA |INFORMACJE OGÓLNE DOTYC)ĄCE EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ
Dane jednostki dominującej
ASM GROUP S.A. „Jednostka Dominująca”, „Społka”, „Emitent” została zawiązana w dniu
Zgodnie ze Statutem Społka została zawiązana na czas nieokreslony.
Siedziba Społki miesci się w Warszawie, przy ulicy Swiętokrzyskiej

sierpnia

roku.

.

Społka została wpisana do rejestru przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X)) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS
, w dniu
sierpnia
roku.
Społce został nadany numer N)P

oraz numer REGON

Struktura Akcjonariuszy Emitenta na dzien

czerwca

.

Podstawowym przedmiotem działalnosci Społki jest merchandising i outsourcing sił sprzedazy.
roku przedstawia się następująco:

)lość posiadanych akcji

Udział w kapitale
podstawowym

Udział w głosach w organach
stanowiących

Adam Stańczak

15 433 455

26,13%

26,13%

Marcin Skrzypiec

15 433 455

26,13%

26,13%

Tatiana Pikula

15 428 616

26,13%

26,13%

JK Fund Suisse SA

3 260 000

5,52%

5,52%

Pozostali

9 497 929

16,09%

16,09%

59 053 455

100,00%

100,00%

Akcjonariusz

RAZEM

Od dnia
marca
roku akcje serii A, B i C Społki dominującej zostały wprowadzone do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierow Wartosciowych
w Warszawie S.A.

Grupa kapitałowa
W skład Grupy nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe. Jednostki Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A. nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia
lutego
roku o podatku dochodowym od osob prawnych.
Skład Grupy kapitałowej ASM GROUP S.A. „Grupa”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa Kapitałowa ASM GROUP” na dzien
czerwca
roku przedstawia ponizsza tabela:
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Nazwa jednostki

Siedziba

Charakter Powiązania z Jednostką
Dominującą

Udziałowcy

ASM GROUP S.A.

Warszawa

-

-

GreyMatters Sp. z o.o.

Warszawa

100% ASM GROUP S.A.

Gruppo Trade Service Polska Sp. z o.o.

Warszawa

Jednostka zależna bezpośrednio

New Line Media Sp. z o.o.

100% ASM GROUP S.A.

Trade S.p.A.

Jednostka zależna bezpośrednio
Jednostka zależna pośrednio

100% Trade S.p.A.

Promotion Intrade S.r.l.

100% ASM GROUP S.A.

Warszawa

Jednostka zależna bezpośrednio

Turyn Włochy

Jednostka zależna bezpośrednio

100% ASM GROUP S.A.

Turyn Włochy

NOTA |INFORMACJE DOTYC)ĄCE SKŁADU OSOBOWEGO )AR)ĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
W skład Zarządu Społki dominującej na dzien
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Adam Stanczak,

czerwca

roku wchodzili:

Marcin Skrzypiec,

Jacek Pawlak,

Patryk Gorczynski.

W okresie od kwietnia
roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły
zmiany osobowe w składzie Zarządu Jednostki Dominującej.

NOTA |INFORMACJE DOTYC)ĄCE SKŁADU OSOBOWEGO RADY NAD)ORC)EJ JEDNOSTKI
DOMINUJĄCEJ
W skład Rady Nadzorczej Społki na dzien
Przewodniczący RN

Członek RN

Członek RN

Członek RN

Członek RN

Maciej Cudny

czerwca

roku wchodzili:

Paweł Młynarski

Filip Nazar

Jacek Kuczewski

Magdalena Pasecka

W okresie od kwietnia
roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły
zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.
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NOTA |INFORMACJE O )ASADACH PR)YJĘTYCH PR)Y SPOR)ĄD)ANIU SKRÓCONEGO
ŚRÓDROC)ENGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWO)DANIA FINANSOWEGO
NOTA . |PODSTAWA SPOR)ĄD)ENIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWO)DANIA
FINANSOWEGO
Skrocone srodroczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy „skrocone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe”, „sprawozdanie” zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Rachunkowosci
Srodroczna sprawozdawczosc finansowa i dla pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i
wynikow działalnosci Emitenta oraz Grupy Kapitałowej powinno byc czytane wraz ze z jednostkowym oraz
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres
roku.
Na dzien zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces
wprowadzania standardow MSSF oraz prowadzoną przez Społkę działalnosc, w zakresie stosowanych przez Społkę
zasad rachunkowosci nie ma roznicy między standardami MSSF, ktore weszły w zycie, a standardami MSSF
zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych
Standardow Rachunkowosci „RMSR” oraz Komitet ds. )nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczosci
Finansowej „K)MSF” .
Skrocone Srodroczne Sprawozdanie Finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu
sierpnia
roku.

NOTA . |FORMAT SPRAWO)DANIA FINANSOWEGO
Srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w wersji skroconej i składa się z:
-

-

-

skroconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy,
sprawozdanie z całkowitych dochodow Grupy, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy,
sprawozdanie z przepływow pienięznych Grupy ,

skroconego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sprawozdanie z sytuacji finansowej
Emitenta, sprawozdanie z całkowitych dochodow Emitenta, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Emitenta, sprawozdanie z przepływow pienięznych Emitenta ,
dodatkowych informacji i objasnien do srodrocznego skroconego skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania finansowego.

Skrocone Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe przedstawione są w polskich złotych „zł” , a
wszystkie wartosci, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych „tys. zł” .

Skrocone Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe nie podlegały badaniu oraz nie zostały poddane
przeglądowi przez biegłego rewidenta.
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NOTA . |OKRES SPRAWO)DANIA FINANSOWEGO I DANE PORÓWNYWALNE
Skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres
dnia
czerwca
roku.

miesięcy tj. od dnia

stycznia

roku do

Dla danych prezentowanych w skroconym jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porownywalne dane finansowe na dzien
grudnia
roku oraz na dzien
czerwca
roku. Dla danych prezentowanych w skroconym jednostkowym oraz
skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodow, skroconym skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w
kapitale własnym oraz skroconym skonsolidowany, sprawozdaniu z przepływow pienięznych zaprezentowano
porownywalne dane finansowe za okres od stycznia
roku do
czerwca
roku.

NOTA . |)AŁOŻENIE KONTYNUACJI D)IAŁALNOŚCI

Skrocone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załozeniu kontynuacji działalnosci
gospodarczej przez społki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej
miesięcy
od dnia konczącego okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania
bądz istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalnosci. Zarząd Jednostki Dominującej nie stwierdza, na
dzien podpisania niniejszego skroconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, faktow i okolicznosci
wskazujących na zagrozenie kontynuacji działalnosci w dającej się przewidziec przyszłosci.

NOTA . | PR)YJĘTE )ASADY POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I METODY OBLIC)ENIOWE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według Międzynarodowych Standardow
Sprawozdawczosci Finansowej MSSF , w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską UE . Podstawowe zasady
rachunkowosci przyjęte do stosowania przez Emitenta zostały przedstawione w punkcie . . .
Kursy walut, przyjęte do wyceny bilansowej, Grupa przyjęła zgodnie z tabelami publikowanymi przez Narodowy
Bank Polski.
Okres
30.06.2015
1.01.2015 – 30.06.2015
31.12.2014
1.01.2014 – 31.12.2014
30.06.2014
1.01.2014 – 30.06.2014

Tabela NBP
124/A/NBP/2015

Kurs EUR
4,1944

252/A/NBP/2014

4,2623

124/A/NBP/2014

4,1609

4,1341
4,1893

* - średnia arytmetyczna z kursów średnich na ostatni dzień miesiąca w danym okresie
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NOTA . . | )ASADY KONSOLIDACJI
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje srodroczne sprawozdania finansowe ASM GROUP S.A.
oraz srodroczne sprawozdania finansowe jej jednostek zaleznych. Sprawozdania finansowe jednostek zaleznych po
uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodnosci z MSSF – sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy,
co sprawozdanie Jednostki Dominującej, przy wykorzystaniu spojnych zasad rachunkowosci, w oparciu o jednolite
zasady rachunkowosci zastosowane dla transakcji i zdarzen gospodarczych o podobnym charakterze. W celu
eliminacji jakichkolwiek rozbieznosci w stosowanych zasadach rachunkowosci wprowadza się korekty.
Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z
transakcji w ramach Grupy, zostały w całosci wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba ze
dowodzą wystąpienia utraty wartosci. Jednostki zalezne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi
kontroli przez Grupę, a przestają byc konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez Jednostkę
Dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezposrednio lub posrednio, poprzez swoje jednostki zalezne, więcej
niz połowę liczby głosow w danej społce, chyba ze mozliwe jest do udowodnienia, ze taka własnosc nie stanowi o
sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce rowniez wtedy, gdy społka dominująca ma mozliwosc
kierowania polityką finansową i operacyjną danej jednostki.
Zmiany udziałow Grupy w jednostkach zaleznych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się, jako transakcje
kapitałowe. Wartosc bilansowa udziałow zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałow niedających kontroli
podlega korekcie w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostkach zaleznych. Wszelkie
roznice pomiędzy kwotą korekty udziałow niedających kontroli a wartoscią godziwą kwoty zapłaconej lub
otrzymanej odnosi się bezposrednio na kapitał własny i przypisuje akcjonariuszom Społki.
Udziały niedające kontroli stanowiące częsc udziałow włascicielskich i uprawniające posiadaczy do
proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji mozna początkowo wycenic w
wartosci godziwej lub odpowiednio do proporcji udziałow niedających kontroli w ujętej wartosci mozliwych do
zidentyfikowania aktywow netto jednostki przejmowanej. Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla
kazdej transakcji przejęcia

NOTA . . | WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK )ALEŻNYCH
Wartosc firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzien przejęcia nadwyzki sumy przekazanej
płatnosci, wartosci udziałow niesprawujących kontroli i wartosci godziwej uprzednio posiadanych udziałow w
jednostce nabywanej nad udziałem Grupy w wartosci godziwej netto dających się zidentyfikowac aktywow,
zobowiązan i zobowiązan warunkowych jednostki ujmowanych na dzien przejęcia.
W przypadku wystąpienia wartosci ujemnej, Grupa dokonuje ponownego przeglądu ustalenia wartosci godziwych
poszczegolnych składnikow nabywanych aktywow netto. Jezeli w wyniku przeglądu nadal wartosc jest ujemna
ujmuje się ją niezwłocznie w wyniku finansowym, jako zysk z okazyjnego nabycia.

Wartosc firmy ujmuje się początkowo, jako składnik aktywow po koszcie, a następnie wycenia według kosztu
pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartosci.
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Dla celow testowania utraty wartosci, wartosc firmy alokuje się na poszczegolne osrodki Grupy generujące
przepływy pienięzne, ktore powinny odniesc korzysci z synergii będących efektem połączenia. Jednostki generujące
przepływy pienięzne, do ktorych alokuje się wartosc firmy, testuje się pod względem utraty wartosci raz w roku lub
częsciej, jesli mozna wiarygodnie przypuszczac, ze utrata wartosci wystąpiła. Jesli wartosc odzyskiwana osrodka
generującego przepływy pienięzne jest mniejsza od jej wartosci bilansowej, stratę z tytułu utraty wartosci alokuje
się najpierw w celu redukcji kwoty bilansowej wartosci firmy alokowanej do tego osrodka, a następnie do
pozostałych aktywow tego osrodka, proporcjonalnie do wartosci bilansowej poszczegolnych składnikow aktywow
tej jednostki. Strata z tytułu utraty wartosci ujęta dla wartosci firmy nie podlega odwroceniu w następnym okresie.
W chwili zbycia jednostki zaleznej lub podlegającej wspolnej kontroli, przypadającą na nią częsc wartosci firmy,
uwzględnia się przy obliczaniu zysku/straty z tytułu zbycia.

NOTA . . |WARTOŚCI NIEMATERIALNE

Wartosci niematerialne są ujmowane, jezeli jest prawdopodobne, ze w przyszłosci spowodują one wpływ do Grupy
korzysci ekonomicznych, ktore mogą byc powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartosci niematerialnych
następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartosci niematerialne są wyceniane
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartosci.
Wartosci niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
ekonomicznej uzytecznosci. Wartosc amortyzacji wartosci niematerialnych odnosi się w rachunek zyskow i strat do
pozycji „Amortyzacja”.

Wartosci niematerialne i prawne występujące w Grupie oraz stawki amortyzacji:
Licencje i prawa do programow komputerowych

%-

%

NOTA . . | ŚRODKI TRWAŁE
Srodki trwałe są wyceniane w cenie nabycia powiększonej o wszystkie koszty bezposrednio związane z zakupem i
przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do uzywania lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o
odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartosci.

Koszty poniesione po wprowadzeniu srodka trwałego do uzytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądow, opłaty
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w ktorym zostały poniesione. Jezeli jest
jednak mozliwe wykazanie, ze poniesione nakłady spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzysci
ekonomicznych z tytułu posiadania danego srodka trwałego ponad korzysci przyjmowane pierwotnie, w takim
przypadku zwiększają one wartosc początkową tego srodka trwałego tzw. ulepszenie .

W momencie likwidacji lub sprzedazy srodkow trwałych, zyski lub straty wynikające z tego faktu ujmowane są w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jako roznica między przychodami netto ze zbycia jesli takie były a wartoscią
bilansową tej pozycji.
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Srodki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
uzytecznosci, ktory odpowiada następującym stawkom:
Urządzenia techniczne i maszyny
Srodki transportu

)nne srodki trwałe

, %%%-

%

%
%

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej uzytecznosci oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu
na koniec kazdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne
z przewidywanym rozkładem czasowym korzysci ekonomicznych przynoszonych przez ten srodek trwały.

NOTA . . | ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Srodki trwałe w budowie są wyceniane w wysokosci ogołu kosztow pozostających w bezposrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztow finansowych z wyjątkiem roznic kursowych nie będących korektą
płaconych
odsetek ,
pomniejszonych
o
odpisy
z
tytułu
utraty
wartosci.
Srodki
trwałe
w budowie nie są amortyzowane do momentu zakonczenia ich budowy i oddania do uzytkowania.

NOTA . . | AKTYWA FINANSOWE

Aktywa finansowe dzielą się na następujące kategorie:
 Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalnosci,
 Aktywa finansowe wyceniane w wartosci godziwej przez wynik finansowy,
 Pozyczki i naleznosci,
 Aktywa finansowe dostępne do sprzedazy.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnosci są to aktywa finansowe niebędące instrumentami
pochodnymi, o okreslonych lub mozliwych do okreslenia płatnosciach oraz ustalonym terminie wymagalnosci, ktore
Grupa zamierza i ma mozliwosc utrzymac w posiadaniu do tego czasu, inne niz:
 wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartosci godziwej przez wynik finansowy,
 wyznaczone jako dostępne do sprzedazy,
 spełniające definicję pozyczek i naleznosci.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnosci wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy
uzyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnosci
kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jezeli ich zapadalnosc przekracza
miesięcy od dnia bilansowego.

Składnikiem aktywow finansowych wycenianych w wartosci godziwej przez wynik finansowy jest składnik
spełniający jeden z ponizszych warunkow:
a) jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywow finansowych kwalifikuje się, jako
przeznaczone do obrotu, jesli są:
 nabyte głownie w celu sprzedazy w krotkim terminie,
 częscią portfela okreslonych instrumentow finansowych zarządzanych łącznie i co do ktorych istnieje
prawdopodobienstwo uzyskania zysku w krotkim terminie,
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instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentow pochodnych będących elementem
rachunkowosci zabezpieczen oraz umow gwarancji finansowych,
b) został zgodnie z MSR
wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.

Aktywa finansowe wyceniane w wartosci godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartosci godziwej
uwzględniając ich wartosc rynkową na dzien bilansowy bez uwzględnienia kosztow transakcji sprzedazy. Zmiany
wartosci tych instrumentow finansowych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodow jako przychody
korzystne zmiany netto wartosci godziwej lub koszty niekorzystne zmiany netto wartosci godziwej . Jezeli
kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentow pochodnych, cały kontrakt moze zostac
zakwalifikowany do kategorii aktywow finansowych wycenianych w wartosci godziwej przez wynik finansowy. Nie
dotyczy to przypadkow, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pienięzne z
kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieznej analizie, ze gdyby podobny hybrydowy
instrument byłby najpierw rozwazany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego byłoby zabronione.
Aktywa finansowe mogą byc przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii wycenianych w wartosci godziwej
przez wynik finansowy, jezeli ponizsze kryteria są spełnione:
 taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniza niespojnosc w zakresie ujmowania lub wyceny
niedopasowanie księgowe ; lub
 aktywa są częscią grupy aktywow finansowych, ktore są zarządzane i oceniane w oparciu o wartosc godziwą,
zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub
 aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, ktore powinny byc oddzielnie ujmowane.

Pozyczki i naleznosci to niezliczone do instrumentow pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub mozliwych do
ustalenia płatnosciach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywow obrotowych, o ile termin ich
wymagalnosci nie przekracza
miesięcy od dnia bilansowego. Pozyczki udzielone i naleznosci o terminie
wymagalnosci przekraczającym
miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywow trwałych.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedazy są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, ktore
zostały zaklasyfikowane, jako dostępne do sprzedazy lub nienalezące do zadnej z wczesniej wymienionych trzech
kategorii aktywow. Aktywa finansowe dostępne do sprzedazy wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z
tytułu utraty wartosci. Spadek wartosci aktywow dostępnych do sprzedazy spowodowany utratą wartosci ujmuje
się, jako koszt.

Nabycie i sprzedaz aktywow finansowych rozpoznawane są na dzien dokonania transakcji. W momencie
początkowego ujęcia składnik aktywow finansowych wycenia się w wartosci godziwej, powiększonej w przypadku
składnika aktywow niekwalifikowanego jako wyceniany w wartosci godziwej przez wynik finansowy, o koszty
transakcji, ktore mogą byc bezposrednio przypisane do nabycia.

Składnik aktywow finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedazy instrumentu lub
gdy wszystkie przepływy srodkow pienięznych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezalezną stronę
trzecią.

NOTA . . | UTRATA WARTOŚCI

W przypadku zaistnienia zewnętrznych lub wewnętrznych przesłanek, ktore wskazują, ze istnieje ryzyko braku
mozliwosci odzyskania wartosci ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego składnika aktywow, przeprowadza
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się testy sprawdzające pod kątem ewentualnej utraty wartosci. Testy sprawdzające są przeprowadzane raz w roku
takze w odniesieniu do wartosci niematerialnych o nieokreslonym okresie uzywania oraz w stosunku do wartosci
firmy niezaleznie od zaistnienia przesłanek.

Stratę z tytułu utraty wartosci ujmuje się w wysokosci kwoty, o jaką wartosc bilansowa danego składnika aktywow
lub osrodka wypracowującego srodki pienięzne przewyzsza jego wartosc odzyskiwalną. Wartosc odzyskiwana to
wyzsza z dwoch kwot: wartosci godziwej pomniejszonej o koszty sprzedazy i wartosci uzytkowej. Odpis z tytułu
utraty wartosci ujmuje się w cięzar zyskow i strat.
Niefinansowe aktywa trwałe, dla ktorych w okresach wczesniejszych dokonano odpisu z tytułu utraty wartosci
testuje się na kazdy dzien sprawozdawczy pod kątem wystąpienia przesłanek wskazujących na mozliwosc
odwrocenia wczesniej dokonanego odpisu.
Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartosci aktywa grupuje się na najnizszym poziomie, na jakim generują
przepływy pienięzne niezaleznie od innych aktywow osrodki wypracowujące srodki pienięzne . Dla celow
przeprowadzenia testow na utratę wartosci osrodek wypracowujący srodki pienięzne ustala się kazdorazowo. Na
najwyzszym poziomie w Grupie osrodkiem odpowiedzialnosci jest społka, z kolei osrodki odpowiedzialnosci na
najnizszym poziomie w Grupie są wybrane aktywa w ramach społek.
Utrata wartości aktywów finansowych

Na koniec kazdego okresu sprawozdawczego dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dowody na to, ze
składnik aktywow finansowych lub grupa aktywow finansowych utraciły wartosc. Do istotnych obiektywnych
przesłanek dowodow zalicza się przede wszystkim: powazne problemy finansowe dłuznika, wstąpienie na drogę
sądową przeciwko dłuznikowi, zanik aktywnego rynku dla danego instrumentu finansowego, wystąpienie istotnej
niekorzystnej zmiany w srodowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu finansowego,
utrzymywanie się spadku wartosci godziwej instrumentu finansowego ponizej poziomu zamortyzowanego kosztu.
Utrata wartości należności handlowych

Wartosc naleznosci aktualizuje się uwzględniając stopien prawdopodobienstwa ich zapłaty poprzez dokonanie
odpisu aktualizującego. Utratę wartosci bada się na podstawie analizy przeterminowania płatnosci w wyznaczonych
okresach.

Na naleznosci objęte ugodą nie tworzy się odpisow aktualizujących do wysokosci kwoty objętej ugodą, pod
warunkiem wywiązywania się płatnosci zawartych w ugodzie. Dla naleznosci objętych ugodą, z ktorej dłuznik się nie
wywiązuje tworzony jest odpis w
% naleznosci głownej. Odpis z tytułu utraty wartosci ujmuje się w
sprawozdaniu z całkowitych dochodow. Odwrocenie odpisu ujmuje się, jezeli w kolejnych okresach utrata wartosci
ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to moze byc przypisane do zdarzen występujących po momencie ujęcia odpisu.

NOTA . . | LEASING

Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne
korzysci oraz ryzyko wynikające z faktu bycia włascicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu
są traktowane, jako leasing operacyjny.
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Jednostki wchodzące w skład Grupy występują, jako strony umow leasingowych, na podstawie, ktorych przyjmują
do odpłatnego uzywania lub pobierania pozytkow obce srodki trwałe lub wartosci niematerialne przez uzgodniony
okres.

W przypadku umow leasingu finansowego, na mocy, ktorych następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i
pozytkow wynikających z tytułu posiadania aktywow będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest
ujmowany w aktywach, jako srodek trwały według nizszej z dwoch wartosci i wartosci godziwej lub ii wartosci
biezącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzien rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone
między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposob umozliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek
od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezposrednio w sprawozdaniu z całkowitych
dochodow w okresie, ktorego dotyczą.

Srodki trwałe uzywane na podstawie umow leasingu są amortyzowane w ciągu przewidywanego okresu
ich ekonomicznej uzytecznosci lub przez okres trwania umowy leasingu.

NOTA . . | TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w polskich złotych „PLN” , zaokrąglone do tysięcy
złotych tys. zł . Polski złoty stanowi walutę prezentacyjną Grupy. Dla jednostki dominującej oraz jednostek
zaleznych prawa polskiego walutą funkcjonalną jest polski złoty. Dla jednostek zaleznych prawa włoskiego walutą
funkcjonalną jest euro „EUR” .
Naleznosci i zobowiązania wyrazone w walutach obcych wycenia się na dzien bilansowy po obowiązującym na ten
dzien kursie srednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Na dzien bilansowy aktywa i zobowiązania pienięzne denominowane w walutach obcych są przeliczane według
kursu obowiązującego na ten dzien. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartosci godziwej
i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartosci godziwej.
Pozycje niepienięzne wyceniane są według kosztu historycznego.
Roznice kursowe ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodow w okresie, w ktorym powstają, z wyjątkiem:
 roznic kursowych stanowiących koszty finansowania zewnętrznego, dotyczące aktywow w budowie
przeznaczonych do przyszłego wykorzystania operacyjnego, ktore włącza się do tych aktywow i traktuje,
jako korekty kosztow odsetkowych,
 roznic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed okreslonym
ryzykiem walutowym zgodnie z zasadami rachunkowosci zabezpieczen.

Na dzien bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zaleznych są przeliczane na walutę
prezentacyjną Grupy po kursie obowiązującym na dzien bilansowy, a ich rachunki zyskow i strat są przeliczane po
kursie wymiany stanowiącym srednią arytmetyczną srednich kursow na dzien konczący kazdy miesiąc roku
obrotowego. Roznice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezposrednio w kapitale
własnym, jako jego odrębny składnik „Roznice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych”. Sprawozdania
jednostkowe społek zagranicznych przeliczane są z uwzględnieniem czterech miejsc po przecinku. W związku z tym,
ze sprawozdanie skonsolidowane sporządzamy z dokładnoscią do dwoch miejsc po przecinku, mogą wystąpic
zaokrąglenia i niezgodnosci w sumach na poziomie miejsc dziesiętnych.
W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone roznice kursowe ujęte w kapitale własnym,
dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodow.
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| RO)LIC)ENIA MIĘD)YOKRESOWE

Grupa dokonuje czynnych rozliczen międzyokresowych kosztow, w celu zachowania zasady wspołmiernosci kosztow
i przychodow. Czynne rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartosci nabycia na moment początkowej
wyceny, zas na dzien bilansowy wartosc nabycia korygowana jest o częsc odpisanego kosztu lub przychodu
przypadającego na miniony okres.
W ramach biernych rozliczen międzyokresowych, Grupa rozpoznaje:

a prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Zobowiązaniach z tyt. swiadczen pracowniczych”
 rezerwy na urlopy,

b prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług”
 rezerwy na koszty dotyczące danego okresu, do ktorych faktury nie zostały jeszcze otrzymane,
 rezerwy na inne koszty.

Grupa dokonuje rozliczen
sprawozdawczych.

międzyokresowych

przychodow,

jezeli

dotyczą

Rozliczenia międzyokresowe przychodow wycenia się w wartosci nominalnej.

NOTA . .

one

przyszłych

okresow

| KAPITAŁ WŁASNY GRUPY

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokosci okreslonej w statucie Jednostki dominującej i wpisanej
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Roznice między wartoscią godziwą uzyskanej zapłaty i wartoscią nominalną akcji są ujmowane w kapitale
zapasowym ze sprzedazy akcji powyzej ich wartosci nominalnej.
W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąza kapitał własny i jest wykazywana
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji akcji własnych.

NOTA . .

| RE)ERWY

Rezerwy ujmowane są wowczas, gdy na Grupie ciązy istniejący obowiązek prawny lub zwyczajowy wynikający ze
zdarzen przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, ze wypełnienie tego obowiązku spowoduje
koniecznosc wypływu srodkow tozsamych ze stratami ekonomicznymi, oraz gdy mozna dokonac wiarygodnego
oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Pozostałe rezerwy długoterminowe

Jako pozostałe rezerwy długoterminowe Grupa rozpoznaje zawiązane rezerwy na odprawy emerytalne
i rentowe.

NOTA . .

| KREDYTY BANKOWE I POŻYC)KI OTR)YMANE

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pozyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartosc
otrzymanych srodkow pienięznych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pozyczki. Następnie, wszystkie kredyty
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bankowe i pozyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia zamortyzowanego kosztu , przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.

NOTA . .

| KOS)TY FINANSOWANIA )EWNĘTR)NEGO

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montazu lub ulepszenia srodkow trwałych,
wartosci niematerialnych lub innych dostosowywanych składnikow aktywow, przez okres budowy, przystosowania
i montazu są ujmowane w wartosci tych aktywow z wyjątkiem roznic kursowych nie będących korektą płaconych
odsetek , jesli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego
ujmowane są w rachunku zyskow i strat.

NOTA . .

| ODROC)ONY PODATEK DOCHODOWY

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązan bilansowych w stosunku do wszystkich
dodatnich roznic przejsciowych występujących na dzien bilansowy między wartoscią podatkową aktywow i
pasywow a ich wartoscią bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Składnik aktywow z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich
ujemnych roznic przejsciowych, jak rowniez niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata,
w takiej wysokosci, w jakiej jest prawdopodobne, ze zostanie osiągnięty dochod do opodatkowania, ktory pozwoli
wykorzystac ww. roznice i straty.

W przypadku ujemnych roznic przejsciowych z tytułu odpisu aktualizującego wartosc udziałow w jednostkach
podporządkowanych nie objętych konsolidacją, składnik aktywow z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w
bilansie jedynie w takiej wysokosci, w jakiej jest prawdopodobne, iz w dającej się przewidziec przyszłosci ww.
roznice przejsciowe ulegną odwroceniu i osiągnięty zostanie dochod do opodatkowania, ktory pozwoli na potrącenie
ujemnych roznic przejsciowych.
Wartosc bilansowa składnika aktywow z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na kazdy dzien bilansowy i
ulega stosownemu obnizeniu w częsci, w jakiej przestało byc prawdopodobne osiągnięcie dochodu do
opodatkowania wystarczającego do częsciowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywow z tytułu
odroczonego podatku.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek
podatkowych, ktore według przewidywan będą obowiązywac w okresie, gdy składnik aktywow zostanie
zrealizowany lub zobowiązanie spełnione, przyjmując za podstawę stawki podatkowe i przepisy podatkowe
obowiązujące i uchwalone na dzien bilansowy.

NOTA . .

| U)NAWANIE PR)YCHODÓW

Przychody ze sprzedaży produktów usług
Jezeli wynik transakcji dotyczącej sprzedazy produktow usług mozna oszacowac w wiarygodny sposob, przychody
z transakcji ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzien bilansowy. Wynik
transakcji mozna ocenic w wiarygodny sposob, jezeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:
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kwotę przychodow mozna wycenic w wiarygodny sposob,
istnieje prawdopodobienstwo, ze Grupa uzyska korzysci ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej transakcji,
stopien realizacji transakcji na dzien bilansowy moze byc okreslony w wiarygodny sposob,
koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakonczenia transakcji mogą byc wycenione
w wiarygodny sposob.

Jezeli w wyniku transakcji dotyczącej sprzedazy usług nie mozna oszacowac w wiarygodny sposob, przychody
z transakcji ujmuje się tylko do wysokosci poniesionych kosztow, ktore jednostka gospodarcza spodziewa się
odzyskac.
Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów

Grupa rozpoznaje przychody ze sprzedazy towarow i materiałow wowczas, gdy spełnione są następujące warunki:
 jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzysci wynikające z prawa własnosci do
towaru,
 jednostka gospodarcza przestaje byc trwale zaangazowana w zarządzanie sprzedanymi towarami
w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarow, do ktorych ma się prawo własnosci,
ani tez nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli,
 kwotę przychodow mozna wycenic w wiarygodny sposob,
 istnieje prawdopodobienstwo, ze jednostka gospodarcza uzyska korzysci ekonomiczne z tytułu transakcji,
 koszty poniesione oraz te, ktore zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z transakcją,
mozna wycenic w wiarygodny sposob.

Przychody ujmowane są w wartosci godziwej naleznej zapłaty.

NOTA . .

| KOS)TY ŚWIADC)EŃ PRACOWNIC)YCH

Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych lub rentowych w momencie przechodzenia na emeryturę lub rentę.
Odprawy te przysługują pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolnosci do pracy
lub emerytury, ktorego stosunek pracy ustał w związku z przejsciem na rentę lub emeryturę, w wysokosci
jednomiesięcznego wynagrodzenia. Grupa uznaje koszty z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych na bazie
memoriałowej. Zgodnie z MSR i , rezerwa na odprawy emerytalne prezentowana jest w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej w grupie zobowiązan długo- lub krotkoterminowych, w pozycji „Pozostałe zobowiązania”.

NOTA . .

| AKTYWA LUB GRUPY AKTYWÓW DO )BYCIA PR)E)NAC)ONE DO SPR)EDAŻY

Aktywa trwałe lub grupy do zbycia są klasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedazy, jesli ich wartosc bilansowa
zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedazy, a sprzedaz uwazana jest za wysoce
prawdopodobną. Wyceniane są one w nizszej z następujących dwoch kwot: ich wartosci bilansowej i wartosci
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jezeli ich wartosc bilansowa ma zostac odzyskana przede wszystkim w
drodze transakcji sprzedazy, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie.

NOTA . .

| )OBOWIĄ)ANIA I AKTYWA WARUNKOWE

Przez zobowiązania warunkowe rozumie się:
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a) mozliwy obowiązek, ktory powstaje na skutek zdarzen przeszłych, ktorego istnienie zostanie potwierdzone
dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilosci niepewnych przyszłych
zdarzen, ktore nie w pełni podlegają kontroli Grupy; lub
b) obecny obowiązek, ktory powstaje na skutek zdarzen przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu
finansowym, poniewaz:
 nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie srodkow zawierających w sobie korzysci
ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; lub
 kwoty obowiązku zobowiązania nie mozna wycenic wystarczająco wiarygodnie.

Przez aktywa warunkowe rozumie się mozliwe składniki aktywow, ktore powstały na skutek zdarzen przeszłych
oraz ktorych istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub
większej ilosci niepewnych przyszłych zdarzen, ktore nie w pełni podlegają kontroli Grupy.

NOTA . .

| S)ACUNKI )AR)ĄDU

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Społki pewnych szacunkow i załozen,
ktore znajdują odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych informacjach i objasnieniach do tego
sprawozdania.
Szacunki i osądy księgowe wynikają z dotychczasowych doswiadczen oraz innych czynnikow, w tym przewidywan
odnosnie do przyszłych zdarzen, ktore w danej sytuacji wydają się zasadne.

Jakkolwiek przyjęte załozenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat biezących działan i
zdarzen, rzeczywiste wyniki mogą się roznic od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi załozenia podlegają
weryfikacji. Zmiana szacunkow księgowych jest ujęta w okresie, w ktorym dokonano zmiany szacunku lub w
okresach biezącym i przyszłych, jezeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarowno okresu biezącego, jak i okresow
przyszłych.
Oszacowania i załozenia, ktore niosą ze sobą znaczące ryzyko koniecznosci wprowadzenia istotnej korekty wartosci
bilansowych aktywow i zobowiązan w trakcie kolejnego roku obrotowego, omowiono ponizej.
Odpisy aktualizujące należności

Poziom odpisow aktualizujących wartosc naleznosci ustalany jest przy uwzględnieniu oczekiwanego ryzyka
związanego z naleznosciami oraz poczynionych zabezpieczen wpływających na skutecznosc windykacji, mimo ze
przyjęte załozenia opierają się na najlepszej wiedzy, rzeczywiste wyniki mogą roznic się od oczekiwanych.
Odpis wartości firmy

Odpisy wartosci firmy szacowane są na podstawie załozen Zarządu Jednostki Dominującej dotyczących ustalenia
wartosci odzyskiwalnej. Społka ujawnia głowne przesłanki wskazujące na utratę wartosci, zastosowane modele,
stopy dyskontowe oraz stopy wzrostu przyjęte do modeli.
Rezerwy na niewykorzystane urlopy

Rezerw na niewykorzystane urlopy ustalane są na podstawie ilosci niewykorzystanych dni urlopowych na dany dzien
oraz przeciętnego wynagrodzenia pracownika przypadającego na jeden dzien, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne pracodawcy.
Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych
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Zarząd okresla szacowane okresy uzytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczegolnych rzeczowych
aktywow trwałych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej uzytecznosci tych aktywow. W
przypadku zaistnienia okolicznosci powodujących zmianę spodziewanego okresu uzytkowania np. zmiany
technologiczne, wycofanie z uzytkowania itp. mogą się zmienic stawki amortyzacji. W konsekwencji zmieni się
wartosc odpisow amortyzacyjnych i wartosc księgowa netto rzeczowych aktywow trwałych.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek
podatkowych, ktore według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywow lub
rozwiązania zobowiązania, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, ktore obowiązywały prawnie lub
faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego. Prawdopodobienstwo realizacji aktywow z tytułu odroczonego
podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budzetach społek Grupy Kapitałowej.
Prognozowane wyniki finansowe społek Grupy Kapitałowej wskazują, ze zostanie osiągnięty dochod do
opodatkowania, na podstawie czego prawdopodobienstwo rozliczenia aktywa społki Grupy Kapitałowej okreslają
jako wysokie i ujmują to aktywo w pełnej wysokosci.

NOTA . .

| SE)NOWOŚĆ I CYKLIC)NOŚĆ

W prowadzonej działalnosci Grupa dostrzega pewną sezonowosc osiąganych przychodow w ciągu poszczegolnych
kwartałow roku obrotowego, ktora nie ma jednak istotnego wpływu na prezentowaną wartosc przychodow w ujęciu
rocznym. Zapotrzebowanie na usługi swiadczone w ramach Grupy Kapitałowej wzrasta w okresach swiątecznych.
Zjawisko związane jest szczegolnie z okresem swiąt Bozego Narodzenia oraz Wielkanocy. Dodatkowo mozna
zaobserwowac zmniejszoną aktywnosc branzy usług wsparcia sprzedazy w okresie lipiec-wrzesien.

Z uwagi na specyfikę sektora outsourcingu oraz zdywersyfikowany portfel klientow uwzględniający dostawcow
produktow dobr podstawowych, popyt na usługi wsparcia sprzedazy nie jest silnie uzalezniony od faz cyklu
koniunkturalnego, zatem zdaniem Zarządu Grupa nie jest klasyfikowana jako cykliczna.

NOTA |WSKA)ANIE C)YNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTE PR)E) NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Zdaniem Zarządu Emitenta, podobnie jak w poprzednim kwartale, największy wpływ na osiągane przez Grupę
Kapitałową wyniki finansowe, co najmniej w perspektywie najblizszego kwartału, będą miały zewnętrzne czynniki
makroekonomiczne niezalezne od jednostek wchodzących w skład Grupy oraz czynniki wewnętrzne.

Do czynnikow zewnętrznych nalezą między innymi:
-

wysokosc i wahania kursow walutowych;
stan koniunktury gospodarczej;
zmiany poziomu inflacji oraz wynagrodzen;
poziom stop procentowych;
poziom cen paliw;
warunki finansowania kapitałem obcym.

Zarząd wskazuje następujące, wewnętrzne czynniki zalezne od Społek:
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zwiększenie udziałow w rynku w oparciu o obecną ofertę usług i korzystne relacje kosztowe;
perspektywa pozyskania nowych klientow na obecnych i nowych rynkach;
racjonalizacja oferty swiadczonych usług;
dopasowanie w ujęciu jakosciowym i ilosciowym procesu rekrutacji do skali swiadczonych usług;
wypracowanie racjonalnej struktury organizacyjnej;
renegocjacje cen z dostawcami materiałow i usług.
wykorzystanie efektow synergii pomiędzy dotychczasowymi podmiotami Grupy a nowymi społkami w celu
maksymalizacji dynamiki rozwoju całej Grupy.

NOTA |ROD)AJ ORA) KWOTY PO)YCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, DOCHODY
CAŁKOWITE LUB PR)EPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIE)WYKŁE )E W)GLĘDU NA ICH
ROD)AJ, WIELKOŚĆ LUB WYWIERANY WPŁYW.

W okresie od kwietnia
roku do czerwca
roku nie wystąpiły inne istotne, niezwykłe wydarzenia, ktore
mogłyby w jakikolwiek sposob wpłynąc na aktywa, pasywa, kapitał, dochody całkowite lub przepływy srodkow
pienięznych Grupy.

NOTA |INFORMACJA DOTYC)ĄCA SEGMENTÓW OPERACYJNYCH, OBS)ARÓW GEOGRAFIC)NYCH
ORA) ISTOTNYCH KLIENTÓW
Dla celow zarządczych Grupa została podzielona na cztery głowne segmenty operacyjne wydzielone w oparciu
o wytwarzane produkty i sprzedawane towary. Pozostałe działalnosci, niestanowiące przedmiotu strategicznej
oceny zarządzania Grupą zostały zaprezentowane, jako segmenty pozostałe.
Zgodnie z wymogami MSSF „Segmenty operacyjne”, Grupa zidentyfikowała segmenty operacyjne w oparciu
o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementow, ktore są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące
o przydzielaniu zasobow do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe.
Zarząd Grupy analizuje segmenty operacyjne na podstawie przychodow i kosztow bezposrednich przypisanych do
segmentu. Koszty sprzedazy, zarządu oraz przychody i koszty pozostałej działalnosci operacyjnej i działalnosci
finansowej nie są analizowane w podziale na segmenty
Działalnosc operacyjna Grupy Kapitałowej ASM GROUP zagregowana została w następujących segmentach:
-

-

-

merchandising

obejmuje usługi polegające na zapewnieniu odpowiednio przeszkolonego
personelu odpowiadającego za ekspozycję, segregowanie, inwentaryzację oraz
ułozenie towarow na połkach,

field marketing

obejmuje organizacją eventow mających na celu wsparcie procesu sprzedazy,

badania marketingowe

stanowi analizę sytuacji rynkowej opartą na monitoringu połkowym mającym na

outsourcing
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celu gruntowną analizę rynku oraz wykorzystanie innowacyjnych metod
badawczych,

obejmują głownie przychody ze sprzedazy badan marketingowych, przychody z
usług kontrolingowych i koordynacji pracy personelu, pozostałe usługi.

W związku z faktem, iz podstawowym składnikiem kosztow operacyjnych poszczegolnych segmentow Grupy są
koszty pracownicze, przy czym pracownicy oddelegowani są do projektow w zakresie roznych segmentow, Zarząd
Grupy nie analizuje kosztow operacyjnych w podziale na segmenty. Wiązałoby się to z koniecznoscią ponoszenia
istotnych kosztow kontrolingowych, nie wspołmiernych do uzyskanych w ten sposob informacji. Zarząd Grupy
ocenia rentownosc zlecen na podstawie planowanej marzy brutto na projekcie.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, podatek dochodowy oraz aktywa
i zobowiązania są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentow, w związku z czym
Grupa nie zaprezentowała podziału tych pozycji na segmenty.
Sposoby pomiaru przychodow nie rozni się od zasad przyjętych do sporządzenia sprawozdania finansowego.
Podział przychodow operacyjnych ze sprzedazy na segmenty przedstawiono ponizej:

2015

PR)YCHODY OPERACYJNE WG. SEGMENTÓW
w tys. zł

Merchandising
Field Marketing
Outsour i g Sił Sprzedaży
Badania Marketingowe
Pozostałe Przy hody
Wyłą ze ia iędzy seg e ta i
Wyłą ze ia ko solida yj e
Przy hody ze sprzedaży produktów wg seg e tów, razem
Przy hody ieprzypisa e do seg e tów:
Przy hody ze sprzedaży towarów i ateriałów
Przy hody ze sprzedaży, raze

W roku

2014

2015

2014

01.01 - 30.06 01.01 - 30.06 01.04 - 30.06 01.04 - 30.06
45 785
24 046
10 361
2 724
219
- 83
83 051
83 051

41 854
26 904
11 035
4 406
478
- 50
84 627
84 627

23 434
11 900
5 091
1 362
64
- 55
41 796
41 796

19 810
16 849
5 651
1 861
187
- 24
44 335
44 335

Grupa działała głownie w dwoch obszarach geograficznych – w Polsce oraz we Włoszech.

Ponizej przedstawiono przychody operacyjne ze sprzedazy Grupy od klientow zewnętrznych w rozbiciu na
poszczegolne obszary geograficzne:
PRZYCHODY W PODZIALE GEOGRAFICZNYM
w tys. zł

POLSKA
WŁOCHY
PO)OSTAŁE REGIONY
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2015

2014

2015

2014

01.01 - 30.06

01.01 - 30.06

01.04 - 30.06

01.04 - 30.06

36 591
46 460
-

40 726
43 901
-

17 878
23 918
-

20 310
24 025
-
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RAZEM

83 051

84 627

41 796

44 335

Ponizej przedstawiono koncentrację zrodeł przychodow operacyjnych ze sprzedazy ze względu na istotnych
klientow.

2015

2014

01.01 - 30.06

01.01 - 30.06

ISTOTNI KLIENCI GRUPY
w tys. zł / %

KLIENT A
KLIENT B
POZOSTALI KLIENCI
RAZEM

11 130
8 089
63 832

13,4%
76,9%

5 559
7 679
71 388

84,4%

83 051

100%

84 627

100%

9,7%

6,6%
9,1%

NOTA
|ISTOTNE WYDAR)ENIA PO DACIE BILANSOWEJ NIEUJĘTE W ŚRÓDROC)NYM
SKONSOLIDOWANYM SPRAWO)DANIU FINANSOWYM, A MOGĄCE W )NAC)ĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ
NA TO SPRAWO)DANIE
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne wydarzenia nieujęte w sprawozdaniu,
ktore mogłyby miec wpływ na to sprawozdanie

NOTA | WYPŁACONE LUB )ADEKLAROWANE DYWIDENDY, ŁĄC)NIE I W PR)ELIC)ENIU NA JEDNĄ
AKCJĘ ) POD)IAŁEM NA AKCJE )WYKŁE I UPR)YWILEJOWANE
W okresie od dnia stycznia
deklarowała wypłaty dywidendy.

roku do dnia

czerwca

roku ASM Group S.A. nie wypłacała ani nie

NOTA
| EMISJE WYKUP ORA) SPŁATA NIE UD)IAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W okresie od dnia stycznia
roku do dnia
czerwca
roku Emitent oraz społki z Grupy nie dokonywały
transakcji emisji, wykupu oraz spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierow wartosciowych.
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| INFORMACJE O )ATRUDNIENIU

Na dzien

czerwca

roku zatrudnienie u Emitenta i w Grupie Kapitałowej przedstawiało się następująco:

ZATRUDNIENIE
w przeli ze iu a peł e etaty

30.06.2015

30.06.2014

10,78
226,36

13,55
254,58

Li z a osó zatrud io y h u E ite ta
Li z a osó zatrud io a w Grupie Kapitałowej

NOTA | SKUTEK )MIAN W STRUKTUR)E JEDNOSTKI GOSPODARC)EJ W CIĄGU BIEŻĄCEGO OKRESU
ŁĄC)NIE ) POŁĄC)ENIEM JEDNOSTEK GOSPODARC)YCH, PR)EJĘCIEM LUB SPR)EDAŻĄ JEDNOSTEK
)ALEŻNYCH I INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, RESTRUKTURY)ACJĄ I )ANIECHANIEM D)IAŁAŃ
W okresie od stycznia
roku do
gospodarczej oraz Grupy Kapitałowej.

NOTA

czerwca

roku nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki

| TRANSAKCJE ) PODMIOTAMI POWIĄ)ANYMI

Salda nierozliczonych pozyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi na dzien
istniały salda nierozliczonych pozyczek pomiędzy jednostkami powiązanymi.

.

.

r. oraz

.

.

r. nie

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi
Sprzedaz na rzecz oraz zakupy od podmiotow powiązanych dokonywane są według cen rynkowych. Zaległe
zobowiązania na koniec okresu są nieoprocentowane i rozliczane gotowkowo lub bezgotowkowo. Grupa nie nalicza
odsetek od podmiotow powiązanych z tytułu opoznien w zapłacie Zobowiązania wobec podmiotow powiązanych nie
zostały objęte zadnymi gwarancjami udzielonymi lub otrzymanymi. Nie są one takze zabezpieczone w innych
formach.
W biezącym okresie sprawozdawczym Grupa nie utworzyła zadnego odpisu na naleznosci wątpliwe dotyczące kwot
naleznosci od podmiotow powiązanych.
Pozostałe jednostki powiązane
Jako pozostałe jednostki powiązane Jednostka Dominująca uznaje miedzy innymi jednostki, nad ktorymi osoby z
kluczowego kierownictwa Jednostki Dominującej sprawowały kontrolę.
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Kluczowe kierownictwo
Jako kluczowe kierownictwo Jednostka dominująca uznaje członkow Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki
Dominującej.
Ponizej przedstawiono wartosc transakcji z jednostkami powiązanymi w prezentowanym oraz porownawczym
okresie:
TRANSAKCJE ) PODMIOTAMI POWIĄ)ANYMI
w tys. zł

Jednostki
współko trolowa e i
stowarzyszone

Pozostałe jed ostki
powiąza e

Kluczowe
kierownictwo

-

-

2

Jednostki
współko trolowa e i
stowarzyszone

Pozostałe jed ostki
powiąza e

Kluczowe
kierownictwo

-

-

181

01.01 - 30.06.2015
Sprzedaż usług
)akup usług
Należ oś i z tytułu dostaw
Pozostałe zo owiąza ia

TRANSAKCJE ) PODMIOTAMI POWIĄ)ANYMI
w tys. zł

01.01 - 30.06.2014
Sprzedaż usług
)akup usług
Należ oś i z tytułu dostaw
Pozostałe zo owiąza ia

NOTA
| CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWOD)EŃ, C)YNNIKI I )DAR)ENIA
MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
)nformacje w zakresie charakterystyki istotnych dokonan lub niepowodzen oraz czynnikow i zdarzen mających
wpływ na osiągnięte wyniki zostały przedstawione w punkcie „Komentarz do podstawowych wielkosci
ekonomiczno-finansowych”.
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NOTA
| INFORMACJA )AR)ĄDU EMITENTA NA TEMAT INCICJATYW NASTAWIONYCH NA
WPROWAD)ENIE RO)WIĄ)AŃ INNOWACYJNYCH W PR)EDSIĘBIORSTWIE EMITENTA ORA) W JEGO
GRUPIE KAPITAŁOWEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM
W )) kwartale
roku Emitent nie podejmował inicjatyw mających na celu wprowadzenie kolejnych
innowacyjnych rozwiązan w Grupie Kapitałowej ASM. Emitent wciąz skupia swoje działania w zakresie wdrazania
innowacji w projektach rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Ponadto, Zarząd Emitenta nadal prowadzi działania polegające na analizie rynku usług wsparcia sprzedazy,
poszukując dodatkowych mozliwosci rozwoju Grupy Kapitałowej ASM.

NOTA
| ROD)AJ ORA) KWOTY )MIAN WARTOŚCI S)ACUNKOWYCH, KTÓRE BYŁY PODAWANE W
POPR)EDNICH OKRESACH BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO, LUB )MIANY WARTOŚCI S)ACUNKÓW
PODAWANYCH W POPR)EDNICH LATACH OBROTOWYCH, JEŚLI WYWIERAJĄC ONE ISTOTNY WPŁYW NA
BIEŻĄCY OKRES.
NOTA

. | GRUPA KAPITAŁOWA

NOTA

. . | AKTYWA I RE)ERWA ) TYTUŁU ODROC)ONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
w tys. zł

AKTYWA
REZERWA

NOTA
w tys. zł

) tytułu odpraw e erytalnych i rentowych
) tytułu ekwiwale tu urlopowego
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449

309

23

304

468

-

-

-

-

-

. . | RE)ERWY NA ŚWIADC)ENIA PRACOWNIC)E

RE)ERWY NA ŚWIADC)ENIA PRACOWNIC)E

RAZEM

30.06.2015 zawiąza ie rozwiąza ie Wykorzystanie 31.12.2014

30.06.2015 zawiąza ie rozwiąza ie wykorzystanie 31.12.2014
5
538

5
538

7
448

-

7
448

544

544

454

-

454
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. . | RE)ERWY NA PO)OSTAŁE )OBOWIĄ)ANIA

RE)ERWY NA PO)OSTAŁE )OBOWIĄ)ANIA
(w tys. zł

30.06.2015 zawiąza ie

Bada ie i przygotowa ie sprawozdań
Finansowych
Zarachowane wynagrodzenia
Koszty i y h usług o y h
Inne
RAZEM

NOTA

rozwiąza ie

wykorzystani
e

31.12.201
4

-

2

2

69

69

924
94
-

886
61
2

2
2
2

77
37
2

117
73
2

1 018

951

8

185

260

. . | WARTOŚĆ FIRMY ORA) ODPISY AKTUALI)UJĄCE WARTOŚĆ FIRMY

AKTUALI)ACJA WARTOŚCI FIRMY

30.06.2015

31.12.2014

Wartość rutto wartoś i fir y a po zątek okresu:
)większe ia
a y ie jed ostek zależ y h
Zmniejszenia
sprzedaż jed ostek zależ y h
Wycena wg. waluty prezentacyjnej
Wartość rutto wartoś i fir y a ko ie okresu:
Odpis aktualizują y wartość fir y a po zątek okresu
)większe ia
Zmniejszenia
Odpis aktualizują y wartość fir y a ko ie okresu

73 662
- 288
73 374
4 471
4 471

73 174
489
73 662
4 471
4 471

Wartość etto wartoś i ie aterial y h a ko ie okresu

68 903

69 191

w tys. zł

Zmiana wartosci firmy brutto wykazanej na dzien
czerwca
roku w stosunku do
grudnia
roku w
kwocie tys. zł wynikała z roznic kursowych powstałych z przeliczenia wartosci firmy wyrazonych w walucie
EUR i przypisanych do jednostek włoskich Trade S.p.A., Promotion )ntrade S.r.l. .

Emitent rozpoznał na koniec
roku odpis aktualizujący wartosc firmy, w kwocie
tys. zł. Odpis został
rozpoznany na wartosci firmy przypisanej do Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako
osrodka wypracowującego srodki pienięzne. Odpis został oszacowany na podstawie porownania wartosci
odzyskiwalnej wartosci uzytkowej osrodka wypracowującego srodki pienięzne z wartoscią bilansową wartosci
firmy oraz konsolidowanych aktywow netto Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o.

NOTA

. . | NALEŻNOŚCI ) TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

NALEŻNOŚCI ) TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I
UGŁUG
w tys. zł

STRONA |

30.06.2015 zawiąza ie rozwiąza ie wykorzystanie 31.12.2014
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Odpis aktualizują y ależ oś i

ŚRÓDROC)NE SPRAWO)DANIE FINANSOWE - II KWARTAŁ

517

3

3

3

520

NOTA

. | EMITENT

NOTA

. . | AKTYWA I RE)ERWA ) TYTUŁU ODROC)ONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
w tys. zł

AKTYWA
REZERWA

NOTA
w tys. zł

) tytułu odpraw e erytalnych i rentowych
) tytułu ekwiwale tu urlopowego
RAZEM

w tys. zł

Bada ie i przygotowa ie sprawozdań
finansowych
Zarachowane wynagrodzenia
Koszty i y h usług o y h
Inne
RAZEM

6

66

113

8 535

-

-

-

8 535

30.06.2015 zawiąza ie rozwiąza ie wykorzystanie 31.12.2014
0
40

0
40

1
30

-

1
30

40

40

31

-

31

30.06.2015 zawiąza ie rozwiąza ie wykorzystanie 31.12.2014
-

-

-

45

45

214
94
-

174
59
-

-

35
-

40
71
-

308

233

-

80

156

. . | INWESTYCJE W JEDNOSTKI )ALEŻNE

INWESTYCJE W JEDNOSTKI )ALEŻNE
w tys. zł

Wartość rutto a po zątek okresu:
)większe ia
a y ie jed ostek zależ y h
Zmniejszenia
sprzedaż jed ostek zależ y h
Wartość rutto a ko ie okresu:

STRONA |

79

. . | RE)ERWY NA PO)OSTAŁE )OBOWIĄ)ANIA

RE)ERWY NA PO)OSTAŁE )OBOWIĄ)ANIA

NOTA

120

. . | RE)ERWY NA ŚWIADC)ENIA PRACOWNIC)E

RE)ERWY NA ŚWIADC)ENIA PRACOWNIC)E

NOTA

30.06.2015 zawiąza ie rozwiąza ie wykorzystanie 31.12.2014

30.06.2015

31.12.2014

86 107
86 107

86 107
86 107

ASM GROUP S.A.
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Odpis aktualizują y a po zątek okresu
)większe ia
Zmniejszenia
Odpis aktualizują y a ko ie okresu
Wartość etto a ko ie okresu
Emitent rozpoznał na koniec
kwocie
tys. zł.

NOTA

15 526
15 526
70 581

roku odpis aktualizujący inwestycję w udziały Gruppo Trade Service sp. z o.o. w

. . | NALEŻNOŚCI ) TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

NALEŻNOŚCI ) TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I
UGŁUG
w tys. zł

Odpis aktualizują y ależ oś i

30.06.2015 zawiąza ie rozwiąza ie wykorzystanie 31.12.2014
74

-

-

PODPISY C)ŁONKÓW )AR)ĄDU SPÓŁKI

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIER)ONO
PROWAD)ENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
SPÓŁKI NA

.

Warszawa, dnia
STRONA |

15 526
15 526
70 581

.

ROKU

sierpnia

roku

-

74
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