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PROTEKTOR Spółka Akcyjna na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 19 lutego 2009 roku nie pokazuje oddzielnego półrocznego raportu jednostkowego. 

Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe PROTEKTOR Spółka Akcyjna 

oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego 

sprawozdania stanowi uzupełnienie półrocznego raportu skonsolidowanego Grupy 

Kapitałowej Protektor. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

 

 

 

 

 

         Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, półroczne Jednostkowe i Skonsolidowane 

Sprawozdanie Finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 

zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową PROTEKTOR S.A. oraz Grupy Kapitałowej Protektor oraz ich wyniki 

finansowe, oraz że sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 

sytuacji Grupy Kapitałowej Protektor w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.  

 

 

PIOTR MAJEWSKI                                                                                      PIOTR SKRZYŃSKI 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU                                                                                    PREZES ZARZĄDU 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 

 

 

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 

przeglądu Skróconego Jednostkowego i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres 

od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim 

„Doradca” Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o., posiadający wpis na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod poz. 232. Podmiot ten oraz 

biegły rewident dokonujący tego przeglądu spełniają warunki do wydania bezstronnego 

i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

zawodowymi. 

 

 

PIOTR MAJEWSKI                                                                                   PIOTR SKRZYŃSKI 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU                                                                                 PREZES ZARZĄDU 
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WYBRANE DANE FINANSOWE DO ŚRÓDROCZNEGO 

SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR  

za I półrocze 2015 

 

Poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały na EUR według średniego kursu 

obowiązującego na dzień bilansowy ustalony przez NBP (30.06.2015 - 4,1944 PLN, 

31.12.2014 - 4,2623 PLN). Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku 

przepływów pieniężnych przeliczone zostały średnim kursem EUR będącym średnią 

arytmetyczną z 6 miesięcy okresu sprawozdawczego (I półrocze 2015 - 4,1341 PLN, dane 

porównywalne za I półrocze 2014 - 4,1784 PLN). 

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Protektor  
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU         

Wyszczególnienie 

za okres za okres za okres za okres 

od 01.01 do 

30.06.2015 

od 01.01 do 

30.06.2014 

od 01.01 do 

30.06.2015 

od 01.01 do 

30.06.2014 

PLN PLN EUR EUR 

Przychody ze sprzedaży 53 831  51 926  13 021  12 427  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 544  20 203  5 211  4 835  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 525  5 901  1 820  1 412  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 539  5 831  1 824  1 396  

Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 4 251  2 952  1 028  706  

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu  
dominującego 4 305  2 998  1 041  717  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (939) 1 413  (227) 338  

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności  

inwestycyjnej (421) (1 098) (102) (263) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (510) (1 414) (123) (338) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 870) (1 099) (452) (263) 

Średni kurs PLN / EUR     4,1341  4,1784  

Wyszczególnienie na dzień na dzień na dzień na dzień 

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014 

Aktywa razem 87 832  80 863  20 940  18 972  

Aktywa trwałe 19 336  19 853  4 610  4 658  

Aktywa obrotowe 68 496  61 010  16 330  14 314  

Zobowiązania razem 28 832  19 307  6 874  4 530  

Zobowiązania długoterminowe 2 556  5 799  609  1 361  

Zobowiązania krótkoterminowe 26 276  13 508  6 265  3 169  

Kapitał własny 59 000  61 556  14 066  14 442  

Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu  

dominującego 57 901  60 525  13 804  14 200  

Kapitał zakładowy 9 572  9 572  2 282  2 246  

Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600  19 021 600  19 021 600  19 021 600  

Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki  
dominującej  0,23  0,16  0,05  0,04  
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Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany          akcjonariuszom 

jednostki dominującej  0,23  0,16  0,05  0,04  

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda  5 516  5 136  1 315  1 205  

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję  0,29  0,27  0,07  0,06  

Kurs PLN / EUR na koniec okresu     4,1944  4,2623  



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor 

 sporządzone  według 

MSR/MSSF 

za I półrocze 2015 r. (w tys. PLN) 

 

 

Strona 7 z 43 
 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

(SKONSOLIDOWANY BILANS) 

 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

(SKONSOLIDOWANY BILANS) NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU   

Wyszczególnienie 

na dzień na dzień 

30.06.2015 31.12.2014 

Aktywa 

Aktywa trwałe 19 336  19 853  

Wartości niematerialne 5 005  5 049  

Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek 

gospodarczych -    -    

Rzeczowe aktywa trwałe 12 874  13 341  

Nieruchomości inwestycyjne -    -    

Inwestycje w jednostkach zależnych -    -    

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw 
 własności -    -    

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 12  11  

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek 12  11  

Należności długoterminowe -    -    

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek -    -    

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 445  1 452  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    -    

Aktywa obrotowe 68 496  61 010  

Zapasy 44 796  41 462  

Należności od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o 
 usługę budowlaną / długoterminową -    -    

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek -    -    

Należności z tytułu dostaw i usług 11 148  4 741  

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek 11 148  4 741  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 473  810  

Pozostałe należności krótkoterminowe 760  1 106  

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek 760  1 106  

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -    -    

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek -    -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 715  4 585  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 604  306  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży 8 000  8 000  

Aktywa razem 87 832  80 863  
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Wyszczególnienie 

 

na dzień na dzień 

30.06.2015 31.12.2014 

Pasywa     

Kapitał własny 59 000  61 556  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 

 dominującej 57 901  60 525  

Kapitał podstawowy 9 572  9 572  

Akcje / udziały własne -    -    

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 

 Nominalnej 10 235  10 235  

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice  

kursowe z konsolidacji 657  2 086  

Pozostałe kapitały (346) (433) 

Niepodzielony wynik finansowy 37 783  39 065  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 33 478  33 067  

- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający 

                 akcjonariuszom jednostki dominującej 4 305  5 998  

Udziały niesprawujące kontroli 1 099  1 031  

Zobowiązania 28 832  19 307  

Zobowiązania długoterminowe 2 556  5 799  

Długoterminowe kredyty i pożyczki -    2 949  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek -    2 949  

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 464  784  

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 255  273  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek 255  273  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 822  1 778  

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 15  15  

Pozostałe rezerwy na zobowiązania długoterminowe -    -    

Dotacje rządowe -    -    

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    -    

Zobowiązania krótkoterminowe 26 276  13 508  

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 5 725  2 777  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek 5 725  2 777  

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 735  716  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7 243  4 093  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek 7 243  4 093  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 499  933  

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 9 190  2 798  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek 9 190  2 798  

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 357  533  

Pozostałe rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 1 527  1 658  

Dotacje rządowe -    -    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    -    

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży -    -    

Pasywa razem 87 832  80 863  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW (RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 

 ZYSKÓW I STRAT) ZA OKRES OD 01.01.2015 ROKU DO 30.06.2015 ROKU (WARIANT KALKULACYJNY)  

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.01.2015 
do 30.06.2015 

od 01.01.2014  
do 30.06.2014 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 53 831  51 926  

- od jednostek powiązanych -    -    

Przychody ze sprzedaży produktów 53 565  51 616  

Przychody ze sprzedaży usług  70  54  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 196  256  

Koszt własny sprzedaży (32 287) (31 723) 

- od jednostek powiązanych -    -    

Koszt sprzedanych produktów (32 120) (31 559) 

Koszt sprzedanych usług (22) (40) 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów (145) (124) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 544  20 203  

Koszty sprzedaży (4 596) (4 577) 

Koszty ogólnego zarządu (9 747) (10 109) 

Pozostałe przychody operacyjne 664  621  

Pozostałe koszty operacyjne (340) (237) 

Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności -    -    

Koszty restrukturyzacji -    -    

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 525  5 901  

Przychody finansowe 14  133  

Koszty finansowe -  (203) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji -    -    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 539  5 831  

Podatek dochodowy (3 288) (2 879) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 251  2 952  

    Działalność zaniechana     

Wynik netto z działalności zaniechanej -    -    

Zysk (strata) netto 4 251  2 952  

Zysk (strata) netto przypadający:     

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 305  2 998  

- akcjonariuszom mniejszościowym (54) (46) 

    Inne całkowite dochody:   

    Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do  

rachunku zysków i strat, w tym:   

- różnice kursowe z przeliczenia spółek zagranicznych  (1 291) (711)  

- podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów  -  

     Pozycje, które w przyszłości nie mogą zostać zreklasyfikowane  

do rachunku zysków i strat   

    Całkowite dochody razem   

    Całkowite dochody razem przypadające: 2 960 2 241 

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 892 2 530 

- akcjonariuszom mniejszościowym  68 (289) 
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ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ    

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.01.2015 

do 30.06.2015 

od 01.01.2014 

do 30.06.2014 

PLN / akcję PLN / akcję 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 305  2 998  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 4 305  2 998  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  19 021 600 19 021 600 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 19 021 600 19 021 600 

z działalności kontynuowanej     

- podstawowy 0,23  0,16  

- rozwodniony 0,23  0,16  

z działalności kontynuowanej i zaniechanej     

- podstawowy 0,23  0,16  

- rozwodniony 0,23  0,16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor 

 sporządzone  według 

MSR/MSSF 

za I półrocze 2015 r. (w tys. PLN) 

 

 

Strona 11 z 43 
 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW (RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) 
 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I 

STRAT) ZA OKRES OD 01.04 DO 30.06.2015  I OD 01.04 DO 30.06.2014 ROKU (WARIANT KALKULACYJNY) 

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.04 do 

30.06.2015 

od 01.04 do 

30.06.2014 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 27 847  25 350  

- od jednostek powiązanych -    -    

Przychody ze sprzedaży produktów 27 688  25 196  

Przychody ze sprzedaży usług  40  27  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 119  127  

Koszt własny sprzedaży (16 894) (15 419) 

- od jednostek powiązanych -    -    

Koszt sprzedanych produktów (16 806) (15 301) 

Koszt sprzedanych usług (11) (34) 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów (77) (84) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 953  9 931  

Koszty sprzedaży (2 614) (2 382) 

Koszty ogólnego zarządu (5 181) (5 213) 

Pozostałe przychody operacyjne 286  412  

Pozostałe koszty operacyjne (228) (47) 

Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności -    -    

Koszty restrukturyzacji -    -    

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 216  2 701  

Przychody finansowe 13  4  

Koszty finansowe 8  4  

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji -    -    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 237  2 709  

Podatek dochodowy (1 417) (1 409) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 820  1 300  

    Działalność zaniechana -    -    

Strata/zysk netto z działalności zaniechanej -    -    

Zysk (strata) netto 1 820  1 300  

Zysk (strata) netto przypadający: -    -    

- akcjonariuszom podmiotu dominującego  1 868  1 358  

- akcjonariuszom mniejszościowym (48) (58)  

Inne całkowite dochody:    

    Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do  

rachunku zysków i strat, w tym:   

- różnice kursowe z przeliczenia spółek zagranicznych  692  (422)  

- podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów   

     Pozycje, które w przyszłości nie mogą zostać zreklasyfikowane  

do rachunku zysków i strat -    -    

    Całkowite dochody razem   

    Całkowite dochody razem przypadające: 2 512 878 

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 291 1 068 

- akcjonariuszom mniejszościowym  221 (190) 
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ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ   

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.04 do 

30.06.2015 

od 01.04 do 

30.06.2014 

PLN / akcję PLN / akcję 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 868  1 358  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 1 868  1 358  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 021 600 19 021 600 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 19 021 600 19 021 600 

z działalności kontynuowanej     

- podstawowy 0,10  0,07  

- rozwodniony 0,10  0,07  

z działalności kontynuowanej i zaniechanej     

- podstawowy 0,10  0,07  

- rozwodniony 0,10  0,07  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) ZA OKRES OD 01.01.2015 ROKU DO 30.06.2015 ROKU (METODA POŚREDNIA) 

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.01.2015 do 

30.06.2015 

od 01.01.2014 do 

30.06.2014 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 539  5 831  

Korekty: 1 260  1 268  

Amortyzacja wartości niematerialnych 76  84  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy -    -    

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych -    -    

Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 1 071  1 050  

(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych -    -    

(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -    -    

Zyski ( straty) z działalności inwestycyjnej -    -    

Utrata kontroli nad aktywami netto jednostki zależnej -    -    

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -    -    

Koszty odsetek 113  134  

Otrzymane odsetki -    -    

Otrzymane dywidendy -    -    

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale 

obrotowym 8 799  7 099  

Zmiana stanu zapasów (4 115) (1 556) 

Zmiana stanu należności (11 063) (4 816) 

Zmiana stanu zobowiązań 8 967  4 332  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 492  (83) 

Inne korekty (788) (695) 

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 2 292  4 281  

Zapłacone odsetki -    10  

Zapłacony podatek dochodowy (3 231) (2 878) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (939) 1 413  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor 

 sporządzone  według 

MSR/MSSF 

za I półrocze 2015 r. (w tys. PLN) 

 

 

Strona 14 z 43 
 

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.01.2015 do 
30.06.2015 

od 01.01.2014 do 
30.06.2014 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (39) -    

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych -    -    

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (429) (1 100) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 46  2  

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych -    -    

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych -    -    

Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -    -    

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -    -    

Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu -    -    

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu -    -    
Utrata kontroli nad aktywami netto jednostki zależnej  po uwzględnieniu utraconych 

środków pieniężnych -    -    

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych -    -    

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych -    -    

Pożyczki udzielone -    -    

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych -    -    

Otrzymane odsetki 1  -    

Otrzymane dywidendy -    -    

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (421) (1 098) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

Wpływy netto z tytułu emisji akcji -    -    

Nabycie akcji własnych -    -    

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -    -    

Wykup dłużnych papierów wartościowych -    -    

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 1 267  241  

Spłaty kredytów i pożyczek (1 323) (1 420) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (364) (54) 

Odsetki zapłacone (90) (181) 

Dywidendy wypłacone -    - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (510) (1 414) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 870) (1 099) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 4 585  5 731  

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych -    -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 715  4 632  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

(ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) W OKRESIE OD 01.01.2015 ROKU DO 30.06.2015 

ROKU 

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadający dla udziałowców jednostki dominującej 
Udziały 

niesprawujące 

kontroli 

Kapitał własny 

razem Kapitał 
podstawowy 

Pozostałe 
kapitały 

Różnice 

kursowe 

z przeliczenia 

Niepodzielony 

wynik 

finansowy 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2015 roku 9 572 9 802  2 086  39 065  60 525  1 031  61 556  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  -   -  - - -   - 

Korekta błędu   -    -   -   -   -    -   

Saldo po zmianach 9 572 9 802  2 086  39 065  60 525  1 031  61 556  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku 

            

Różnice z tytułu zaokrągleń 
  

            -    

Inwestycje dostępne do sprzedaży:     -    -    -    -      -    

- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny         -      -    

- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży        -      -    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:      -    -    -    -    -    -    

- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny         -      -    

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego z okresu         -      -    

- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości  

bilansowej pozycji zabezpieczanych         -      -    

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą   (58) (1 429) 74  (1 413) 122  (1 291) 

Wyniki odnoszone na kapitał własny          -      -    

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym     (58) (1 429) 74  (1 413) 122  (1 291) 

Zysk netto za okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku       4 305  4 305  (54) 4 251  

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2015 roku  

do 30.06.2015 roku 

 

    (58) (1 429) 4 379  2 892  68  2 960  

Dywidendy       (5 516) (5 516)   (5 516) 

Wyemitowany kapitał podstawowy         -      -    

Odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży         -      -    

Podział wyniku finansowego  145    (145) -      -    

Saldo na dzień 30.06.2015 roku 9 572  9 889  657  37 783  57 901  1 099  59 000  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) W OKRESIE OD 01.01.2014 ROKU DO 31.12.2014 ROKU

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej 

Udziały 

niesprawujące 
kontroli 

Kapitał własny 

razem Kapitał 

podstawowy 

Pozostałe 

kapitały 

Różnice 
kursowe 

z przeliczenia 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2014 roku 9 572  15 026  772  32 836  58 206  1 050  59 256  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości        

Korekta błędu         

Saldo po zmianach 9 572  15 026  772  32 836  58 206  1 050  59 256  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku            

Różnice z tytułu zaokrągleń              -    

Inwestycje dostępne do sprzedaży: -    -    -    -    -      -    

- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny         -      -    

- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży         -      -    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: -    -    -    -    -    -    -    

- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny         -      -    

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu         -      -    

- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości · bilansowej    

        pozycji zabezpieczanych         -      -    

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą   13  1 314  130  1 457  64  1 521  

Wyniki odnoszone na kapitał własny         -      -    

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym -    13  1 314  130  1 457  64  1 521  

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku       5 998  5 998  (83) 5 915  

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2014 

 roku -    13  1 314  6 128  7 455  (19) 7 436  

Dywidendy   (5 136)     (5 136)   (5 136) 

Wyemitowany kapitał podstawowy         -      -    

Wyemitowane opcje zamienne na akcje         -      -    

Odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży         -      -    

Podział wyniku finansowego   (101)   101  -      -    

Saldo na dzień 31.12.2014 roku 9 572  9 802  2 086  39 065  60 525  1 031  61 556  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 30.06.2014 ROKU 

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej 
Udziały 

niesprawujące 

kontroli 

Kapitał własny 

razem Kapitał 

podstawowy 

Pozostałe 

kapitały 

Różnice 
kursowe 

z przeliczenia 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2014 roku  9 572  15 026  772  32 836  58 206  1 050  59 256  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 
 

-    -   -  - - -   - 

Korekta błędu   -    -    -   -   -   -    -   

Saldo po zmianach  9 572  15 026  772  32 836  58 206  1 050  59 256  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2014 roku 

    do 30.06.2014                 

Różnice z tytułu zaokrągleń   -     (2) (2)   (2) 

Inwestycje dostępne do sprzedaży:  -    -    -    -    -      -    

- wyniki odnoszone na kapitał własny   -       -      -    

- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży   -       -      -    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: -    -    -    -    -    -    -    

- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny  -       -      -    

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu  -       -      -    

- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości · bilansowej  
pozycji zabezpieczanych -       -      -    

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą   - 13  (187) (294) (468) (243) (711) 

Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub 

 przeniesionymi z kapitału   -       -      -    

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym -    13  (187) (296) (470) (243) (713) 

Zysk netto za okres od  01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku  -     2 998  2 998  (46) 2 952  

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2014 roku 

 do 30.06.2014roku -    13  (187) 2 702  2 528  (289) 2 239  

Dywidendy   - (5 136)     (5 136)   (5 136) 

Wyemitowany kapitał podstawowy  -  -  -  - -     - -    

Odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży  -       

Podział wyniku finansowego   - (101)   101  -      -    

Saldo na dzień 30.06.2014 roku  9 572  9 802  585  35 639  55 598  761  56 359  
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WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE 

do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Protektor za I półrocze 2015 roku 

 

 

1. Opis Grupy Kapitałowej Protektor  

 

1.1 Nazwa i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru 

oraz podstawowy przedmiot działalności Emitenta według PKD, a w przypadku,  

gdy papiery wartościowe Emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym,  

także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek  

oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej i opis ich roli w grupie, jak 

również informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej jednostki 

dominującej. 

 

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Protektor jest PROTEKTOR Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Lublinie, przy ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin. Spółka posiada 

osobowość prawną, działa na podstawie przepisów prawa polskiego na obszarze Polski, a 

poprzez nabycie spółek zależnych - także za granicą. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym 

Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534. 

Branża, w której działa spółka, według klasyfikacji przyjętej przez rynek regulowany: 

przemysł lekki. 

Przedmiotem działalności spółki dominującej jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności): 

1) produkcja obuwia (15.20.Z), 

2) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, 

wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z), 

3) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), 

4) transport drogowy towarów (49.41.Z), 

5) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), 

6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 

7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

(68.20.Z), 

8) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,  

gdzie indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z), 

9) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), 

10) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z). 

 

  

Skład Zarządu na 30 czerwca 2015 roku: 

 Piotr Skrzyński - Prezes Zarządu, 

 Piotr Majewski  - Członek Zarządu. 
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Skład Rady Nadzorczej na 30 czerwca 2015 roku: 

 Mirosław Panek - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Zdzisław Burlewicz  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  

 Jacek Dekarz - Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej,  

 Paweł Miller  - Członek Rady Nadzorczej. 

 

1.2 Struktura organizacyjna grupy jednostek powiązanych oraz informacje dotyczące 

rodzaju powiązań w grupie. 

 

 

 

 
 

PROTEKTOR 

 S.A. 

 
ABEBA 

Spezialschuh 

Ausstatter GmbH 

Niemcy  

100 % 

 
Inform 

 Brill GmbH 

Niemcy 

100 % 

 

ABEBA FRANCE 

Francja 

100 % 

Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

„Rida”  

Mołdawia 

90 % 

Spółka joint-venture 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

„TERRI-PA”  

Mołdawia 

51 % 
 

 

 

A) Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Protektor objęte konsolidacją metodą 

pełną na dzień 30 czerwca 2015 roku:  

 PROTEKTOR S.A.- jednostka dominująca, 

 ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH z siedzibą Schlackenbergstrasse 5,  

66386 St. Ingbert, występująca jako jednostka zależna, wpisana do rejestru 

handlowego Sądu Rejonowego w Saarbrücken pod nr HRB 32581. Nabyte 

udziały stanowią 100%, data objęcia kontroli – maj 2007 roku. Podstawowym 

przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż obuwia oraz części obuwia, 

wyrobów skórzanych i pokrewnych produktów, 

 Inform Brill GmbH z siedzibą Schlackenbergstrasse 5 66386 St. Ingbert, Niemcy, 

występująca jako jednostka zależna, wpisana do rejestru handlowego Sądu 

Rejonowego w Saarbrücken pod nr HRB 32553. Nabyte udziały przez jednostkę 
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dominującą stanowią 100%, data objęcia kontroli – maj 2007 roku. 

Podstawowym przedmiotem działalności jest handel obuwiem i częściami 

obuwia, wyrobami skórzanymi i pokrewnymi, 

 ABEBA FRANCE SARL z siedzibą w Sarreguemines, Francja, wpisana  

do rejestru handlowego Registre du Commerce et des Societes Sarrguemines pod 

numerem TI 490524 964, spółka ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH jest 

jedynym udziałowcem w wymienionej spółce. Spółka pośrednio zależna od 

spółki dominującej,  

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Rida” z siedzibą w Tyraspolu, 

Mołdawia (Naddniestrze), zarejestrowana certyfikatem z dnia 4 lutego 1993 roku. 

pod numerem 01-023-2054, spółka Inform Brill GmbH posiada 90 % udziałów w 

ww. spółce. Spółka pośrednio zależna od spółki dominującej, 

 Spółka joint-venture z ograniczoną odpowiedzialnością „TERRI-PA”  

z siedzibą w Parkanach, Mołdawia (Naddniestrze), zarejestrowana certyfikatem z 

dnia 6 maja 1996 roku pod numerem 03-023-121, spółka Inform Brill GmbH 

posiada 51 % udziałów w ww. spółce. Spółka pośrednio zależna od jednostki 

dominującej.  

Spółki ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH oraz Inform Brill GmbH  

wraz z ich jednostkami zależnymi występują w niniejszym opracowaniu pod nazwą Grupy 

Kapitałowej Abeba. 

 

B) Jednostką, która nie jest jednostką zależną jednak nadal znajduje się w kręgu jednostek 

powiązanych, jest Polania Sp. z o.o. w likwidacji. PROTEKTOR S.A. posiada 12.242 udziały 

w  Polania Sp. z o.o. w likwidacji (do 8 maja 2008 roku w upadłości), co stanowi  

14,1% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników ww. spółki. Udziały te zostały 

zakupione 25 października 2002 roku za kwotę  1,00 zł i następnie zostały objęte odpisem 

aktualizującym w kwocie 1,00 zł. 

 

1.3 Wskazanie czasu trwania jednostki dominującej i jednostek z Grupy Kapitałowej 

Protektor.  

 

Czas działania jednostki dominującej i jednostek zależnych jest nieograniczony. 

 

 

2. Zasady rachunkowości   

 

2.1 Zastosowane zasady rachunkowości 

 

W półrocznym skonsolidowanym i jednostkowym skróconym śródrocznym 

sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod 

obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Opisy zasad rachunkowości 

znajdują się w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2014, które 

zostały opublikowane w dniu 30 kwietnia 2015 roku.    

 

2.2 Oświadczenie o zgodności 

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 

Protektor, obejmujące jednostkę dominującą oraz podmioty zależne, sporządzone zostało 

zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna Sprawozdawczość 
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Finansowa oraz z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej odnoszącymi 

się do śródrocznej sprawozdawczości finansowej.  

 

2.3 Waluta sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich, które są 

walutą funkcjonalną jednostki dominującej, a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane 

inaczej, podane są w tysiącach złotych. 

 

2.4 Kontynuacja działalności  

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową Protektor w dającej się 

przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

przez nią działalności. 

 

2.5 Wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe oraz lat obrotowych  

i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one 

różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym  

i porównywalnymi danymi finansowymi.  

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje dane za okres 

od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku i dane porównywalne zgodnie z MSR 34. 

Sprawozdanie skonsolidowane spółek zależnych obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku 

do 30 czerwca 2015 roku.  

 

2.6 Wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne 

skonsolidowane dane finansowe zawierają dane łączne, jeżeli w skład przedsiębiorstwa 

Emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 

sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

 

Jednostki Grupy Kapitałowej nie posiadają oddziałów samodzielnie sporządzających 

sprawazdania finansowe w związku z czym skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zwiera 

danych łącznych. 

 

2.7  W wypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres,  

w czasie, którego nastąpiło połączenie – wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody 

rozliczenia połączenia. 

 

W okresie I półrocza 2015 roku nie nastąpiło połączenie spółek.  
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3. Segmenty operacyjne 

 

Działalność Grupy Kapitałowej Protektor realizowana jest w ramach segmentów 

operacyjnych, które są strategicznymi jednostkami gospodarczymi całej Grupy. Zostały one 

wydzielone w oparciu o Grupę Kapitałową Abeba oraz PROTEKTOR S.A.. 

Działalność poszczególnych segmentów obejmuje głównie produkcję i sprzedaż obuwia 

roboczego, ochronnego i ciężkiego.  

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki segmentów w celu podejmowania decyzji 

dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków alokacji oraz wyników działalności. Wyniki 

segmentu są oceniane na poziomie zysku (straty) netto. 

 Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak 

polityka rachunkowości Grupy Kapitałowej Protektor. Segmenty nie podlegały łączeniu. Grupa 

nie posiada pozostałych segmentów, które podlegałyby wymogom sprawozdawczym  

w zakresie segmentów operacyjnych. 
 

SEGMENTY OPERACYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR 
SEGMENTY OPERACYJNE – DANE ZA OKRES OD 01.01.2015 ROKU DO 30.06.2015 ROKU 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Grupa 

Kapitałowa 

Abeba  

PROTE-
KTOR S.A. 

RAZEM  

POZYCJE 

UZGADNIA-

JACE  

WARTOŚĆ 

SKONSOLI-

DOWANA 

Przychody ogółem 46 829  8 300  55 129  (1 298) 53 831  

Sprzedaż na zewnątrz 46 572  7 259  53 831    53 831  

Sprzedaż między segmentami 257  1 041  1 298  (1 298) -    

Koszty ogółem 27 295  6 234  33 529  (1 242) 32 287  

Wynik segmentu 19 534  2 066  21 600  (56) 21 544  

Koszty (przychody) nieprzypisane 11 772 2 291 14 063 (44)  14 019 

Wynik na działalności operacyjnej 7 762  (225) 7 537  (12) 7 525  

Przychody finansowe 1  3  4  10  14  

Koszty finansowe 23 166 189 (189)  -    

Inne korekty     -     

Udział jednostki w zyskach i stratach podmiotów 

stowarzyszonych rozliczanych metoda praw własności - - -   - 

Wynik przed opodatkowaniem 7 740  (388) 7 352  187  7 539  

Podatek dochodowy 3 278 10 3 288   3 288 

Wynik netto - działalność kontynuowana 4 462  (398) 4 064  187  4 251  

Wynik netto - działalność zaniechana     -      -    

Wynik netto 4 462  (398) 4 064  187  4 251  

Aktywa ogółem 60 846  46 492  107 338  (19 506) 87 832  

Aktywa segmentu 60 655  22 529  83 184      

Inwestycje w jednostkach zależnych -    22 840  22 840  (22 840) -    

w tym znak towarowy – Grupa Kapitałowa Abeba -      -    4 672  4 672 

Pozostałe aktywa      -      - 

Pozostałe      -    (24) (24) 

Nieprzypisane aktywa całej grupy 191  1 123  1 314  (1 314) -    

Zobowiązania segmentu 15 573  14 624  30 197  (1 365) 28 832  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych lub wspólne 

przedsięwzięcia konsolidowane metodą praw własności - - - - - 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 63  13  76    76  

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 908  163  1 071    1 071  
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SEGMENTY OPERACYJNE – DANE ZA OKRES OD 01.01.2014 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Grupa 

Kapitałowa 

Abeba  

PROTE-
KTOR S.A. 

RAZEM  

POZYCJE 

UZGADNIA-

JACE  

WARTOŚĆ 

SKONSOLI-

DOWANA 

Przychody ogółem 47 737  5 959  53 696  (1 770) 51 926  

Sprzedaż na zewnątrz 47 378  4 548  51 926    51 926  

Sprzedaż między segmentami 359  1 411  1 770  (1 770) -    

Koszty ogółem 28 663  4 781  33 444  (1 721) 31 723  

Wynik segmentu 19 074  1 178  20 252  (49) 20 203  

Koszty (przychody) nieprzypisane 12 114 2 246 14 360 (58)  14 302 

Wynik na działalności operacyjnej 6 960  (1 068) 5 892  9  5 901  

Przychody finansowe 36  97  133  -    133  

Koszty finansowe 54 154 208 (5) 203 

Inne korekty     -     

Udział jednostki w zyskach i stratach podmiotów 

stowarzyszonych rozliczanych metoda praw własności - - -   - 

Wynik przed opodatkowaniem 6 942  (1 125) 5 817  14  5 831  

Podatek dochodowy 2 866 13 2 879   2 879 

Wynik netto - działalność kontynuowana 4 076  (1 138) 2 938  16  2 952  

Wynik netto - działalność zaniechana     -      -    

Wynik netto 4 076  (1 138) 2 938  16  2 952  

Aktywa ogółem 57 396  45 742  103 138  (19 085) 84 053  

Aktywa segmentu 57 292  22 127  79 419    79 419  

Inwestycje w jednostkach zależnych -    22 840  22 840  (22 840) -    

w tym znak towarowy – Grupa Kapitałowa Abeba -      -    4 672  4 672 

Pozostałe      -    (38) (38) 

Nieprzypisane aktywa całej grupy 104  775  879  (879) -    

Zobowiązania segmentu 13 869  14 759  28 628  (934) 27 694  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych lub wspólne 
przedsięwzięcia konsolidowane metodą praw własności - - - - - 

mortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 54  30  84    84  

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 874  176  1 050    1 050  

 

Grupa Kapitałowa Protektor działa w następujących obszarach geograficznych,  

które są siedzibami poszczególnych jednostek Grupy: Polska, Niemcy, Francja, Mołdawia 

(Naddniestrze).  

Poniżej przedstawiono przychody od klientów zewnętrznych oraz informacje  

o aktywach segmentów w rozbiciu na poszczególne obszary geograficzne działalności Grupy. 
 

 

OBSZARY GEOGRAFICZNE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH– DANE ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 30.06.2015 ROKU 

Wyszczególnienie 

Segmenty 

Inne Razem 
Polska Niemcy 

Pozostałe kraje 

europejskie 

Przychody ogółem              7 652               28 830                 14 541                 2 808                           53 831   

Aktywa segmentu 22 529 60 655 -  -  83 184 
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OBSZARY GEOGRAFICZNE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH– DANE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 30.06.2014 ROKU 

Wyszczególnienie 

Segmenty 

Inne Razem 
Polska Niemcy 

Pozostałe kraje 
europejskie 

Przychody ogółem  3 266  31 469  14 330  2 861  51 926  

Aktywa segmentu 22 127  57 292 -  -  79 419 

 

 W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Protektor nie osiągnęła przychodu  

z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem, który stanowiłyby 10 lub więcej 

procent łącznych przychodów Grupy.   

 

4. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, w szczególności  

o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 

prezentowanym okresie. 

 

Branżę obuwia roboczego i ochronnego, w której funkcjonują spółki Grupy Kapitałowej, 

charakteryzuje stosunkowo ograniczona cykliczność działalności. Czynnikami wpływającymi na 

wahania wielkości przychodów są: 

(1) liczba dni roboczych w danym okresie rozliczeniowym (np.:styczeń; maj, sierpień, 

grudzień); 

(2) okres urlopowy (lipiec – wrzesień), 

(3) okres wydatków budżetowych (np.: IV kwartał), 

(4) okres świąteczny (grudzień – styczeń). 

Grupa Kapitałowa Protektor kładzie nacisk na zwiększanie udziału obrotów 

wypracowanych na rynkach przemysłowym i usługowym, niezależnych od przetargów 

publicznych, co obecnie i w przyszłości ma spowodować dalszą stabilizację wyników 

finansowych Grupy.  

 

6. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik 

finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich 

rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ. 

 

Pozycje wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy 

środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany 

wpływ zostały opisane w punkcie 2 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

Protektor. 

 

7. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych 

 

7.1 Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do 

uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.  
 

PROTEKTOR S.A. 

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2015 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 30.06.2015 

Zapasy 200  283  (203) 280  
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Grupa Kapitałowa Protektor 

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2015 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 30.06.2015 

Zapasy 1 207 283 (203) 1 287 

 

7.2 Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz 

odwróceniu takich odpisów. 
 

PROTEKTOR S.A. 

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2015 Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na 

30.06.2015 

Należności 92 22 (17) 97 

Aktywa trwałe przeznaczone 

do sprzedaży 2 756 - - 2 756 

Wartości niematerialne - - - - 

Inne aktywa  - - - - 

 

Grupa Kapitałowa Protektor 

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2015 Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na 

30.06.2015 

Należności 121 22 (17) 126 

Aktywa trwałe przeznaczone 

do sprzedaży 2 756 - - 2 756 

Wartości niematerialne - - - - 

Inne aktywa  - - - - 

 

7.3 Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.  

 
PROTEKTOR S.A. 

Wyszczególnienie 
Rezerwy na zobowiązania z tytułu 

świadczeń pracowniczych 

Pozostałe 

rezerwy na 

zobowiązania 

Stan rezerw na dzień 01.01.2015 roku 151    112   

Zwiększenia rezerw    - 

Rezerwy utworzone 162    120 

Rezerwy wykorzystane (-) (131)    (176) 

Rezerwy rozwiązane (-) -    - 

Stan rezerw na dzień 30.06.2015 roku 182 56 

 

Grupa Kapitałowa Protektor 

Wyszczególnienie 
Rezerwy na zobowiązania z tytułu 

świadczeń pracowniczych 

Pozostałe 

rezerwy na 

zobowiązania 

Stan rezerw na dzień 01.01.2015 roku 548 1 658 

Zwiększenia rezerw - - 

Rezerwy utworzone 1 281    1 011 

Rezerwy wykorzystane (-) (457)    (1 142) 

Rezerwy rozwiązane (-) - - 

Pozostałe zmiany  - 

Stan rezerw na dzień 30.06.2015 roku 1 372 1 527 
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7.4 Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

 
PROTEKTOR S.A. 

Wyszczególnienie 
Stan na 

01.01.2015 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

30.06.2015 

Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 1 389 3 0 1 392 

Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 1 452 27 34 1 445 

 

Grupa Kapitałowa Protektor 

Wyszczególnienie 
Stan na 

01.01.2015 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

30.06.2015 

Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 1 778 45 0 1 823 

Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 1 452 27 34 1 445 

 

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 

 

W okresie sprawozdawczym spółka PROTEKTOR S.A dokonała zakupu (poprzez 

leasing) form do wtrysku międzypodeszwy o wartości 78,3 tys. PLN netto, zaś w Grupie 

Kapitałowej Abeba zakupiono aktywa trwałe o łącznej wartości 455 tys. PLN, na które skłądają 

się między innymi: oprogramowanie i komputery, kompresor, samochód osobowy oraz wózek 

widłowy.  

 

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów 

trwałych. 

 

Dnia 18 czerwca 2015 roku Emitent zawarł ze spółką działającą pod firmą: „STREFA 1 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Lublinie, przyrzeczoną umowę najmu, 

której przedmiotem jest budowa przez STREFA 1 Spółka z o.o. i najem przez Emitenta hali 

produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym. Nieruchomość ta zostanie wybudowana na 

działce o łącznej powierzchni 1,7170 ha, położonej w Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w lubelskiej dzielnicy Felin. 

Strony ustaliły okres najmu na 10 lat, licząc od dnia uzyskania przez wynajmującego 

pozwolenia na użytkowanie oraz przekazania budynku Emitentowi tj. od 31 marca 2016. Przez 

cały okres trwania umowy wynajmujący zobowiązuje się do niezbywania nieruchomości, jak i 

jej części, oraz tak całego prawa, jak i ułamka w prawie własności, bez uzyskania zgody 

najemcy na powyższe. 

Szacowana całkowita wartość czynszu najmu wraz z opłatami serwisowymi za cały okres 

jej obowiązywania to około 17 mln PLN netto.  

 

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. 

 

W I półroczu 2015 roku nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. 

 

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 

 

W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie 

wprowadzono korekt błędów poprzednich okresów. 
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12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia 

działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i 

zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są 

ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym). 

 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana sytuacji gospodarczej i warunków 

prowadzenia działalności mająca wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i 

zobowiązań finansowych jednostki.   

 

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień 

umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu, do których nie podjęto żadnych działań 

naprawczych do końca okresu sprawozdawczego. 

 

W I półroczu 2015 roku nie wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki lub 

naruszenia istotnych postanowień umów, w odniesieniu, do których nie podjęto żadnych działań 

naprawczych do końca okresu sprawozdawczego. 

 

14. Transakcje z jednostkami powiązanymi.  

 

W okresie objętym niniejszym raportem nie były zawierane przez Emitenta lub przez 

jednostkę od niego zależną transakcje z podmiotami powiązanymi, które byłyby zawarte na 

warunkach innych niż rynkowe. 
 

ROZRACHUNKI - JEDNOSTKI POWIĄZANE NA DZIEŃ 30.06.2015 I 31.12.2014 ROKU 

Wyszczególnienie 
na dzień na dzień 

30.06.2015 31.12.2014 

Należności z tytułu dostaw i usług 648 199 

PROTEKTOR S.A. od - - 

-ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH   406 

 -Inform Brill GmbH 51 - 

- Odpis aktualizujacy 

 

- 

Grupa Kapitałowa Abeba od: - - 

- PROTEKTOR S.A. 191  199 

Pozostałe należności krótkoterminowe 1 450 5 595 

PROTEKTOR S.A. od -  

- Inform Brill GmbH  - dywidenda  1 450 1 481 

- ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH  - dywidenda -  4 108 

- ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH  - pozostałe -  6 

Razem 2 098 5 794 

 

ROZRACHUNKI - JEDNOSTKI POWIĄZANE NA DZIEŃ 30.06.2015 I 31.12.2014 ROKU 

Wyszczególnienie 
na dzień na dzień 

30.06.2015 31.12.2014 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 648 219  

PROTEKTOR S.A. wobec: 

  - Grupa Kapitałowa Abeba 203 212 
- różnice kursowe   (12)  - 

Grupa Kapitałowa Abeba wobec: 

  - PROTEKTOR S.A.  485  7  
-różnice kursowe  (28)    

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 637  5 935  

Grupa Kapitałowa Abeba wobec: 

  -PROTEKTOR S.A. 677  5 935  

-różnice kursowe  (40)  - 

    Razem 1 285 6 154  
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TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2015 

Wyszczególnienie 

Nazwa jednostki 

Grupa Kapitałowa Abeba 

01.01-30.06.2015 

PROTEKTOR S.A. 

PROTEKTOR S.A. - sprzedaż jednostkom powiązanym, w tym: 1 356 

-wyroby 995  

-usługi 46 

-refaktury 315 

-pozostałe  - 

Wyszczególnienie 

Nazwa jednostki 

PROTEKTOR S.A. 

01.01-30.06.2015 

Grupa Kapitałowa Abeba 

Grupa Kapitałowa Abeba - przychody ze sprzedaży jednostkom 

powiązanym, w tym: 257 

-materiały 257 

 

TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2014 

Wyszczególnienie 

Nazwa jednostki 

Grupa Kapitałowa Abeba 

01.01. - 30.06.2014 

PROTEKTOR S.A. 

PROTEKTOR S.A. - sprzedaż jednostkom powiązanym, w tym: 1 728 

-wyroby 1 352 

-usługi 59 

-refaktury 317 

-pozostałe  - 

Wyszczególnienie 

Nazwa jednostki 

PROTEKTOR S.A. 

01.01. - 30.06.2014 

Grupa Kapitałowa Abeba 

Grupa Kapitałowa Abeba - sprzedaż jednostkom powiązanym, w 

tym: 359 

-materiały 359 

 

15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - 

informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.  

 

W okresie sprawozdawczym nie wykazano instrumentów finansowych wycenionych w 

wartości godziwej. 

 

16. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany 

celu lub wykorzystania tych aktywów. 

 

W I półroczu 2015 roku nie nastąpiła zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych w 

wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.  
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17. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych. 

 

W okresie sprawozdawczym 2015 roku nie wystąpiła emisja, wykup i spłata papierów 

wartościowych. 

 

18. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w 

przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

 

W dniu 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 

podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok przeznaczając 5 516 tys. 

PLN na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, a pozostały zysk  w kwocie 145 tys. 

PLN na kapitał zapasowy Spółki. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 9 października 

2015 roku. 

Zobowiazania z tyt. dywidendy w kwocie 5.516 tys. PLN zostały ujęte w bilansie 

skonsolidowanym oraz w bilansie jednostki dominującej w pozycji pozostałe zobowiązania 

krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek. 

 

19. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono śródroczne 

skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w 

znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.  

 

Po dniu, na który sporządzono śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 

finansowe.  

 

20. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 

 

Wyszczególnienie 30.06.2015 31.12.2014 
Zobowiązania warunkowe do wysokości do wysokości 

Zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu – gwarancje bankowe 44 - 

Zabezpieczenie przedmiotów leasingu – weksel in blanco 1 486 1 770 

Zabezpieczenie pożyczki hipotecznej, kredytu obrotowego, 

linii gwarancyjnej w mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.) 

  

-hipoteka umowna łączna 15 000 15 000 

 

Prawdopodobieństwo powstania zobowiązań z tytułu powyższych poręczeń, gwarancji, 

zabezpieczeń jest znikome.   

 

21. Wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej   
 

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU PROTEKTOR S.A. W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU 

Wyszczególnienie 

Jednostka dominująca Jednostki podporządkowane 

Razem Wynagro-
dzenie 

zasadnicze 

Inne 

świadczenia 

Wynagro-
dzenie 

zasadnicze 

Inne 

świadczenia 

Wynagrodzenia członków Zarządu PROTEKTOR S.A.        

Piotr Skrzyński 171  120  - - 291 

Piotr Majewski  11   - 148 44 203 

Razem 182  120  148 44 494 
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WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU PROTEKTOR S.A. W OKRESE OD 01.01 DO 30.06.2014 ROKU 

Wyszczególnienie 

Jednostka dominująca Jednostki podporządkowane 

Razem Wynagro-
dzenie 

zasadnicze 

Inne 

świadczenia 

Wynagro-
dzenie 

zasadnicze 

Inne 

świadczenia 

Wynagrodzenia członków Zarządu PROTEKTOR S.A.        

Piotr Skrzyński 221  6  - - 227 

Piotr Majewski  10   - 149 45 204 

Razem 231  6  149 45 431 

 

 

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PROTEKTOR S.A. W OKRESE OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU 

Wyszczególnienie 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 

Inne 

świadczenia 
Razem 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.       

Zdzisław Burlewicz 12    12  

Krzysztof Gerula   12    12  

Mirosław Panek  30    30  

    Jacek Dekarz  12   12 

    Paweł Miller  12   12 

Razem 78  - 78  

 
WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PROTEKTOR S.A. W OKRESE OD 01.01 DO 30.06.2014 ROKU 

Wyszczególnienie 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 

Inne 

świadczenia 
Razem 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.       

Tomasz Matczuk 30  - 30  

Grzegorz Parzęcki 12  - 12  

Zdzisław Burlewicz 12  - 12  

Krzysztof Gerula   12  - 12  

Mirosław Panek  12  - 12  

Jacek Dekarz 0 - 0 

Paweł Miller 0 - 0 

Razem 78  - 78  

 

22. Informacje o zawarciu umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych 

 

W dniu 13 maja 2015 roku Rada Nadzorcza PROTEKTOR S.A. dokonała wyboru 

audytora dokonującego przeglądu i badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i 

skonsolidowanego) sporządzanych na dzień 30 czerwca 2015 oraz 31 grudnia 2015 roku. 

Wybranym podmiotem został "DORADCA" Zespół Doradców Finansowo- Księgowych Spółka 

z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych pod numerem ewidencyjnym 232. 

W dniu 3 czerwca 2015 roku została zawarta umowa na przegląd oraz badanie sprawozdań 

finansowych za 2015 rok przez DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych. Łączna 

wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy wynosi 36 000,00 zł netto. Za pozostałe usługi 

doradztwa podatkowego, wynikające z odrębnej umowy, zapłacono 14 736,40 zł netto. 
W dniu 9 czerwca 2014 roku została zawarta umowa na przegląd oraz badanie sprawozdań 

finansowych za 2014 rok przez DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych. Łączna 

wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy wynosi 32 000,00 zł netto. Za pozostałe usługi 

doradcze, wynikające z odrębnej umowy, zapłacono 26 872,29 zł netto. 
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WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ  

za I półrocze 2015 roku 

 

Poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały na EUR według średniego kursu 

obowiązującego na dzień bilansowy ustalony przez NBP (30.06.2015 - 4,1944 PLN, 31.12.2014 

- 4,2623 PLN). Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 

pieniężnych przeliczone zostały średnim kursem EUR będącym średnią arytmetyczną z 6 

miesięcy okresu sprawozdawczego (I półrocze 2015 - 4,1341 PLN, dane porównywalne za I 

półrocze 2014 - 4,1784 PLN). 

 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU 

Wyszczególnienie 

za okres za okres za okres za okres 

od 01.01 do 
30.06.2015 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
30.06.2015 

od 01.01 do 
30.06.2014 

PLN PLN EUR EUR 

Przychody ze sprzedaży 8 300  5 959  2 008  1 426  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 066  1 178  500  282  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (225) (1 068) (54) (256) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (388) (1 125) (94) (269) 

Zysk (strata) netto  (398) (1 138) (96) (272) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 568) (1 740) (621) (416) 

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności  

inwestycyjnej 3 937  2 819  952  675  

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 437) (1 608) (348) (385) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich  

ekwiwalentów (68) (529) (17) (126) 

Średni kurs PLN / EUR     4,1341  4,1784  

Wyszczególnienie 
na dzień na dzień na dzień na dzień 

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014 

Aktywa razem 46 492  47 752  11 084  11 203  

Aktywa trwałe 25 831  25 939  6 158  6 086  

Aktywa obrotowe 20 661  21 813  4 926  5 118  

Zobowiązania razem 14 624  9 970  3 487  2 339  

Zobowiązania długoterminowe 1 502  4 438  358  1 041  

Zobowiązania krótkoterminowe 13 122  5 532  3 128  1 298  

Kapitał własny 31 868  37 782  7 598  8 864  

Kapitał zakładowy 9 572  9 572  2 282  2 246  

Średnia ważona liczba akcji (w sztukach.) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600 

Zysk na jedną akcję  (w PLN/EUR) (0,02) (0,06) (0,005)    (0,01) 

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,02) (0,06) (0,005)   (0,01) 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 5 516  5 136  1 315 1 205  

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w 
PLN/EUR) 0,29  0,27  0,07  0,06  

    Kurs PLN / EUR na koniec okresu     4,1944  4,2623  
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) JEDNOSTKI 

DOMINUJĄCEJ 

 
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) JEDNOSTKI DOMINUJACEJ NA DZIEŃ 30.06.2015 I 31.12.2014  

ROKU 

Wyszczególnienie 

 na dzień na dzień 

30.06.2015 31.12.2014 

Aktywa       

Aktywa trwałe 25 831  25 939  

Wartości niematerialne 37  43  

       Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek  

       gospodarczych -    -    

Rzeczowe aktywa trwałe 1 509  1 604  

Nieruchomości inwestycyjne -    -    

Inwestycje w jednostkach zależnych 22 840  22 840  

       Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw        

       własności -    -    

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe -    -    

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek -    -    

Należności długoterminowe -    -    

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek -    -    

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 445  1 452  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    -    

Aktywa obrotowe 20 661  21 813  

 Zapasy 5 947  5 673  

Należności od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o usługę budowlaną / 

długoterminową -    -    

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek -    -    

Należności z tytułu dostaw i usług 3 578  872  

- od jednostek powiązanych 457  -    

- od pozostałych jednostek 3 121  872  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego -    -    

Pozostałe należności krótkoterminowe 1 539  5 844  

- od jednostek powiązanych 1 450  5 595  

- od pozostałych jednostek 89  249  

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -    -    

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek -    -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 261  1 329  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 336  95  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane  jako przeznaczone do sprzedaży 8 000  8 000  

Aktywa razem 46 492  47 752  
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Wyszczególnienie 
na dzień na dzień 

30.06.2015 31.12.2014 

Pasywa     

Kapitał własny 31 868  37 782  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 31 868  37 782  

Kapitał podstawowy 9 572  9 572  

Akcje / udziały własne -    -    

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 10 235  10 235  

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji -    -    

Pozostałe kapitały 1 253  1 108  

Niepodzielony wynik finansowy 10 808  16 867  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 11 206  11 206  

- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej (398) 5 661  

Udziały niesprawujące kontroli -    -    

Zobowiązania 14 624  9 970  

Zobowiązania długoterminowe 1 502  4 438  

Długoterminowe kredyty i pożyczki -    2 949  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek -    2 949  

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 95  85  

Pozostałe zobowiązania długoterminowe -    -    

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek -    -    

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 392  1 389  

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 15  15  

Pozostałe rezerwy na zobowiązania długoterminowe -    -    

Dotacje rządowe -    -    

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    -    

Zobowiązania krótkoterminowe 13 122  5 532  

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 4 430  2 777  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek 4 430  2 777  

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 113  95  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 730  1 901  
- wobec jednostek powiązanych 203  212  

- wobec pozostałych jednostek 1 527  1 689  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego -    -    

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 626  511  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek 6 626  511  

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 167  136  

Pozostałe rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 56  112  

Dotacje rządowe -    -    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    -    

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży -    -    

Pasywa razem 46 492  47 752  
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (RACHUNEK 

ZYSKÓW I STRAT) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 

 
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ  

ZA OKRES OD 01.01.2015 ROKU DO 30.06.2015 ROKU (WARIANT KALKULACYJNY) 

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.01 do 

30.06.2015 

od 01.01 do 

30.06.2014 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 8 300  5 959  

- od jednostek powiązanych 1 041  1 411  

Przychody ze sprzedaży produktów  7 988  5 590  

Przychody ze sprzedaży usług 116  113  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 196  256  

Koszt własny sprzedaży (6 234) (4 781) 

- od jednostek powiązanych (592) (1 350) 

Koszt sprzedanych produktów  (6 067) (4 617) 

Koszt sprzedanych usług (22) (40) 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów (145) (124) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 066  1 178  

Koszty sprzedaży (405) (394) 

Koszty ogólnego zarządu (1 777) (1 796) 

Pozostałe przychody operacyjne 355  364  

Pozostałe koszty operacyjne (464) (420) 

Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności -    -    

Koszty restrukturyzacji -    -    

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (225) (1 068) 

Przychody finansowe 3  97  

Koszty finansowe (166) (154) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji -    -    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (388) (1 125) 

Podatek dochodowy (10) (13) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (398) (1 138) 

    Działalność zaniechana    - 

Strata netto z działalności zaniechanej    - 

Zysk (strata) netto (398) (1 138) 

Zysk (strata) netto przypadający:     

- akcjonariuszom podmiotu dominującego (398) (1 138) 

- akcjonariuszom mniejszościowym -    

Inne całkowite dochody: - - 

Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do  
rachunku zysków i strat - - 

Pozycje, które w przyszłości nie mogą zostać zreklasyfikowane  

do rachunku zysków i strat   

-odpis aktualizujący aktywa  trwałe przeznaczone do  
sprzedaży   

-podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów   

Całkowite dochody razem: (398) (1 138) 
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ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ   

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.01 do 
30.06.2015 

od 01.01 do 
30.06.2014 

PLN / akcję PLN / akcję 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (398)  (1 138) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (398)  (1 138) 

Średnia  ważona liczba akcji zwykłych 19 021 600 19 021 600 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 19 021 600 19 021 600 

z działalności kontynuowanej     

- podstawowy (0,02)  (0,06) 

- rozwodniony (0,02) (0,06) 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej     

- podstawowy (0,02) (0,06) 

- rozwodniony (0,02) (0,06) 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (RACHUNEK 

ZYSKÓW I STRAT) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 
 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ( RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA 

OKRES OD 01.04 DO 30.06.2015  I OD 01.04 DO 30.06.2014 ROKU (WARIANT KALKULACYJNY) 

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.04 do 

30.06.2015 

od 01.04 do 

30.06.2014 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 5 910  3 226  

- od jednostek powiązanych 1 041  837  

Przychody ze sprzedaży produktów 5 731  3 030  

Przychody ze sprzedaży usług  60  69  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 119  127  

Koszt własny sprzedaży (4 244) (2 609) 

- od jednostek powiązanych (592) (774) 

Koszt sprzedanych produktów (4 156) (2 491) 

Koszt sprzedanych usług (11) (34) 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów (77) (84) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 666  617  

Koszty sprzedaży (267) (237) 

Koszty ogólnego zarządu (981) (902) 

Pozostałe przychody operacyjne 155  187  

Pozostałe koszty operacyjne (281) (237) 

Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności -    -    

Koszty restrukturyzacji -    -    

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 292  (572) 

Przychody finansowe 3  (32) 

Koszty finansowe 64  (3) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji -    -    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 359  (607) 

Podatek dochodowy (37) (13) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 322  (620) 

    Działalność zaniechana -    -    

Strata/zysk netto z działalności zaniechanej -    -    

Zysk (strata) netto 322  (620) 

Zysk (strata) netto przypadający: -    -    

- akcjonariuszom podmiotu dominującego  322  (620) 

- akcjonariuszom mniejszościowym   

Inne całkowite dochody:    

Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do  

rachunku zysków i strat   

Pozycje, które w przyszłości nie mogą zostać zreklasyfikowane  

do rachunku zysków i strat   

-odpis aktualizujący aktywa  trwałe przeznaczone do  

sprzedaży   

-podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów   

Całkowite dochody razem: 322 (620) 
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ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ   

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.04 do 

30.06.2015 

od 01.04 do 

30.06.2014 

PLN / akcję PLN / akcję 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 322  (620) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 322  (620) 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 021 600 19 021 600 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 19 021 600 19 021 600 

z działalności kontynuowanej     

- podstawowy 0,02  (0,03) 

- rozwodniony 0,02  (0,03) 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej     

- podstawowy 0,02  (0,03) 

- rozwodniony 0,02  (0,03) 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (RACHUNEK 

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH (RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH) JEDNOSTKI 

DOMINUJĄCEJ ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2015  I OD 01.01 DO 30.06.2014  ROKU (METODA POŚREDNIA) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

za okres za okres 

od 01.01 do 

30.06.2015   

od 01.01 do 

30.06.2014 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (388) (1 125) 

Korekty: 266  340  

Amortyzacja wartości niematerialnych 13  30  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy -    -    

Odpisy aktualizujące udziały i akcje -    -    

Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 163  176  

(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych -      

(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -    -    

Odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży -    -    

(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych 
wykazywanych wg wartości godziwej -    -    

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -    -    

Koszty odsetek 90  134  

Otrzymane odsetki    - 

Otrzymane dywidendy   -    

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w 

kapitale obrotowym (122) (785) 

Zmiana stanu zapasów (274) (887) 

Zmiana stanu należności (2 749) (365) 

Zmiana stanu zobowiązań 441  555  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (266) (258) 

Inne korekty - różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych 402   - 

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej (2 568) (1 740) 

Zapłacone odsetki -    -    

Zapłacony podatek dochodowy -    -    

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 568) (1 740) 
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WYSZCZEGÓLNIENIE 

za okres za okres 

od 01.01 do 

30.06.2015  

od 01.01 do 

30.06.2014  

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (7) -    

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych   -    

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (6) (16) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   2  

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych -    -    

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych    - 

       Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -    -    

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -    -    

Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu    - 

       Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu    - 

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

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych  - 

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych -    --    

Pożyczki udzielone -    -    

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych -    -    

Otrzymane odsetki -    -    

Otrzymane dywidendy 3 950  2 833  

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 3 937  2 819  

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

Wpływy netto z tytułu emisji akcji -    -    

Nabycie akcji własnych -    -    

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -    -    

Wykup dłużnych papierów wartościowych -    -    

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 27  -    

Spłaty kredytów i pożyczek (1 323) (1 420) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (51) (54) 

Odsetki zapłacone (90) (134) 

Dywidendy wypłacone   -    

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 437) (1 608) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (68) (529) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 329  4 397  

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych    - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 261  3 868  
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE  WŁASNYM) 

JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 
 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W OKRESIE OD 01.01.2015 ROKU DO 30.06.2015 

ROKU 

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadający dla udziałowców jednostki dominującej 
Udziały 

niesprawujące 

kontroli 

Kapitał własny 

razem Kapitał 

podstawowy 

Pozostałe 

kapitały 

Różnice 
kursowe 

z przeliczenia 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy 

Razem 

Saldo na dzień roku 01.01.2015 roku 9 572  11 343  -    16 867  37 782  -    37 782  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -    -    -    - - -    - 

Korekta błędu podstawowego  -    -    -    -    -    -    -    

Saldo po zmianach 9 572  11 343  -    16 867  37 782  -    37 782  

   -  -  -  - -     - -    

 

Różnice z tytułu zaokrągleń  -  -  -  - -     - -    

Inwestycje dostępne do sprzedaży: -    -    -    -    -    -    -    

- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny  -  -  -  - -     - -    

- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży  -  -  -  - -     - -    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: -    -    -    -    -    -    -    

- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych  -  -  -  - -     - -    

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu  -  -  -  - -     - -    

- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości· bilansowej 
pozycji zabezpieczanych  -  -  -  - -     - -    

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą  -  -  -  - -     - -    
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub 

przeniesionymi z kapitału  -  -  -  - -     - -    

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym -    -    -    -    -    -    -    

Zysk netto za okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku       (398) (398)   (398) 

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2015 roku 

    do 30.06.2015 roku    -    -    -    (398) (398) -    (398) 

Dywidendy       (5 516) (5 516)   (5 516) 

Wyemitowany kapitał podstawowy         -      -    

Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)         -      -    

Podział wyniku finansowego   145    (145) -      -    

Saldo na dzień 30.06.2015 roku 9 572  11 488  -    10 808  31 868  -    31 868  
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ( ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU 

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej 
Udziały 

niesprawu-jące 

kontroli 

Kapitał 

własny 

razem 
Kapitał 

podstawowy 

Pozostałe 

kapitały 

Różnice 

kursowe 
z przeliczenia 

Niepodzielony 

wynik 
finansowy 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2014 roku 
 9 572  

  

  

9 572  

16 581  -    11 105  37 258  -    37 258  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości       -      -    

Korekta błędu podstawowego        

Saldo po zmianach 16 581  -    11 105  37 258  -    37 258  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2014roku              

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny-różnice z zaokragleń -    

   

(1)    -    -    (1)    -    (1)    

Inwestycje dostępne do sprzedaży:       -      -    

- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny 
  

 
    

   

      -      -    

- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży -    -    -    -    -    -    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:       -      -    

- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny       -      -    

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu 

  

  

  

-    

      -      -    

- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości  

bilansowej pozycji zabezpieczanych       -      -    

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą       -      -    

Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub 
przeniesionymi z kapitału - -    -    - -    - 

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym 

-    

   

-    

(1) -    -    (1) -    (1) 

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku     5 661  5 661    5 661  

    Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2014 

    roku (1) -    5 661  5 660  -    5 660  

Dywidendy   

  

  
  

  

  

(5 136)     (5 136)   (5 136) 

Wyemitowany kapitał podstawowy       -      -    

Wyemitowane opcje zamienne na akcje       -      -    

Odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży       -      -    

Podział wyniku finansowego (101)   101  -      -    

Saldo na dzień 31.12.2014 roku  9 572  11 343  -    16 867  37 782  -    37 782  
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W OKRESIE OD 01.01.2014 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 

  

Wyszczególnienie 

Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej 
Udziały 

niesprawujące 
kontroli 

Kapitał własny 

razem Kapitał 
podstawowy 

Pozostałe 
kapitały 

Różnice 

kursowe 

z przeliczenia 

Niepodzielony 

wynik 

finansowy 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2014 roku 9 572  16 581  -    11 105  37 258  -    37 258  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości         -      -    

Saldo po zmianach 9 572  16 581  -    11 105  37 258  -    37 258  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku 
                

Różnice z tytułu zaokrągleń -    (1)     (1)   (1) 

Inwestycje dostępne do sprzedaży:   -    -    -    -    -    -    

- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny         -      -    

- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży -          -      -    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:   -    -    -    -    -    -    

- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych         -      -    

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu         -      -    

- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości· bilansowej 
pozycji zabezpieczanych         -      -    

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą         -      -    

Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub 
przeniesionymi z kapitału -          -      -    

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym -    (1) -    -    (1) -    (1) 

Zysk netto za okres od 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku       (1 138) (1 138)   (1 138) 

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2014 roku 

    do 30.06.2014 roku    -    (1) -    (1 138) (1 139) -    (1 139) 

Dywidendy   (5 136)     (5 136)   (5 136) 

Wyemitowany kapitał podstawowy         -      -    

Odpis aktualizujący aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży         -      -    

Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)         -      -    

Podział wyniku finansowego   (101)   101  -      -    

Saldo na dzień 30.06.2014 roku 9 572  11 343  -    10 068  30 983  -    30 983  



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor 

 sporządzone  według 

MSR/MSSF 

za I półrocze 2015 r. (w tys. PLN) 

  

Strona 43 z 43 
 

 

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  

 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało 

zatwierdzone do publikacji przez Zarząd PROTEKTOR S.A. w dniu 31 sierpnia 2015 roku.  
 

PIOTR MAJEWSKI                                                                                 PIOTR SKRZYŃSKI 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU                                                                               PREZES ZARZĄDU  


