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PROTEKTOR Spółka Akcyjna na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 29 marca 2018 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.  
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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 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa i jest nim 

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. posiadający wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych pod poz. 3115. 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. 
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WYBRANE DANE FINANSOWE DO ŚRÓDROCZNEGO 

SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR  

za I półrocze 2018 

 

Poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały na EUR według średniego kursu 

obowiązującego na dzień bilansowy ustalony przez NBP (30.06.2018 - 4,3616 zł, 31.12.2017 

- 4,1709 zł). Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 

pieniężnych przeliczone zostały według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich 

kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca  

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 oraz 2017 roku (odpowiednio  

1 EUR = 4,2395 PLN i 1 EUR = 4,2474 PLN). 

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Protektor  

 
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU      

Wyszczególnienie 

za okres za okres za okres za okres 

od 01.01 do 

30.06.2018 

od 01.01 do 

30.06.2017 

od 01.01 do 

30.06.2018 

od 01.01 do 

30.06.2017 

PLN PLN EUR EUR 

Przychody ze sprzedaży 55 536  55 574  13 100  13 084  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 225  19 374  4 771  4 561  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 434  4 776  810  1 124  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 156  5 917  744  1 393  

Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 1 800  2 120  425  499  

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu  
dominującego 1 400  2 224  330  524  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 685  (1 375) 162  (324) 

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności  
inwestycyjnej (625) (471) (147) (111) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 528) (1 513) (360) (356) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich  

ekwiwalentów (1 468) (3 359) (345) (792) 

Średni kurs PLN / EUR     4,2395  4,2474  

Wyszczególnienie na dzień na dzień na dzień na dzień 

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 

Aktywa razem 93 763  86 335  21 497  20 699  

Aktywa trwałe 26 261  32 115  6 021  7 700  

Aktywa obrotowe 67 502  54 220  15 476  13 000  

Zobowiązania razem 37 434  31 130  8 583  7 464  

Zobowiązania długoterminowe 6 015  6 302  1 379  1 511  

Zobowiązania krótkoterminowe 31 419  24 828  7 204  5 953  

Kapitał własny 56 329  55 205  12 915  13 236  

Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu  

dominującego 54 538  53 506  12 504  12 828  

Kapitał zakładowy 9 572  9 572  2 195  2 295  

Średnia ważona liczba akcji 19 021 600  19 021 600  19 021 600  19 021 600  

Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki  
dominujacej (PLN/EUR) 0,07  0,12  0,02  0,03  
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Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany  
akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 0,07  0,12  0,02  0,03  

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 1 490*  4 374  342  1 049  

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję  

(w PLN/EUR) 0,08    0,23    0,02    0,06    

Kurs PLN / EUR na koniec okresu     4,3616  4,1709  

*cały zysk netto za 2017 rok w kwocie 1 351 tys. zł oraz kapitał zapasowy pochodzący z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 
139 tys. zł (raport bieżący nr 22/2018 oraz 46/2018).  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

(SKONSOLIDOWANY BILANS) 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

(SKONSOLIDOWANY BILANS) NA DZIEŃ 30.06.2018 I 31.12.2017 ROKU   

Wyszczególnienie 

na dzień na dzień 

30.06.2018 
 

31.12.2017 

 

Aktywa 

Aktywa trwałe 26 261  32 115  

Wartości niematerialne 5 463  5 252  

Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek 

Gospodarczych -    -    

Rzeczowe aktywa trwałe 19 184  25 017  

Nieruchomości inwestycyjne -    -    

Inwestycje w jednostkach zależnych -    -    

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw 

 własności -    -    

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 8  8  

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek 8  8  

Należności długoterminowe -    -    

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek -    -    

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 479  1 675  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127  163  

Aktywa obrotowe 67 502  54 220  

Zapasy 43 020  41 008  

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 10 448  5 907  

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek 10 448  5 907  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 913  543  

Pozostałe należności krótkoterminowe 2 142  2 341  

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek 2 142  2 341  

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -    -    

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek -    -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 559  4 024  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 743  397  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży 6 677  -    

Aktywa razem 93 763  86 335  
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Wyszczególnienie 

 

na dzień na dzień 

30.06.2018 31.12.2017 

Pasywa     

Kapitał własny 56 329  55 205  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej 54 538  53 506  

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 2 453  (1 673) 

Pozostałe kapitały (115) 24  

Niepodzielony wynik finansowy 32 393  35 348  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 30 993  33 082  

- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający 

                 akcjonariuszom jednostki dominującej 1 400  2 266  

Udziały niesprawujące kontroli 1 791  1 699  

Zobowiązania 37 434  31 130  

Zobowiązania długoterminowe 6 015  6 302  

Długoterminowe kredyty i pożyczki -    -    

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek -    -    

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 4 302  4 650  

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 327  301  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek 327  301  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 314  1 279  

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 72  72  

Pozostałe rezerwy na zobowiązania długoterminowe -    -    

Dotacje rządowe -    -    

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    -    

Zobowiązania krótkoterminowe 31 419  24 828  

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 11 863  9 939  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek 11 863  9 939  

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 529  1 509  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7 704  6 240  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek 7 704  6 240  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 157  1 252  

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 708  3 566  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek 4 708  3 566  

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 380  737  

Pozostałe rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 2 075  1 564  

Dotacje rządowe -    -    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3  21  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży -    -    

Pasywa razem 93 763  86 335  
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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 DO 30.06.2018 ROKU ORAZ OD 01.01 DO 30.06.2017 ROKU (WARIANT 

KALKULACYJNY)  

Wyszczególnienie 

za okres za okres za okres 

od 01.01.2018 

do 30.06.2018 

od 01.01.2017  

do 30.06.2017 

po 
przekształceniu 

od 01.01.2017 

do 30.06.2017 

przed 
przekształceniem 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 55 536  55 574  55 574  

- od jednostek powiązanych -    -    -    

Przychody ze sprzedaży produktów 55 139  55 323  55 323  

Przychody ze sprzedaży usług  71  76  76  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 326  175  175  

Koszt własny sprzedaży (35 311) (36 200) (36 200) 

- od jednostek powiązanych -    -    -    

Koszt sprzedanych produktów (35 058) (36 034) (36 034) 

Koszt sprzedanych usług (2) (47) (47) 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów (251) (119) (119) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 225  19 374  19 374  

Koszty sprzedaży (4 146) (4 624) (4 624) 

Koszty ogólnego zarządu (12 238) (10 335) (10 335) 

Pozostałe przychody operacyjne 647  605  605  

Pozostałe koszty operacyjne (1 054) (244) (244) 

Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności -    -    -    

Koszty restrukturyzacji -    -    -    

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 434  4 776  4 776  

Przychody finansowe 3  1 176  1 176  

Koszty finansowe (281) (35) (16) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji -    -    -    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 156  5 917  5 936  

Podatek dochodowy (1 356) (3 797) (3 797) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 800  2 120  2 139  

    Działalność zaniechana       

Wynik netto z działalności zaniechanej -    -    -    

Zysk (strata) netto 1 800  2 120  2 139  

Zysk (strata) netto przypadający:       

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 400  2 224  2 243  

- akcjonariuszom niesprawującym kontroli 400  (104) (104) 

    Inne całkowite dochody: - - - 

    Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do  

rachunku zysków i strat, w tym: - - - 

- różnice kursowe z przeliczenia spółek zagranicznych  814  (3 630) (3 680) 

- 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: 2 614  (1 510) (1 541) 

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 522  (920) (951) 

- akcjonariuszom niesprawującym kontroli 92  (590) (590) 
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ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ     

Wyszczególnienie 

za okres za okres za okres 

od 01.01.2018 

do 30.06.2018 

od 01.01.2017 

do 30.06.2017 

po 
przekształceniu 

od 01.01.2017 

do 30.06.2017 

przed 
przekształceniem 

PLN / akcję PLN / akcję PLN / akcję 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 400  2 224  2 243  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 1 400  2 224  2 243  

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

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

z działalności kontynuowanej       

- podstawowy 0,07  0,12  0,12  

- rozwodniony 0,07  0,12  0,12  

z działalności kontynuowanej i zaniechanej       

- podstawowy 0,07  0,12  0,12  

- rozwodniony 0,07  0,12  0,12  
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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 DO 30.06.2018 ROKU ORAZ OD 01.01 DO 30.06.2017 ROKU 

(METODA POŚREDNIA) 

Wyszczególnienie 

za okres za okres za okres 

od 01.01.2018 
do 30.06.2018 

od 01.01.2017 

do 30.06.2017 
po 

przekształceniu 

od 01.01.2017 do 

30.06.2017 
 przed 

przekształceniem 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 156  5 917  5 936  

Korekty: 1 699  1 783  1 764  

Amortyzacja wartości niematerialnych 59  59  59  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy -    -    -    

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych -    -    -    

Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 1 366  1 572  1 572  

(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 10  (3) (3) 

(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 264  155  136  

Otrzymane odsetki -    -    -    

Otrzymane dywidendy -    -    -    

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w 

kapitale obrotowym 4 855  7 700  7 700  

Zmiana stanu zapasów (538) (5 424) (5 424) 

Zmiana stanu należności (5 061) (2 377) (2 377) 

Zmiana stanu zobowiązań 4 629  3 432  3 432  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (276) (108) (108) 

Inne korekty (1 430) (830) (830) 

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 2 179  2 393  2 393  

Zapłacone odsetki -    -    -    

Zapłacony podatek dochodowy (1 494) (3 768) (3 768) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 685  (1 375) (1 375) 
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Wyszczególnienie 

 

za okres za okres za okres 

od 01.01.2018 

do 30.06.2018 

od 01.01.2017 
do 30.06.2017 

po 

przekształceniu 

od 01.01.2017 
do 30.06.2017 

przed 

przekształceniem 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     
 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -    -    -    

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych -    8  8  

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (625) (502) (502) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych -    23  23  

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 -    -    -    

Otrzymane dywidendy -    -    -    

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (625) (471) (471) 

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 1 902  840  840  

Spłaty kredytów i pożyczek (2 455) (1 789) (1 789) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (727) (428) (428) 

Odsetki zapłacone (248) (136) (136) 

Dywidendy wypłacone -    -    -    

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 528) (1 513) (1 513) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 468) (3 359) (3 359) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 4 024  8 421  8 421  

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych 3 -    -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 559  5 062  5 062  
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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 01.01.2018 ROKU DO 30.06.2018 

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 01.01.2018 roku 9 572  10 259  (1 673) 35 348  53 506  1 699  55 205  

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

Korekta błędu   - - - - - - 

Saldo po zmianach 9 572  10 259  (1 673) 35 348  53 506  1 699  55 205  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku 

           

Korekta błędu 
  
- - -  - - - - 

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  - - 4 126  (3 004) 1 122  (308) 814  

Wyniki odnoszone na kapitał własny   - - -   - -     - -    

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym -    -    4 126  (3 004) 1 122  (308) 814  

Zysk netto za okres od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku  - - -  1 400  1 400  400  1 800  

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2018 roku  

    do 30.06.2018 roku 

- 

    -    4 126  (1 604) 2 522  92  2 614  

Dywidendy  - (139) -  (1 351) (1 490)  - (1 490) 

Wyemitowany kapitał podstawowy  - - -   - -     - -    

Podział wyniku finansowego - - - - -     - -    

Saldo na dzień 30.06.2018 roku 9 572  10 120  2 453  32 393  54 538  1 791  56 329  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) W OKRESIE OD 01.01.2017 ROKU DO 30.06.2017 ROKU 

po przekształceniu

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 01.01.2017 roku 9 572  10 610  1 358  37 105  58 645  1 636  60 281  

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

Korekta błędu  -  -  - -  -     - -    

Saldo po zmianach 9 572  10 610  1 358  37 105  58 645  1 636  60 281  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 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 - (199) (2 945) - (3 144) (486) (3 630) 

Wyniki odnoszone na kapitał własny - -    - -      -    

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym -    (199) (2 945) -    (3 144) (486) (3 630) 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku - -  -  2 224  2 224  (104) 2 120  

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.06.2017 

 roku -    (199) (2 945) 2 224  (920) (590) (1 510) 

Dywidendy  - (351) -  (4 023) (4 374) -  (4 374) 

Wyemitowany kapitał podstawowy - -  -  -  -    -  -    

Wyemitowane opcje zamienne na akcje - -  -  -  -    -  -    

Podział wyniku finansowego - -  -  -  -    -  -    

Saldo na dzień 30.06.2017 roku 9 572  10 060  (1 587) 35 306  53 351  1 046  54 397  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU 

przed przekształceniem 

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 01.01.2017 roku 9 572  10 365  3 288  35 944  59 169  1 636  60 805  

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

Korekta błędu  - 245    (1 855)   2 277  667   -    667   

Saldo po zmianach 9 572  10 610  1 433  38 221  59 836  1 636  61 472  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2017 roku  do 30.06.2017                 

Różnice z tytułu zaokrągleń   -  -  - - - -  - 

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 -  (199) (2 995) -  (3 194) (486) (3 680) 

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

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym -    (199) (2 995) -    (3 194) (486) (3 680) 

Zysk netto za okres od  01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku  - -  -  2 243  2 243  (104) 2 139  

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2017 roku 

    do 30.06.2017 roku 

- 

    (199) (2 995) 2 243  (951) (590) (1 541) 

Dywidendy - (351) -  (4 023) (4 374) -  (4 374) 

Wyemitowany kapitał podstawowy -  -    -  -    -  -    

Podział wyniku finansowego - - -  - - -  - 

Saldo na dzień 30.06.2017 roku 9 572  10 060  (1 562) 36 441  54 511  1 046  55 557  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 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 01.01.2017 roku 9 572  10 610  1 358  37 105  58 645  1 636  60 281  

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

Korekta błędu   - -  -   - -     - -    

Saldo po zmianach 9 572  10 610  1 358  37 105  58 645  1 636  60 281  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2017 roku  do 31.12.2017                 

Korekta błędu  -  -  - - - - - 

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 -  -  (3 031)  - (3 031) (552) (3 583) 

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

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym -    -    (3 031) -    (3 031) (552) (3 583) 

Zysk netto za okres od  01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku -   -  - 2 266  2 266  615  2 881  

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2017 roku 

    do 31.12.2017 roku -    -    (3 031) 2 266  (765) 63  (702) 

Dywidendy -  (351)  - (4 023) (4 374)  - (4 374) 

Wyemitowany kapitał podstawowy -   -  -  - -     - -    

Podział wyniku finansowego  - - - - -     - -    

Saldo na dzień 31.12.2017 roku 9 572  10 259  (1 673) 35 348  53 506  1 699  55 205  
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WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE 

do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Protektor za I półrocze 2018 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. Vetterów 24a-24b (poprzednia siedziba 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) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), 

3) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), 

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

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

11) transport drogowy towarów (49.41.Z), 

 

W dniu 11 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROTEKTOR S.A. 

podjęło uchwałę między innymi w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki poprzez jego 

rozszerzenie  o następujące punkty: 

 

12) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),  
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13) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),  

14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),  

15) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),  

16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych (62.09.Z),  

17) działalność prawnicza (69.10.Z),  

18) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),  

19) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem  

holdingów finansowych (70.10.Z),  

20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (70.22.Z),  

21) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),  

22) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),  

23) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90.Z),  

24) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników (78.10.Z),  

25) działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),  

26) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),  

27) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), 

28) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),  

29) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),  

30) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 

31) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z). 

 

Skład Zarządu na 30 czerwca 2018 roku: 

 Andrzej Filip Wojciechowski - Prezes Zarządu, 

 Paweł Rolewski  - Członek Zarządu ds. handlowych, 

 Sławomir Baniak   - Członek Zarządu ds. finansowych. 

 

Skład Rady Nadzorczej na 30 czerwca 2018 roku: 

 Andrzej Kasperek - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Jakub Karnowski  - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  

 Marek Młotek - Kucharczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Jacek Dekarz - Członek Rady Nadzorczej,  

 Wojciech Sobczak  - Członek Rady Nadzorczej. 

 

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Pan Jacek Dekarz złożył rezygnację z pełnienia funkcji 

Członka Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. 

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. 

powołało Pana Piotra Krzyżewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.  

 

 

 

 

 

 



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor 

 sporządzone  według 

MSR/MSSF 

za I półrocze 2018 r. (w tys. PLN) 

  

  

Strona 19 z 61 
 

 

 

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 2018 roku:  

 PROTEKTOR S.A. - jednostka dominująca, 

 ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH z siedzibą w Sankt Ingbert, Niemcy, 

występująca jako jednostka zależna, wpisana do rejestru handlowego Sądu 

Rejonowego w Saarbrücken pod nr HRB 32581. PROTEKTOR S.A. posiada 

100% udziałów w ww. Spółce. 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 w Sankt Ingbert, Niemcy, występująca jako 

jednostka zależna, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego  

w Saarbrücken pod nr HRB 32553. PROTEKTOR S.A. posiada 100% udziałów 

w ww. Spółce. 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  
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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 

udziałów w  POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji (od 08.05.2008 r. w upadłości), co stanowi 14,1% 

głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników ww. spółki. Udziały te zostały 

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

aktualizującym w kwocie 1 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 

 

Wszystkie zasady rachunkowości opisane niżej dotyczącą skonsolidowanego 

śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

 

W sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018 roku przestrzegano tych samych zasad 

(polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu 

finansowym z wyjątkiem: 

1. wysokości kwoty niskiej wartości początkowej środków trwałych, która od 1 stycznia 2018 

roku została podwyższona z kwoty 3.500 zł  do kwoty 10.000 zł w jednostce dominującej 

oraz odpowiednio w jednostkach zależnych. Zmiana nie ma istotnego wpływu na 

sprawozdanie finansowe Grupy, 

2. metodologii liczenia odpisów aktualizujących zapasy. Zmiana została już uwzględniona i 

opisana w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, 

3. zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla 

okresów rocznych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2018 roku. Spółka zastosowała 

po raz pierwszy: 
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  MSSF 15 Przychody z umów z klientami. 

Standard ustanawia jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera zasady, które 

zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów istniejących 

MSSF, w szczególności: w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz 

związanych z nimi interpretacjach. Przychody w Grupie są ujmowane w takiej wysokości, w 

jakiej jest wypełnienie zobowiązań do wykonania świadczeń, co ma miejsce w momencie 

uzyskania przez nabywcę kontroli nad dobrami lub usługami. Przychody są rozpoznawane po 

pomniejszeniu o podatek VAT oraz rabaty.  

Zgodnie z MSSF 15 Grupa ujmuje przychody uwzglednajac pięć nastepujacych etapów:   

1. Zidentyfikowanie umów z klientami.  

2. Zidentyfikowanie odrębnych zobowiązań do wykonania świadczenia. 

3. Określenie ceny transakcyjnej dla poszczególnych zobowiązań wynikających z 

umów. 

4. Alokowanie ceny transakcyjnej do odrębnych zobowiązań koniecznych do 

wykonania świadczenia w danej umowie. 

5. Ujęcie przychodu w momencie lub w miarę realizacji przez jednostkę zobowiązań. 

Zmiany te nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 

 MSSF 9 Instrumenty finansowe  

Celem standardu jest uporządkowanie klasyfikacji aktywów finansowych oraz 

wprowadzenie jednolitych zasad podejścia do oceny utraty wartości dotyczących wszystkich 

instrumentów finansowych. Standard wprowadza również nowy model rachunkowości 

zabezpieczeń w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych informacji 

o zarządzaniu ryzykiem. Grupa nie planuje wprowadzenia rachunkowości zabezpieczeń.  

W Grupie należnosci z tytułu dostw i usług, których termin zapadalności wynosi co do zasady  

od 7 do 90 dni, są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych,  

z uwzględnieniem odpisu na nieściągalne należności. Odpis aktualizujący na należności 

wątpliwe oszacowany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być 

prawdopodobne.  Grupa przyjęła model ogólny, z którego wynika konieczność monitorowania 

zmian standingu kredytowego kontrahentów w horyzoncie 12 miesięcy (niższy odpis z tytułu 

utraty wartości na moment początkowego ujęcia). Model jest oparty o stratę oczekiwaną  

oraz konieczność uwzględnienia informacji o przyszłości kontrahenta. Grupa odstąpiła od ujęcia 

odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, gdyż wartość odpisu nie ma znaczącego 

wpływu na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy. 

 

Pozostałe nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje, które mają zastosowanie  

po raz pierwszy w 2018 roku, nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.  

 

Opisy pozostałych niezmienionych zasad rachunkowości znajdują się  

w  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017, które zostało opublikowane w 

dniu 29 kwietnia 2018 roku.    
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2.2 Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i 

interpretacjach 

 

Zmiany wynikające ze zmian MSSF - standardy i interpretacje nieobowiazujące 

 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym 

zastosowaniu opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie. 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości 

Finansowej, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji 

nie weszły jeszcze w życie. 

 

 MSSF 16 Leasing   

Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2017 roku i ma zastosowanie  

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Dozwolone jest 

jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15). 

Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie 

zmienia podejście do umów leasingowych o różnym charakterze, nakazując leasingobiorcy 

wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingowych, 

niezależnie od ich rodzaju. Grupa zastosuje ten standard od 1 stycznia 2019 roku. Wartość 

minimalnych opłat z tytułu umów najmu nieruchomości ogółem w Grupie wynosi 15.958 tys. zł.  

 

 Zmiana w MSSF 9 Instrumenty finansowe (Przedpłaty z ujemną rekompensatą) 

Zmiana w MSSF 9 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma 

zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później.  

Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla aktywów finansowych, które mogą zostać spłacone 

wcześniej na podstawie warunków umownych i formalnie, mogłyby nie spełniać wymogów testu 

„płatność wyłącznie kapitału i odsetek”, co wykluczałoby ich wycenę w zamortyzowanym 

koszcie lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.  

 

 Zmiana w MSR 28 Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 

przedsięwzięciach 

Zmiana w MSR 28 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma 

zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później.  

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zatwierdzony 

przez UE. Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla udziałów w jednostkach stowarzyszonych  

i wspólnych przedsięwzięciach w sytuacji, gdy nie są one wyceniane metodą praw własności. 

 

 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu MSSF (Annual 

Improvements 2015-2017). 

W dniu 12 grudnia 2017 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne 

poprawki do następujących standardów: 

 MSSF 3 Połączenia jednostek, w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia 

kontroli jednostka ponownie wycenia posiadane udziały we wspólnym działaniu,  

 MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, w zakresie doprecyzowania, że w momencie 

objęcia współkontroli jednostka nie wycenia ponownie posiadanych udziałów we 

wspólnym działaniu,  
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 MSR 12 Podatek dochodowy, wskazując, że wszelkie podatkowe konsekwencje wypłat 

dywidend należy ujmować w taki sam sposób,  

 MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, nakazując zaliczać do źródeł finansowania 

o charakterze ogólnym również te kredyty i pożyczki, które pierwotnie służyły 

finansowaniu powstających aktywów – od momentu, gdy aktywa są gotowe do 

wykorzystania zgodnie z zamierzonym celem (użytkowanie lub sprzedaż).  

Mają one zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r.  

lub później. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie 

zatwierdzone przez UE. 

 

 Zmiany w MSR 19 Świadczenia pracownicze - Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie 

programu  

Zmiany w MSR 19 zostały opublikowane w dniu 7 lutego 2018 roku i mają zastosowanie  

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zatwierdzony przez UE. 

Zmiany dotyczą sposobu ponownej wyceny programów zdefiniowanych świadczeń  

w przypadku, gdy ulegają one zmianie. Zmiany w standardzie oznaczają, że w przypadku 

ponownej wyceny aktywa/zobowiązania netto z tytułu danego programu należy zastosować 

zaktualizowane założenia w celu określenia bieżącego kosztu zatrudnienia i kosztów odsetek  

dla okresów po zmianie programu. 

 

 KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego 

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie  

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zatwierdzona przez UE. 

Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób ująć w sprawozdaniach finansowych podatek 

dochodowy w przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe mogą pozostawiać pole  

do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organami podatkowymi.  

 

 Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych zawartych MSSF 

Opublikowano dnia 29 marca 2018 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynajacych się od 1 stycznia 2020 roku. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego do publikacji niezatwierdzone przez UE. 

 

 MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie  

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji niezatwierdzone przez UE. 

Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod warunkiem równoczesnego zastosowania 

MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące umów 

ubezpieczeniowych (MSSF 4). 

 

 Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem  

a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem  

Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają 

zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później 

(termin wejścia w życie obecnie został odroczony bez wskazania daty początkowej). Zmiany 

doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których jednostka dominująca traci kontrolę nad 
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jednostką zależną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją określoną w MSSF 3 

„Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub części udziałów w tej jednostce 

zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw 

własności. Grupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez 

Unię Europejską jako data wejścia w życie tego standardu. Aktualnie Komisja Europejska 

postanowiła odroczyć formalną procedurę zatwierdzenia standardu.  

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne 

oszacowanie wpływu zastosowania zmienionych standardów.  

 

2.3 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 

Finansowa oraz z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej odnoszącymi 

się do śródrocznej sprawozdawczości finansowej.  

 

2.4 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. 

 

2.5 Kontynuacja działalności  

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową Protektor w dającej się przewidzieć 

przyszłości. Na koniec I półrocza 2018 roku jednostka dominująca nie spełniała warunków 

zapisanych w umowach kredytowych z mBank S.A. w zakresie wysokości kowenantu marży 

zysku netto na poziomie nie niższym niż 3% wartości przychodów na bazie wyników 

skonsolidowanych.  

Dlatego też zobowiązania z tytułu kredytów zostały zaprezentowane jako 

krótkoterminowe. Jednocześnie Zarząd Emitenta nie dostrzega ryzyka związanego  

z koniecznością wcześniejszej spłaty całego finansowania dłużnego udostępnionego w ramach 

umów, które nakładają utrzymanie przedmiotowego wskaźnika na Spółkę. Zarząd Emitenta 

przypomina, że w dniu 24 września 2018 r., zgodnie z zapisami raportu bieżącego nr 50 z dnia 

24 września 2018 r., podpisana została nowa umowa wieloproduktowa na finansowanie bankowe  

z ING Bankiem Śląskim S.A. W wyniku podpisania umowy i wcześniejszej spłaty zadłużenia  

w mBank S.A. zredukowane zostało ryzyko konieczności wcześniejszej spłaty przedmiotowego 

finansowania. Ponadto, umowa wieloproduktowa z ING Bank Śląski S.A. wyznaczyła nowe 

wskaźniki, co do utrzymania których zobowiązany jest Emitent (o wskaźnikach tych Zarząd 

informował w komunikacie bieżącym nr 50). 

W wyniku realizacji działań Planu Optymalizacji Kosztowej, Zarząd PROTEKTOR S.A. 

przeprowadził proces Zwolnień Grupowych (o którym informował w raportach bieżących 27 i 

31). Zwolniena Grupowe związane były z planowanym i zrealizowanym w pełni po dniu 

bilansowym, a przed dniem publikacji, przeniesieniem produkcji z polskiej fabryki w Lublinie 

do fabryki RIDA znajdującej się w Mołdawii. Konsekwencją tego procesu jest redukcja 

asortymentu produkcyjnego w zakładzie produkcyjnym w Lublinie wyłącznie do marki 
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Protektor. Zasadniczym celem Planu Optymalizacji Kosztowej Grupy Kapitałowej Protektor  jest 

uzyskanie oszczędności na poziomie 10 mln złotych w skali roku. Reorganizacja Grupy 

Kapitałowej Protektor dotyczyć ma zarówno części przychodowej jak i kosztowej, celem 

osiągnięcia w przyszłości wyższych zysków. Plan zakłada zakończenie działań z tym 

związanych do końca 2018 roku, przy czym pierwsze mierzalne dodatnie skutki przewidywane 

są na koniec III kwartału br. Ograniczenie asortymentu produkcyjnego w zakładzie 

produkcyjnym w Lublinie nie stanowi, w ocenie Zarządu, zagrożenia kontynuacji działaności 

przez Grupę Kapitałową Protektor. Więcej informacji na ten temat znajduje się w raportach 

bieżacych numer 20, 27 oraz 31.   

 

2.6 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 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku i dane porównywalne zgodnie z MSR 34. 

Sprawozdanie skonsolidowane spółek zależnych obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku 

do 30 czerwca 2018 roku.  

 

2.7 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 

sprawozdania finansowe, w związku z czym skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie 

zawiera danych łącznych. 

 

2.8  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 2018 roku nie nastąpiło połączenie spółek.  

 

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. 
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 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 
(z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych danego segmentu) 

 

SEGMENTY OPERACYJNE – DANE ZA OKRES OD 01.01.2018 ROKU DO 30.06.2018 ROKU  

Wyszczególnienie 

Grupa 

Kapitałowa 
Abeba  

PROTEKTOR 

S.A. 
Razem 

Przychody ogółem 51 696  15 130  66 826  

Sprzedaż na zewnątrz 49 029  6 507  55 536  

Sprzedaż między segmentami 2 667  8 623  11 290  

Koszty ogółem 30 971  4 340  35 311  

Wynik segmentu 18 058  2 167  20 225  

Koszty (przychody)  nieprzypisane (13 104) (3 687) (16 791) 

Wynik na działalności operacyjnej 4 954  (1 520) 3 434  

Przychody finansowe -    3  3  

Koszty finansowe (28) (253) (281) 

Inne korekty  -  - - 

Udział jednostki w  zyskach i stratach podmiotów 
stowarzyszonych rozliczanych metoda praw własnosci - - - 

Wynik  przed opodatkowaniem 4 926  (1 770) 3 156  

Podatek dochodowy (1 494) 138  (1 356) 

Wynik netto - działalność kontynuowana 3 432  (1 632) 1 800  

Wynik netto - działalność zaniechana  - -  -    

Wynik netto 3 432  (1 632) 1 800  

Aktywa segmentu 59 615  34 148  93 763  

w tym znak towarowy - GK Abeba 5 299  -  5 299  

Nieprzypisane aktywa całej grupy 2 669  2 094  4 763  

Zobowiązania segmentu 13 277  24 157  37 434  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych lub wspólne 

przedsięwzięcia konsolidowane metodą praw własności - - - 

Amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych 45  14  59  

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 679  687  1 366  

 

 

SEGMENTY OPERACYJNE – DANE ZA OKRES OD 01.01.2017 ROKU DO 30.06.2017 ROKU przed przekształceniem 

Wyszczególnienie 
Grupa 

Kapitałowa 

Abeba  

PROTEKTOR 

S.A. 
Razem 

Przychody ze sprzedaży 50 335  12 137  62 472  

Sprzedaż na zewnątrz 47 769  7 805  55 574  

Sprzedaż między segmentami 2 566  4 332  6 898  

Koszt własny sprzedaży 29 019  7 181  36 200  

Wynik segmentu 18 750  624  19 374  

Koszty (przychody) nieprzypisane (11 771) (2 827) (14 598) 

Wynik na działalności operacyjnej 6 979  (2 203) 4 776  

Przychody finansowe 1 174  2  1 176  

Koszty finansowe -    (16) (16) 
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Wyszczególnienie 

Grupa 

Kapitałowa 

Abeba 

PROTEKTOR 
S.A. 

Razem 

Inne korekty  -  - - 

Udział jednostki w zyskach i stratach podmiotów 

stowarzyszonych rozliczanych metoda praw własności - - - 

Wynik przed opodatkowaniem 8 153  (2 217) 5 936  

Podatek dochodowy (3 768) (29) (3 797) 

Wynik netto - działalność kontynuowana 4 385  (2 246) 2 139  

Wynik netto - działalność zaniechana -  -  -    

Wynik netto 4 385  (2 246) 2 139  

Aktywa segmentu 57 554  27 887  85 441  

w tym znak towarowy – Grupa Kapitałowa Abeba 5 117  -  5 117  

Nieprzypisane aktywa całej grupy 2 544  3 581  6 125  

Zobowiązania segmentu 8 803  21 081  29 884  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych lub wspólne 

przedsięwzięcia konsolidowane metodą praw własności - - - 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 46  13  59  

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 968  604  1 572  

 

 

SEGMENTY OPERACYJNE – DANE ZA OKRES OD 01.01.2017 ROKU DO 30.06.2017 ROKU po przekształceniu 

Wyszczególnienie 
Grupa 

Kapitałowa 

Abeba  

PROTEKTOR 

S.A. 
Razem 

Przychody ogółem 50 335  12 137  62 472  

Sprzedaż na zewnątrz 47 769  7 805  55 574  

Sprzedaż między segmentami 2 566  4 332  6 898  

Koszty ogółem 29 019  7 181  36 200  

Wynik segmentu 18 750  624  19 374  

Koszty (przychody)  nieprzypisane (11 771) (2 827) (14 598) 

Wynik na działalności operacyjnej 6 979  (2 203) 4 776  

Przychody finansowe 1 174  2  1 176  

Koszty finansowe (19) (16) (35) 

Inne korekty  -  - - 

Udział jednostki w  zyskach i stratach podmiotów 

stowarzyszonych rozliczanych metoda praw własnosci - - - 

Wynik  przed opodatkowaniem 8 134  (2 217) 5 917  

Podatek dochodowy (3 768) (29) (3 797) 

Wynik netto - działalność kontynuowana 4 366  (2 246) 2 120  

Wynik netto - działalność zaniechana -  -  -    

Wynik netto 4 366  (2 246) 2 120  

Aktywa segmentu 57 554  27 887  85 441  

w tym znak towarowy - GK Abeba 5 117  -  5 117  

Nieprzypisane aktywa całej grupy 2 544  3 581  6 125  

Zobowiązania segmentu 9 963  21 081  31 044  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych lub wspólne 

przedsięwzięcia konsolidowane metodą praw własności - - - 

Amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych 46  13  59  

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 968  604  1 572  
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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 01.01.2018 DO 30.06.2018 ROKU 

Wyszczególnienie 

Segmenty 

Inne Razem 
Polska Niemcy 

Pozostałe kraje 

europejskie 

Przychody ze sprzedaży  7 319      32 244      15 408      565      55 536     

Aktywa segmentu 34 148 59 615  -  -  93 763 

 

 

OBSZARY GEOGRAFICZNE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH– DANE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU  

(przekształcenie nie miało wpływu na obszary geograficzne segmentów operacyjnych) 

Wyszczególnienie 

Segmenty 

Inne Razem 
Polska Niemcy 

Pozostałe kraje 
europejskie 

Przychody ze sprzedaży  6 034      31 294      15 695      2 551      55 574     

Aktywa segmentu 27 887 57 554 -  -  85 441 

 

W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Protektor nie osiągnęła przychodu  

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

procent łącznych przychodów Grupy.   

 

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

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

Informacje na ten temat zostały zawarte w punkcie numer 6 wybranych informacji 

objaśniających.   

 

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta  

w prezentowanym okresie. 

 

Branżę obuwia roboczego i ochronnego, w której funkcjonuje jednostka dominująca, 

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.  
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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, częstotliwość lub wywierany wpływ. 

 

Raportem bieżącym nr 4/2018 r. z dnia 27 lutego 2018 r.  Spółka poinformowała  

o rozpoczęciu procesu zmierzającego do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego 20-24  

i Wolskiej 3A w Lublinie. 

 W ramach porządkowania aktywów Spółki w dniu 27 lutego 2018 roku Zarząd podjął 

uchwałę o rozpoczęciu procesu zmierzającego do sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. 

Nieruchomości te nie są wykorzystywane bezpośrednio przy prowadzeniu działalności 

operacyjnej Spółki. Zarząd dokonał wyboru podmiotów doradczych, związanych z rynkiem 

nieruchomości, które przeprowadziły przegląd dokumentacji oraz ocenę rynku nieruchomości 

(na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym). Uwzględniając przedmiotowe rekomendacje, Zarząd 

podjął decyzję o przystąpieniu do kolejnego etapu procesu, tj. przygotowania dokumentacji oraz 

kontaktu z podmiotami, które mogą być zainteresowane zakupem nieruchomości. W okresie  

I półrocza 2018 roku nastąpił szereg aktywności marketingowych mających na celu 

wypromowanie nieruchomości wśród inwestorów.  

 Po dniu bilansowym Zarząd kontynuuje dalsze poszukiwania inwestora. Celem Zarządu 

jest zakończenie przedmiotowego procesu jeszcze w 2018 roku. Priorytetem Zarządu jest przede 

wszystkim uzyskanie odpowiedniej ceny za oferowaną nieruchomość przy zapewnienie 

konkurencyjności procesu.  

 W związku z powyższym z początkiem 2018 roku PROTEKTOR S.A. dokonała 

przeklasyfikowania aktywów trwałych jako przeznaczonych do sprzedaży oraz zaprzestała ich 

amortyzacji. Wartość bilansowa netto aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako 

przeznaczonych do sprzedaży na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 6.677 tys. zł (tj. wartość 

brutto w wysokości 9.433 tys. zł pomniejszona o odpis aktualizujący w kwocie 2.756 tys. zł).    

 

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.  
 

Grupa Kapitałowa Protektor 

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2018 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 30.06.2018 

Zapasy 1 637  1 871  (2 414) 1 094  

 

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

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz 

odwróceniu takich odpisów. 
 

Grupa Kapitałowa Protektor 

Wyszczególnienie 
Stan na 

01.01.2018 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

30.06.2018 

Należności 109  136  (68) 177  

Rzeczowe aktywa trwałe 2 756 - - 2 756 

Wartości niematerialne - - - - 

Inne aktywa  - - - - 
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W związku z opóźnieniami w instalacji maszyny wtryskowej STEMMA spółka 

dominujaca naliczyła firmie prowadzącej proces instalacji kary, zgodne z zapisami umowy 

instalacji. W toku bieżących rozmów z podmiotem odpowiedzialnym za montaż maszyny, 

podmiot ten przedstawił stanowisko, które kwestionuje część kar, a jednocześnie nie uznał salda 

rozliczeń należności i zobowiązań z Emitentem. W I półroczu 2018 roku Zarząd przeprowadził 

pierwszą fazę negocjacji ze wspomnianym partnerem, których celem było odzyskanie 

maksymalnej kwoty wyliczonych należności. Negocjacje te toczą się nadal. Jednocześnie Zarząd 

ma na uwadze konieczność uwzględnienia różnego rodzaju czynników ryzyka  

w prezentowanych wartościach poszczególnych aktywów. Zarząd gotowy jest również na 

skorzystanie z rozstrzygnięcia przedmiotowych wątpliwości w zakresie zakresu i metody 

naliczonych kar przez Sąd Arbitrażowy przewidziany zapisami umowy. Mając na uwadze 

czasochłonność przedmiotowego procesu oraz jego złożoność Zarząd postanowił dokonać w  

I kwartale 2018 roku odpisu aktualizującego w wysokości 125 tys. zł, tj. 50% wartości 

przedmiotowej należności. Zdaniem Zarządu podejście to przedstawia wciąż rzetelnie sytuację 

związaną z tym aktywem. 
 

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

 
Grupa Kapitałowa Protektor 

Wyszczególnienie 

Rezerwy na zobowiązania 

z tytułu świadczeń 

pracowniczych 

Pozostałe rezerwy na 

zobowiązania 

Stan rezerw na dzień 01.01.2018 roku 809  1 564  

Zwiększenia rezerw -    -    

Rezerwy utworzone 1 643  1 367  

Rezerwy wykorzystane (-) -    (856) 

Rezerwy rozwiązane (-) -    -    

Pozostałe zmiany -    -    

Stan rezerw na dzień 30.06.2018 roku 2 452  2 075  

 

7.4 Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

 
Grupa Kapitałowa Protektor 

Wyszczególnienie 
Stan na 

01.01.2018 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

30.06.2018 

Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 1 279  51  (16) 1 314  

Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 1 675  425  (621) 1 479  

 

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

 

W okresie sprawozdawczym Spółka PROTEKTOR S.A. dokonała zakupu rzeczowych 

aktywów trwałych o wartości 363 tys. zł w postaci maszyn obuwniczych, środków transportu 

oraz drobnego sprzętu IT.  

W tym czasie w Grupie Kapitałowej Abeba inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe 

wyniosły 424 tys. zł i obejmowały naprawę i rozbudowę budynków i budowli w ramach 

długoletniego pakietu inwestycyjnego realizowanego w spółkach produkcyjnych.   
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9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów 

trwałych. 

 

W PROTEKTOR S.A. zakupione rzeczowe aktywa trwałe wskazane w punkcie 8 zostały 

sfinansowane leasingiem w kwocie 298 tys. zł.  

 

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. 

 

PROTEKTOR S.A w 2017 roku otrzymała niekorzystną indywidualną interpretację Izby 

Skarbowej w Katowicach stwierdzającą, iż dochód ze sprzedaży obuwia wyprodukowanego z 

zakupionych gotowych cholewek nie jest dochodem strefowym. Po zaskarżeniu przez Spółkę  

do WSA otrzymanej interpretacji została ona uchylona, jednakże Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej wniósł do WSA skargę kasacyjną. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania 

sytucja nie uległa zmianie.  

 

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 

 

W wyniku kontroli podatkowej Spółek GK ABEBA wymierzony został podatek  

do zapłaty za lata 2009 – 2016 w łącznej wysokości  1.116 tys. zł  oraz odsetek, które w  

I półroczu 2017 roku wyniosły 19 tys. zł.  

Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i 

porównywalnymi danymi wynikają z wyżej opisanych przyczyn i zostały przedstawione poniżej. 

Dane porównawcze na dzień 30.06.2017 roku oraz w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017. Poniższa tabela przedstawia wpływ 

przekształcenia we wskazanym okresie.  

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

na dzień 

Wpływ zmian 

na dzień 

30.06.2017 
zatwierdzone 

dane 

30.06.2017 
przekształcone 

dane 

Pasywa       

Kapitał własny 55 557  (1 160) 54 397  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 54 511  (1 160) 53 351  

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z  
konsolidacji (1 562) (25) (1 587) 

Niepodzielony wynik finansowy 36 441  (1 135) 35 306  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 34 198  (1 116) 33 082  

- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający akcjonariuszom   

jednostki dominującej 2 243  (19) 2 224  

Zobowiązania 29 884  1 160  31 044  

Zobowiązania krótkoterminowe 25 059  1 160  26 219  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 737  1 141  1 878  

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 276  19  8 295  

- od jednostek powiązanych -    -    -    

- od pozostałych jednostek 8 276  19  8 295  

Pasywa razem 85 441  -    85 441  
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

za okres 

Wpływ zmian 

za okres 

od 01.01 do 

30.06.2017 

zatwierdzone 
dane 

od 01.01 do 

30.06.2017 

przekształcone 
dane 

Działalność kontynuowana       

Koszty finansowe (16) (19) (35) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji -    -    -    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 936  (19) 5 917  

Podatek dochodowy (3 797) -    (3 797) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 139  (19) 2 120  

Działalność zaniechana   -      

Strata netto z działalności zaniechanej -    -    -    

Zysk (strata) netto 2 139  (19) 2 120  

Zysk (strata) netto przypadający:   -      

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 243  (19) 2 224  

- akcjonariuszom niesprawującym kontroli (104) -    (104) 

    

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

za okres 

Wpływ zmian 

za okres 

od 01.01 do 
30.06.2017 

zatwierdzone 

dane 

od 01.01 do 
30.06.2017 

przekształcone 

dane 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej       

Zysk netto przed opodatkowaniem 5 936  (19) 5 917  

Korekty: 1 764  19  1 783  

Koszty odsetek 136  19  155  

 

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). 

 

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej Grupy uzależnione są od wielu 

czynników, które wpływają na ogólny stan niemieckiej i polskiej gospodarki, oraz gospodarek  

krajów Unii Europejskiej. Powyższe czynniki obejmują między innymi wzrost lub spadek PKB, 

inflację, bezrobocie, rozwój sektora usług i przemysłu, oraz poziom realizowanych przez 

przedsiębiorców inwestycji. Niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, 

w szczególności kryzys finansów publicznych, kryzys walutowy lub pogorszenie stanu 

gospodarki (oraz wynikający z tego spadek inwestycji w różnych gałęziach przemysłu) mogą 

mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki jednostki.  

Obecnie sytuacja gospodarcza całej Unii Europejskiej oraz Polski oceniana jest jednak 

pozytywnie. W większości krajów europejskich (w tym w Polsce) notuje się najwyższy wzrost 

gospodarczy od kilku lat, liczne inwestycje, niskie bezrobocie, stabilność sektora finansów.   

 Sytuacja wzrostu gospodarczego w Europie może mieć w przyszłości korzystny wpływ 

na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. 
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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 2018 roku Emitent naruszył wskaźnik finansowy, do utrzymania którego 

zobowiązany był w umowie z mBank S.A., tj. wskaźnik marży zysku netto, rozumianego jako 

stosunek zysku netto do przychodów ogółem, na poziomie nie mniejszym niż 3% na bazie 

wyników skonsolidowanych. Zgodnie z zapisami umowy bank finansujący, tj. mBank S.A., 

uprawniony był do ustalenia nowego poziomu marży płaconej przez Emitenta. Ponadto, Emitent 

zmuszony jest w takiej sytuacji do zaprezentowania całości zadłużenia wynikającego z danych 

umów w pozycji kredytów krótkoterminowych. W tym miejscu Zarząd Emitenta wskazuje  

na fakt, że podobne naruszenie miało miejsce na koniec 2017 roku, jednak Bank nie skorzystał  

z możliwości zastosowania umownej kary. Równiecześnie Zarząd podkreśla, że przedmiotowe 

zdarzenie nie wywołuje skutków negatywnych na dzień złożenia raportu, gdyż zgodnie  

z raportem bieżącym nr 50 z dnia 24 września 2018 r. Zarząd podpisał nową umowę 

wieloproduktową na finansowanie PROTEKTOR S.A. z ING Bank Śląski S.A. Przedmiotowa 

umowa ustala nowe wskaźniki finansowe, do utrzymania których zobowiązany będzie Emitent. 

Wskaźniki te zostały dokładnie opisane w raporcie bieżącym nr 50. 

W odpowiedzi m.in. na niekorzystny układ wskaźników finansowych w umowie  

z mBank S.A. oraz poziomu rat i tempa spłaty kredytów, Zarząd postanowił o zmienie banku 

finansującego. Zaoferowane przez ING Bank Śląski S.A. warunki finansowania, zarówno pod 

kątem zabezpieczeń, wskaźników finansowych jak i tempa spłat kredytu, wpływają na poprawę 

sytuacji płynnościowej i jakości obsługi zadłużenia. 

W opinii Zarządu, mając na uwadze powyższe, w okresie przed dniem publikacji 

Sprawozdania za I półrocze 2018 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. Dodatkowe informacje na ten temat 

znajdują się w punkcie numer 2.5 wybranych danych objaśniających.  

 

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. 
                

Wyszczególnienie 
na dzień na dzień 

30.06.2018 31.12.2017 

Należności z tytułu dostaw i usług 

  PROTEKTOR S.A. od - - 

-ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH   1 781 799 

-Inform Brill GmbH 274 24 

Grupa Kapitałowa Abeba od: - - 

- PROTEKTOR S.A. 2 669 156 

Pozostałe należności krótkoterminowe   

PROTEKTOR S.A. od - - 

- ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH  - dywidenda 7 787 

-Inform Brill GmbH 32  

Grupa Kapitałowa Abeba od: - - 

- PROTEKTOR S.A. - - 
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ROZRACHUNKI - JEDNOSTKI POWIĄZANE NA DZIEŃ 30.06.2018 I 31.12.2017 ROKU 

Wyszczególnienie 
na dzień na dzień 

30.06.2018 31.12.2017 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   

PROTEKTOR S.A. wobec: - - 
- Grupa Kapitałowa Abeba 2 834 166 

- różnice kursowe  (165) (10) 

Grupa Kapitałowa Abeba wobec: - - 
- PROTEKTOR S.A.  2 182 873  

-różnice kursowe  (127) (50) 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe   

PROTEKTOR S.A. wobec: - - 

- Grupa Kapitałowa Abeba - - 

- różnice kursowe  - - 

Grupa Kapitałowa Abeba wobec: - - 

- PROTEKTOR S.A.  41 836 

- różnice kursowe  (2)  (49) 

 

TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2018 

Wyszczególnienie 

Nazwa jednostki 

Grupa Kapitałowa Abeba 

01.01-30.06.2018 

PROTEKTOR S.A. - sprzedaż jednostkom powiązanym, w tym: 8 661 

-wyroby 8 203 

-usługi 420 

-refaktury 38 

Wyszczególnienie 

Nazwa jednostki 

PROTEKTOR S.A. 

01.01-30.06.2018 

Grupa Kapitałowa Abeba – przychody ze sprzedaży jednostkom 

powiązanym, w tym: 2 651 

-materiały 2 651 

 

 

TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2017 

Wyszczególnienie 

Nazwa jednostki 

Grupa Kapitałowa Abeba 

01.01. - 30.06.2017 

PROTEKTOR S.A. - sprzedaż jednostkom powiązanym, w tym: 4 332 

-wyroby 4 253  

-usługi 79 

Wyszczególnienie 

Nazwa jednostki 

PROTEKTOR S.A. 

01.01. - 30.06.2017 

Grupa Kapitałowa Abeba – przychody ze sprzedaży jednostkom 

powiązanym, w tym: 2 637 

-materiały 2 566 

-pozostałe przychody operacyjne 66 

-środki trwałe 5 

 

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

celu lub wykorzystania tych aktywów. 

 

W I półroczu 2018 roku nie nastąpiła zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych  

w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.  

 

17. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych. 

 

W okresie sprawozdawczym 2018 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 11 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. 

podjęło uchwałę numer 7 w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej wysokości 2.282.592,00 zł, 

co w przeliczeniu na jedną akcję daje kwotę 12 groszy. Źródłem wypłaty dywidendy jest cały 

zysk Spółki za 2017 rok tj. kwota 1.350.988,27 zł oraz część kapitału zapasowego pochodzącego 

z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 931.603,73 zł.  

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. 

podjęło uchwałę w sprawie zmiany ww. uchwały. Zgodnie z nową uchwałą na wypłatę 

dywidendy jest przeznaczony kapitał zapasowy pochodzący z niepodzielonego zysku z lat 

ubiegłych w kwocie 139.624,73 zł oraz część kapitału pochodzącego z niepodzielonego wyniku 

finansowego – zysk (strata) z lat ubiegłych w kwocie 791.979,00 zł. Niniejsza uchwała nie 

zmieniła łącznej kwoty dywidendy tj. 2.282.592,00 zł oraz dnia dywidendy tj. 11 września 2018 

rok.  

Zobowiazania z tyt. dywidendy w kwocie 1.490 tys. PLN zostały ujęte w bilansie 

skonsolidowanym oraz w bilansie jednostki dominującej na dzień 30 czerwca 2018 roku 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.  

 

ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY  

 

Konsorcjum Spółek, w którego skład wchodzi Emitent oraz GREGOR S.A., podpisało 

umowę ze Skarbem Państwa - Komendą Główną Policji z siedzibą w Warszawie na dostawę 

półbutów służbowych. Wartość oferty Konsorcjum na realizację podstawowego zakresu 

zamówienia wynosi łącznie 912.000 zł netto tj. 1.121.760 zł brutto. Wartość oferty przypadającej 

Emitentowi wynosi 456.000 zł netto, tj. 560.880 zł brutto. Wartość zamówienia opcjonalnego 

wynosi 182.400 zł netto tj. 224.352 zł brutto, w tym przypadające Emitentowi 91.200 zł netto, 

tj. 112.176 zł brutto. 

Ostateczny termin realizacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

SIWZ to 9 listopad 2018 r., zaś zamówienia opcjonalnego w terminie do 30 dni kalendarzowych 

po terminie realizacji zamówienia podstawowego. Więcej informacji na ten temat zawartych jest 

w raporcie bieżącym numer 41/2018.  
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WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁANOŚCI  

NA TERENIE SSE EURO-PARK MIELEC 

 

W dniu 29 czerwca 2018 roku PROTEKTOR Spółka Akcyjna złożył w siedzibie 

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia 

nr 386/ARP/2017 (zezwolenie II) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec wydanego przez zarządzającego strefą – 

Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2017 roku.  

Jednocześnie Zarząd postanowił zachować zezwolenie nr 318/ARP/2015 z dnia 11 września 

2015 r. (Zezwolenie I). W dniu 2 sierpnia 2018 r., Spółka otrzymała Decyzję Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii Nr 66/DRI/18, z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie 

stwierdzenia wygaśniecia zezwolenia Nr 386/ARP/2017 na prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.Więcej 

informacji na ten temat zawartych jest w raportach bieżących numer 32/2018 oraz 42/2018. 

 

UDZIELENIE POŻYCZKI PRZEZ JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ 

 

W dniu 25 lipca 2018 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy spółką Abeba 

Spezialschuhausstatter GmbH (pożyczkodawca) oraz PROTEKTOR S.A.(pożyczkobiorca) na 

kwotę 100.000 EUR. Zgodnie z umową,  udzielona jest na okres jednego roku z jednoczęściową 

spłatą na koniec okresu (przy czym możliwa jest jej częściowa wcześniejsza spłata). 

Oprocentowanie pozyczki to 3% w skali roku. Odsetki płatne są w okresach miesięcznych.  
 

PODPISANIE UMOWY WIELOPRODUKTOWEJ Z ING BANK ŚLĄSKI S.A. 

 

W dniu 24 września 2018 roku została zawarta umowa wieloproduktowa pomiędzy 

Emitentem i ING Bank Śląski S.A. Sumaryczna wartość limitu kredytowego wynosi 

12.000.000,00 zł. Umowa obejmuje 3 produkty: kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  

o wartości nie przekraczającej 3.000.000,00 zł, kredyt oborotowy w rachunku kredytowym  

o wartości nie przekraczającej 7.900.000,00 zł oraz linie gwarancyjną o wartości 

nieprzekraczającej 2.500.000,00 zł. Szczegóły dotyczące warunków udostępnienia 

przedmiotowego finansowania Zarząd przedstawił w raporcie bieżącym nr 50 z dnia  

24 września 2018 roku. 

 

20. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 

 
Wyszczególnienie 30.06.2018 31.12.2017 

Zobowiązania warunkowe do wysokości do wysokości 

Gwarancje bankowe 1 460 1 585 

Zabezpieczenie przedmiotów leasingu – weksel in blanco 6 216 6 300 

Zabezpieczenie pożyczki hipotecznej, kredytu obrotowego, 

linii gwarancyjnej w mBank S.A.  

- hipoteka umowna łączna 24 000 24 000 

- weksle in blanco 9 385 9 939 
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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 30.06.2018 ROKU 

Wyszczególnienie 

Jednostka dominująca Jednostki podporządkowane 

Razem Wynagro-

dzenie 
zasadnicze 

Inne 

świadczenia 

Wynagro-

dzenie 
zasadnicze 

Inne 

świadczenia 

Wynagrodzenia członków Zarządu PROTEKTOR S.A.        

Piotr Majewski (do dnia 15.05.2018) 8 2 151 45 206 

Andrzej Filip Wojciechowski  119 3 201 - 323 

Paweł Rolewski 92 17 172 - 281 

Sławomir Baniak (od dnia 27.06.2018) - - - - - 

Razem 219 22 524 45 810 

 

 

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU PROTEKTOR S.A. W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2017 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 182 180 - - 362 

Piotr Majewski  14 - 152 45 211 

Razem 196 180 152 45 573 

 

 

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PROTEKTOR S.A. W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2018 ROKU 

Wyszczególnienie 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 
Inne 

świadczenia 
Razem 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.       

Andrzej Kasperek  33  - 33 

Adam Purwin (do 10.06.2018) 12   - 12  

Marek Młotek- Kucharczyk 14 - 14 

Jacek Dekarz   14   - 14  

    Wojciech Sobczak  14  - 14 

Jakub Karnowski ( od 11.06.2018)  4  - 4 

Razem 91  - 91  

 

 

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PROTEKTOR S.A. W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2017 ROKU 

Wyszczególnienie 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 

Inne 

świadczenia 
Razem 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.       

Jacek Dekarz  30  - 30 

Zdzisław Burlewicz 12   - 12  

Marek Młotek- Kucharczyk 12 - 12 

Krzysztof Gerula   12   - 12  

    Paweł Miller  12  - 12 

Mirosław Panek  -  - -  

Razem 78  - 78  
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22. Informacje o zawarciu umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych 

 

W dniu 27 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza PROTEKTOR S.A. dokonała wyboru 

audytora dokonującego przeglądu i badania sprawozdań finansowych (jednostkowego  

i skonsolidowanego) sporządzanych na dzień 30 czerwca 2018, 30 czerwca 2019, 31 grudnia 

2018 oraz 31 grudnia 2019 roku. Wybranym podmiotem został UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. 

k. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 

ewidencyjnym 3115. 

W dniu 18 lipca 2018 roku została zawarta umowa na przegląd oraz badanie sprawozdań 

finansowych za 2018 oraz 2019 rok przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Łączna wysokość 

wynagrodzenia wynikającego z umowy wynosi 56.000,00 zł plus VAT (przegląd i badanie 

jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok) oraz koszty 

związane z wykonaniem prac do wysokości 7.000,00 zł netto. Ponadto, zgodnie z umową, spółka 

PROTEKTOR S.A. zobowiązana jest do pokrycia dodatkowych kosztów będących poza 

bezpośrednim zakresem przeglądu i badania sprawozdań takich jak: wyceny rzeczoznawców, 

wyceny aktualiarne, opinie prawne i rachunkowowe itp. W I półroczu 2018 nie korzystano  

z innych usług tego podmiotu. 

W grupie ABEBA została zawarta umowa na przegląd oraz badanie sprawozdań 

finansowych za 2018 rok z HLB TREUMERKUR Dr. Schmidt und Partner KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft za kwotę 65.000 EUR plus VAT. W I półroczu 2018  

nie korzystano z innych usług tego podmiotu. 

W dniu 12 czerwca 2017 r. została zawarta umowa na przegląd oraz badanie sprawozdań 

finansowych za 2017 rok przez HLB M2 Sp. z o.o. Tax & Audit Sp. K. Łączna wysokość 

wynagrodzenia wynikającego z umowy wynosi 57.000,00 zł plus VAT oraz koszty związane  

z wykonaniem prac do wysokości 4.000,00 zł.  W I półroczu 2018 nie korzystano z innych usług 

tego podmiotu. 

 W grupie ABEBA umowa o przegląd oraz badanie sprawozdań finansowych za 2017 rok 

przeprowadzane było przez podmiot HLB TREUMERKUR Dr. Schmidt und Partner KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft za kwotę 65.000,00 EUR plus VAT. Za pozstałe usługi 

zapłacono 14.956,88 EUR plus VAT. 

 

23. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji. 

 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało 

zatwierdzone w dniu 28 września 2018 roku do publikacji przez Zarząd PROTEKTOR S.A.  

w dniu 28 września 2018 roku.  
 

ANDRZEJ FILIP 

WOJCIECHOWSKI 

SŁAWOMIR 

BANIAK 

PAWEŁ  

ROLEWSKI 

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU DS. 

FINANSOWYCH 

 

CZŁONEK ZARZĄDU DS. 

HANDLOWYCH 
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WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ  

za I półrocze 2018 roku 

 

Poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały na EUR według średniego kursu 

obowiązującego na dzień bilansowy ustalony przez NBP (30.06.2018 - 4,3616 zł, 31.12.2017 - 

4,1709 zł). Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 

pieniężnych przeliczone zostały według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich 

kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 6 miesięcy 

zakończony dnia 30 czerwca 2018 oraz 2017 roku (odpowiednio 1 EUR = 4,2395 PLN i 1 EUR 

= 4,2474 PLN). 

 
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU        

Wyszczególnienie 

za okres za okres za okres za okres 

od 01.01 do 

30.06.2018 

od 01.01 do 

30.06.2018 

od 01.01 do 

30.06.2017 

od 01.01 do 

30.06.2017 

PLN PLN EUR EUR 

Przychody ze sprzedaży 15 130  12 137  3 569  2 858  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 650  733  625  173  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (939) (1 923) (221) (453) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23  (2 365) 5  (557) 

Zysk (strata) netto  28  (2 394) 7  (564) 

Przepływy pieniężne netto z działalności   

operacyjnej (965) (2 157) (228) (508) 

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w  
działalności inwestycyjnej 2 163  (213) 510  (50) 

Przepływy pieniężne netto z działalności  

finansowej (1 528) (1 513) (360) (356) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich  

ekwiwalentów (330) (3 883) (78) (914) 

Średni kurs PLN / EUR     4,2395  4,2474  

Wyszczególnienie 
na dzień na dzień na dzień na dzień 

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 

Aktywa razem 59 739  56 484  13 697  13 542  

Aktywa trwałe 34 334  41 347  7 872  9 913  

Aktywa obrotowe 25 405  15 137  5 825  3 629  

Zobowiązania razem 28 294  23 577  6 487  5 653  

Zobowiązania długoterminowe 6 756  7 170  1 549  1 719  

Zobowiązania krótkoterminowe 21 538  16 407  4 938  3 934  

Kapitał własny 31 445  32 907  7 210  7 890  

Kapitał zakładowy 9 572  9 572  2 195  2 295  

Średnia ważona liczba akcji w szt. 19 021 600  19 021 600  19 021 600  19 021 600  

Zysk na jedną akcję  (w PLN/EUR) -    (0,13) -    (0,03) 

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w  

PLN/EUR) -    (0,13) -    (0,03) 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda  1 490*  4 374  342 1 049  

   Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na  

   jedną akcję (w PLN/EUR) 0,08    0,23    0,02    0,06    

    Kurs PLN / EUR na koniec okresu     4,3616  4,1709  

*cały zysk netto za 2017 rok w kwocie 1 351 tys. zł oraz kapitał zapasowy pochodzący z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 139 

tys. zł (raport bieżący nr 22/2018 oraz 46/2018).  
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) JEDNOSTKI 

DOMINUJĄCEJ 

 
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) JEDNOSTKI DOMINUJACEJ NA DZIEŃ 30.06.2018 I 31.12.2017  

ROKU 

Wyszczególnienie 

 na dzień na dzień 

30.06.2018 31.12.2017 

Aktywa       

Aktywa trwałe 34 334  41 347  

Wartości niematerialne 33  39  

       Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek  

       Gospodarczych -    -    

Rzeczowe aktywa trwałe 10 371  17 380  

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 963  925  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127  163  

Aktywa obrotowe 25 405  15 137  

 Zapasy 10 965  10 529  

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 5 115  1 687  

- od jednostek powiązanych 2 055  822  

- od pozostałych jednostek 3 060  865  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego -    -    

Pozostałe należności krótkoterminowe 1 838  2 096  

- od jednostek powiązanych 39    787  

- od pozostałych jednostek 1 799 1 309  

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -    -    

- od jednostek powiązanych -    -    

- od pozostałych jednostek -    -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 344  671  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 466  154  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane  jako przeznaczone do sprzedaży 6 677  -    

Aktywa razem 59 739  56 484  
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Wyszczególnienie 
na dzień na dzień 

30.06.2018 31.12.2017 

Pasywa 

Kapitał własny 31 445  32 907  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 31 445  32 907  

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 932  1 071  

Niepodzielony wynik finansowy 10 706  12 029  

- zysk (strata) z lat ubiegłych 10 678  10 678  

- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 28  1 351  

Udziały niesprawujące kontroli -    -    

Zobowiązania 28 294  23 577  

Zobowiązania długoterminowe 6 756  7 170  

Długoterminowe kredyty i pożyczki -    -    

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek -    -    

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 4 302  4 650  

Pozostałe zobowiązania długoterminowe -    -    

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek -    -    

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 277  1 244  

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 72  72  

Pozostałe rezerwy na zobowiązania długoterminowe -    -    

Dotacje rządowe -    -    

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 105  1 204  

Zobowiązania krótkoterminowe 21 538  16 407  

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 9 385  9 939  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek 9 385  9 939  

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 529  1 509  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 418  3 017  

- wobec jednostek powiązanych 2 834  166  

- wobec pozostałych jednostek 2 584  2 851  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego -    -    

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 999  1 031  

- wobec jednostek powiązanych -    -    

- wobec pozostałych jednostek 3 999  1 031  

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 223  223  

Pozostałe rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 783  469  

Dotacje rządowe -    -    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 201  219  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży -    -    

Pasywa razem 59 739  56 484  

  

 



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor 

 sporządzone  według 

MSR/MSSF 

za I półrocze 2018 r. (w tys. PLN) 

  

  

Strona 42 z 61 
 

 

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 DO 30.06.2018 ROKU ORAZ OD 01.01 DO 30.06.2017 ROKU (WARIANT KALKULACYJNY) 

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.01.2018 do 

30.06.2018 

od 01.01.2017 do 

30.06.2017 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 15 130  12 137  

- od jednostek powiązanych 8 623  4 332  

Przychody ze sprzedaży produktów  14 313  11 807  

Przychody ze sprzedaży usług 491  155  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 326  175  

Koszt własny sprzedaży (12 480) (11 404) 

- od jednostek powiązanych (6 755) (4 149) 

Koszt sprzedanych produktów  (11 816) (11 159) 

Koszt sprzedanych usług (413) (126) 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów (251) (119) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 650  733  

Koszty sprzedaży (594) (537) 

Koszty ogólnego zarządu (2 367) (2 230) 

Pozostałe przychody operacyjne 327  215  

Pozostałe koszty operacyjne (955) (104) 

Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności -    -    

Koszty restrukturyzacji -    -    

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (939) (1 923) 

Przychody finansowe 1 466  2  

Koszty finansowe (504) (444) 

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji -    -    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23  (2 365) 

Podatek dochodowy 5  (29) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 28  (2 394) 

    Działalność zaniechana     

Strata netto z działalności zaniechanej     

Zysk (strata) netto 28  (2 394) 

Zysk (strata) netto przypadający:     

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 28  (2 394) 

- 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: 28 (2 394) 
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ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ   

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.01.2018 do 
30.06.2018 

od 01.01.2017 do 
30.06.2017 

PLN / akcję PLN / akcję 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 28  (2 394) 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 28  (2 394) 

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 -    (0,13) 

- rozwodniony -    (0,13) 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej     

- podstawowy -    (0,13) 

- rozwodniony -    (0,13) 
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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 30.06.2018 ROKU ORAZ OD 01.01 DO 30.06.2017 ROKU (METODA 

POŚREDNIA) 

Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.01.2018 do 

30.06.2018   

od 01.01.2017 do 

30.06.2017 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23  (2 365) 

Korekty: (480) 750  

Amortyzacja wartości niematerialnych 14  13  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy -  -  

Odpisy aktualizujące udziały i akcje -  -  

Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 695  604  

(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 10  (3) 

(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 264  136  

Otrzymane odsetki -  -  

Otrzymane dywidendy (1 463) -  

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w 

kapitale obrotowym (457) (1 615) 

Zmiana stanu zapasów (364) (3 668) 

Zmiana stanu należności (3 957) (773) 

Zmiana stanu zobowiązań 3 857  4 286  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (78) (387) 

Inne korekty - różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych 34  -  

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej (965) (2 157) 

Zapłacone odsetki -  -  

Zapłacony podatek dochodowy -  -  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (965) (2 157) 
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Wyszczególnienie 

za okres za okres 

od 01.01.2018 do 

30.06.2018  

od 01.01.2017 do 

30.06.2017 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -  -  

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych -  -  

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (53) (236) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych -  23  

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 2 216   - 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 2 163  (213) 

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 1 902  840  

Spłaty kredytów i pożyczek (2 455) (1 789) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (727) (428) 

Odsetki zapłacone (248) (136) 

Dywidendy wypłacone  -  - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 528) (1 513) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (330) (3 883) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 671  4 292  

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych 3  - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 344  409  
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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 01.01.2018 ROKU DO 30.06.2018 

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 01.01.2018 roku 9 572  11 306  -    12 029  32 907  -    32 907  

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

Korekta błędu podstawowego  -    -    -    -    -    -    -    

Saldo po zmianach 9 572  11 306  -    12 029  32 907  -    32 907  

 

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 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku  -  -  - 28  28   - 28  

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2018 roku 

    do 30.06.2018 roku    -    -    -    28  28  -    28  

Dywidendy  - (139)  - (1 351) (1 490)  - (1 490) 

Wyemitowany kapitał podstawowy  -  -  -  - -     - -    

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

Podział wyniku finansowego  - -   - -  -     - -    

Saldo na dzień 30.06.2018 roku 9 572  11 167  -    10 706  31 445  -    31 445  
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ( ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2017 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 01.01.2017 roku 9 572  11 657  -    14 701  35 930    35 930  

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

Korekta błędu podstawowego  - -    -    -    -    -    -    

Saldo po zmianach 9 572 11 657  -    14 701  35 930    35 930  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2017 roku              

Różnice z zaokragleń - - - - - - - 

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 do 31.12.2017 roku -  -  - 1 351  1 351   - 1 351  

    Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2017 

    roku - -    -    1 351  1 351  -    1 351  

        Dywidendy  - (351)  - (4 023) (4 374)  - (4 374) 

Wyemitowany kapitał podstawowy -  -  -  - -     - -    

Wyemitowane opcje zamienne na akcje -  -  -  - -     - -    

Podział wyniku finansowego -  -  -  - -     - -    

Saldo na dzień 31.12.2017 roku  9 572  11 306  -    12 029  32 907  -    32 907  
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM) JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ W OKRESIE OD 01.01.2017 ROKU DO 30.06.2017 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 01.01.2017 roku 9 572  11 657 -    14 701  35 930 -    35 930 

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

Saldo po zmianach 9 572  11 657 -    14 701 35 930  -    35 930  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku  

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 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku  -  -  - (2 394) (2 394)  - (2 394) 

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2017 roku 

    do 30.06.2017 roku    -    -    -    (2 394) (2 394) -    (2 394) 

Dywidendy  -  (351)  - (4 023) (4 374)  - (4 374) 

Wyemitowany kapitał podstawowy  -  -  -  - -     - -    

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

Podział wyniku finansowego  - -  - - -     - -    

Saldo na dzień 30.06.2017 roku 9 572  11 306  -    8 284  29 162  -    29 162  
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WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE 

do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego PROTEKTOR S.A. 

za I półrocze 2018 roku 

 

1. Zasady rachunkowości   

 

1.1 Zastosowane zasady rachunkowości 

 

Wszystkie zasady rachunkowości opisane niżej dotyczącą jednostkowego 

śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

 

W sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018 roku przestrzegano tych samych 

zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym 

sprawozdaniu finansowym z wyjątkiem: 

1. wysokości kwoty niskiej wartości początkowej środków trwałych, która od 1 stycznia 

2018 roku została podwyższona z kwoty 3.500 zł  do kwoty 10.000 zł. Zmiana nie ma 

istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki, 

2. metodologii liczenia odpisów aktualizujących zapasy. Zmiana została już uwzględniona  

i opisana w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, 

3. zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących  

dla okresów rocznych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2018 roku. Spółka 

zastosowała po raz pierwszy: 

 

  MSSF 15 Przychody z umów z klientami. 

Standard ustanawia jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera zasady, które 

zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów 

istniejących MSSF, w szczególności, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę 

budowlaną oraz związanych z nimi interpretacjach. Przychody w Spółce są ujmowane  

w takiej wysokości, w jakiej jest wypełnienie zobowiązań do wykonania świadczeń, co ma 

miejsce w momencie uzyskania przez nabywcę kontroli nad dobrami lub usługami. 

Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek VAT oraz rabaty.  

Zgodnie z MSSF 15 Spółka ujmuje przychody uwzglednajac pięć nastepujacych etapów:   

1. Zidentyfikowanie umów z klientami.  

2. Zidentyfikowanie odrębnych zobowiązań do wykonania świadczenia. 

3. Określenie ceny transakcyjnej dla poszczególnych zobowiązań wynikających  

z umów. 

4. Alokowanie ceny transakcyjnej do odrębnych zobowiązań koniecznych  

do wykonania świadczenia w danej umowie. 

5. Ujęcie przychodu w momencie lub w miarę realizacji przez jednostkę 

zobowiązań. 

Zmiany te nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 

 

 MSSF 9 Instrumenty finansowe  

Celem standardu jest uporządkowanie klasyfikacji aktywów finansowych oraz 

wprowadzenie jednolitych zasad podejścia do oceny utraty wartości dotyczących wszystkich 

instrumentów finansowych. Standard wprowadza również nowy model rachunkowości 
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zabezpieczeń w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych 

informacji o zarządzaniu ryzykiem. Spółka nie planuje wprowadzenia rachunkowości 

zabezpieczeń. W Spółce należności z tytułu dostwa i usług, których termin zapadalności 

wynosi co do zasady od 7 do 90 dni, są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie 

zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na nieściągalne należnosci. Odpis aktualizujący 

na należności wątpliwe oszacowany jest wtedy, gdy ściągniecie pełnej kwoty należności 

przestało być prawdopodobne.  Spółka przyjęła model ogólny, z którego wynika konieczność 

monitorowania zmian standingu kredytowego kontrahentów w horyzoncie 12 miesięcy 

(niższy odpis z tytułu utraty wartości na moment początkowego ujęcia). Model jest oparty 

o stratę oczekiwaną oraz konieczność uwzględnienia informacji o przyszłości kontrahenta. 

Spółka odstąpiła od ujęcia odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, gdyż 

zidentyfikowana wartość odpisu, tj. 165,95 zł nie ma znaczącego wpływu na śródroczne 

skrócone sprawozdanie finansowe Spółki. 

Pozostałe nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje, które mają zastosowanie 

po raz pierwszy w 2018 roku nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.  

 

Opisy pozostałych niezmienionych zasad rachunkowości znajdują się 

w  jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2017, które zostało opublikowane w dniu 

29 kwietnia 2018 roku.    

 

1.2 Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej  

i interpretacjach 

 

Zmiany wynikające ze zmian MSSF - standardy i interpretacje nieobowiazujące 

 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym 

zastosowaniu opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie. 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego do publikacji nie weszły jeszcze w życie. 

 

 MSSF 16 Leasing   

Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2017 roku i ma zastosowanie 

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Dozwolone jest 

jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15). 

Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące leasingu (m.in. MSR 17)  

i diametralnie zmienia podejście do umów leasingowych o różnym charakterze, nakazując 

leasingobiorcy wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów 

leasingowych, niezależnie od ich rodzaju. Spółka zastosuje ten standard od 1 stycznia 2019 

roku. Wartość minimalnych opłat z tytułu umów najmu nieruchomości ogółem w Spółce 

wynosi 11.831 tys. zł. 

 

 Zmiana w MSSF 9 Instrumenty finansowe (Przedpłaty z ujemną rekompensatą) 

Zmiana w MSSF 9 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma 

zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. 

Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla aktywów finansowych, które mogą zostać 

spłacone wcześniej na podstawie warunków umownych i formalnie, mogłyby nie spełniać 
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wymogów testu „płatność wyłącznie kapitału i odsetek”, co wykluczałoby ich wycenę  

w zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.  

 

 Zmiana w MSR 28 Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych  

i wspólnych przedsięwzięciach 

Zmiana w MSR 28 została opublikowana w dniu 12 października 2017 roku i ma 

zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. 

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zatwierdzony 

przez UE. Jej celem jest wskazanie zasad wyceny dla udziałów w jednostkach 

stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w sytuacji, gdy nie są one wyceniane 

metodą praw własności. 

 

 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu MSSF (Annual 

Improvements 2015-2017). 

W dniu 12 grudnia 2017 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono 

drobne poprawki do następujących standardów: 

 MSSF 3 Połączenia jednostek, w zakresie doprecyzowania, że w momencie objęcia 

kontroli jednostka ponownie wycenia posiadane udziały we wspólnym działaniu,  

 MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, w zakresie doprecyzowania, że w momencie 

objęcia współkontroli jednostka nie wycenia ponownie posiadanych udziałów we 

wspólnym działaniu,  

 MSR 12 Podatek dochodowy, wskazując, że wszelkie podatkowe konsekwencje  

wypłat dywidend należy ujmować w taki sam sposób,  

 MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, nakazując zaliczać do źródeł 

finansowania o charakterze ogólnym również te kredyty i pożyczki, które pierwotnie 

służyły finansowaniu powstających aktywów – od momentu, gdy aktywa są gotowe 

do wykorzystania zgodnie z zamierzonym celem (użytkowanie lub sprzedaż).  

Mają one zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub 

później. Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie 

zatwierdzone przez UE. 

 

 Zmiany w MSR 19 Świadczenia pracownicze - Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie 

programu  

Zmiany w MSR 19 zostały opublikowane w dniu 7 lutego 2018 roku i mają zastosowanie 

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zatwierdzona przez 

UE. Zmiany dotyczą sposobu ponownej wyceny programów zdefiniowanych świadczeń w 

przypadku, gdy ulegają one zmianie. Zmiany w standardzie oznaczają, że w przypadku 

ponownej wyceny aktywa/zobowiązania netto z tytułu danego programu należy zastosować 

zaktualizowane założenia w celu określenia bieżącego kosztu zatrudnienia i kosztów odsetek 

dla okresów po zmianie programu. 

 

 KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego 

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie 

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zatwierdzona przez 

UE. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób ująć w sprawozdaniach finansowych 
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podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe mogą pozostawiać 

pole do interpretacji i różnicy zdań pomiędzy jednostką i organami podatkowymi.  

 

 Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych zawartych MSSF 

Opublikowano dnia 29 marca 2018 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych 

rozpoczynajacych się od 1 stycznia 2020 roku. Do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego do publikacji niezatwierdzone przez UE. 

 

 MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie  

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji niezatwierdzone przez 

UE. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod warunkiem równoczesnego 

zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące 

umów ubezpieczeniowych (MSSF 4). 

 

 Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy 

inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem  

Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku  

i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub 

później (termin wejścia w życie obecnie został odroczony bez wskazania daty początkowej). 

Zmiany doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których jednostka dominująca traci 

kontrolę nad jednostką zależną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją określoną w 

MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub części udziałów w tej 

jednostce zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego 

metodą praw własności. Grupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem 

ustalonym przez Unię Europejską jako data wejścia w życie tego standardu. Aktualnie 

Komisja Europejska postanowiła odroczyć formalną procedurę zatwierdzenia standardu.  

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne 

oszacowanie wpływu zastosowania zmienionych standardów.  

 

1.3 Oświadczenie o zgodności 

 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe PROTEKTOR S.A., sporządzone 

zostało zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna 

Sprawozdawczość Finansowa oraz z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej odnoszącymi się do śródrocznej sprawozdawczości finansowej.  

 

1.4 Waluta sporządzania sprawozdania finansowego 

 

Sprawozdanie finansowe PROTEKTOR S.A. jest przedstawione w złotych polskich, 

które są jej walutą funkcjonalną, a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, 

podane są w tysiącach złotych. 

 

1.5 Kontynuacja działalności  

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową Protektor w dającej się przewidzieć 
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przyszłości. Na koniec I półrocza 2018 roku jednostka dominująca nie spełniała warunków 

zapisanych w umowach kredytowych z mBank S.A. w zakresie wysokości kowenantu marży 

zysku netto na poziomie nie niższym niż 3% wartości przychodów na bazie wyników 

skonsolidowanych. Dlatego też zobowiązania z tytułu kredytów zostały zaprezentowane jako 

krótkoterminowe. Jednocześnie Zarząd Emitenta nie dostrzega ryzyka związanego  

z koniecznością wcześniejszej spłaty całego finansowania dłużnego udostępnionego  

w ramach umów, które nakładają utrzymanie przedmiotowego wskaźnika na Spółkę. Zarząd 

Emitenta przypomina, że w dniu 24 września 2018 r., zgodnie z zapisami raportu bieżącego  

nr 50 z dnia 24 września 2018 r. podpisana została nowa umowa wieloproduktowa  

na finansowanie bankowe z ING Bankiem Śląskim S.A. W wyniku podpisania umowy  

i wcześniejszej spłaty zadłużenia w mBank S.A. zredukowane zostało ryzyko konieczności 

wcześniejszej spłaty przedmiotowego finansowania. Ponadto, umowa wieloproduktowa  

z ING Bank Śląski S.A. wyznaczyła nowe wskaźniki, co do utrzymania których zobowiązany 

jest Emitent (o wskaźnikach tych Zarząd informował w komunikacie bieżącym nr 50). 

W wyniku realizacji działań Planu Optymalizacji Kosztowej, Zarząd PROTEKTOR 

S.A. przeprowadził proces Zwolnień Grupowych (o którym informował w raportach 

bieżących 27 i 31). Zwolniena Grupowe związane były z planowanym i zrealizowanym  

w pełni po dniu bilansowym, a przed dniem publikacji, przeniesieniem produkcji z polskiej 

fabryki w Lublinie do fabryki RIDA znajdującej się w Mołdawii. Konsekwencją tego procesu 

jest redukcja asortymentu produkcyjnego w zakładzie produkcyjnym w Lublinie wyłącznie  

do marki Protektor. Zasadniczym celem Planu Optymalizacji Kosztowej Grupy Kapitałowej 

Protektor jest uzyskanie oszczędności na poziomie 10 mln złotych w skali roku. 

Reorganizacja Grupy Kapitałowej Protektor dotyczyć ma zarówno części przychodowej jak  

i kosztowej, celem osiągnięcia w przyszłości wyższych zysków. Plan zakłada zakończenie 

działań z tym związanych do końca 2018 roku, przy czym pierwsze mierzalne dodatnie skutki 

przewidywane są na koniec III kwartału br. Ograniczenie asortymentu produkcyjnego  

w zakładzie produkcyjnym w Lublinie nie stanowi, w ocenie Zarządu, zagrożenia kontynuacji 

działaności przez Grupę Kapitałową Protektor. Więcej informacji na ten temat znajduje się  

w raportach bieżacych numer 20, 27 oraz 31.   
 

1.6 Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe Spółki  

i porównywalne dane finansowe, oraz lat obrotowych i okresów objętych 

sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu 

objętego sprawozdaniem finansowym jednostki i porównywalnymi danymi 

finansowymi.  

 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki prezentuje dane za okres  

od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku i dane porównywalne zgodnie z MSR 34. 

Sprawozdanie spółek zależnych obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku  

do 30 czerwca 2018 roku.  

 

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

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

Informacje na ten temat zostały zawarte w punkcie numer 4 wybranych informacji 

objaśniających.   
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3.  Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki  

w prezentowanym okresie. 

 

Branżę obuwia roboczego i ochronnego, w której funkcjonuje jednostka dominująca, 

charakteryzuje stosunkowo ograniczona cykliczność działalności. Czynnikami wpływającymi 

na wahania wielkości przychodów są: 

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

sierpień, grudzień); 

(6) okres urlopowy (lipiec – wrzesień), 

(7) okres wydatków budżetowych (np. IV kwartał), 

(8) okres świąteczny (grudzień – styczeń). 

 

Spółka 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 jednostki.  

 

4. 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, częstotliwość lub wywierany wpływ. 

 

Raportem bieżącym nr 4/2018 r. z dnia 27 lutego 2018 r.  Spółka poinformowała  

o rozpoczęciu procesu zmierzającego do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego 20-24  

i Wolskiej 3A w Lublinie. 

 W ramach porządkowania aktywów Spółki w dniu 27 lutego 2018 roku Zarząd podjął 

uchwałę o rozpoczęciu procesu zmierzającego do sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. 

Nieruchomości te nie są wykorzystywane bezpośrednio przy prowadzeniu działalności 

operacyjnej Spółki. Zarząd dokonał wyboru podmiotów doradczych, związanych z rynkiem 

nieruchomości, które przeprowadziły przegląd dokumentacji oraz ocenę rynku nieruchomości 

(na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym). Uwzględniając przedmiotowe rekomendacje, 

Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do kolejnego etapu procesu, tj. przygotowania 

dokumentacji oraz kontaktu z podmiotami, które mogą być zainteresowane zakupem 

nieruchomości. W okresie I półrocza 2018 roku nastąpił szereg aktywności marketingowych 

mających na celu wypromowanie nieruchomości wśród inwestorów.  

 Po dniu bilansowym Zarząd kontynuuje dalsze poszukiwania inwestora. Celem 

Zarządu jest zakończenie przedmiotowego procesu jeszcze w 2018 roku. Priorytetem Zarządu 

jest przede wszystkim uzyskanie odpowiedniej ceny za oferowaną nieruchomość przy 

zapewnienie konkurencyjności procesu.  

 W związku z powyższym z początkiem 2018 roku PROTEKTOR S.A. dokonała 

przeklasyfikowania aktywów trwałych jako przeznaczonych do sprzedaży oraz zaprzestała ich 

amortyzacji. Wartość bilansowa netto aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako 

przeznaczonych do sprzedaży na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 6.677 tys. zł (tj. wartość 

brutto w wysokości 9.433 tys. zł pomniejszona o odpis aktualizujący w kwocie 2.756 tys. zł).    

 

 

5. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych 

 

5.1. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej 

do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.  
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PROTEKTOR S.A. 

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2018 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 30.06.2018 

Zapasy 1 079  1 871  (2 023) 927  

 

5.2 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 01.01.2018 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 30.06.2018 

Należności 85 132 (68) 149 

Aktywa trwałe 

zaklasyfikowane jako 

przeznaczone do sprzedaży 2 756 - - 2 756 

Wartości niematerialne - - - - 

Inne aktywa  - - - - 

 

W związku z opóźnieniami w instalacji maszyny wtryskowej STEMMA spółka 

dominujaca naliczyła firmie prowadzącej proces instalacji kary, zgodne z zapisami umowy 

instalacji. W toku bieżących rozmów z podmiotem odpowiedzialnym za montaż maszyny 

podmiot ten przedstawił stanowisko, które kwestionuje część kar, a jednocześnie nie uznał 

salda rozliczeń należności i zobowiązań z Emitentem. W I półroczu 2018 roku Zarząd 

przeprowadził pierwszą fazę negocjacji ze wspomnianym partnerem, których celem było 

odzyskanie maksymalnej kwoty wyliczonych należności. Negocjacje te toczą się nadal. 

Jednocześnie Zarząd ma na uwadze konieczność uwzględnienia różnego rodzaju czynników 

ryzyka w prezentowanych wartościach poszczególnych aktywów. Zarząd gotowy jest również 

na skorzystanie z rozstrzygnięcia przedmiotowych wątpliwości w zakresie zakresu i metody 

naliczonych kar przez Sąd Arbitrażowy przewidziany zapisami umowy. Mając na uwadze 

czasochłonność przedmiotowego procesu oraz jego złożoność Zarząd postanowił dokonać  

w I kwartale 2018 roku odpisu aktualizującego w wysokości 125 tys zł, tj. 50% wartości 

przedmiotowej należności. Zdaniem Zarządu podejście to przedstawia wciąż rzetelnie 

sytuację związaną z tym aktywem. 
 

5.3 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 01.01.2018 roku 295    469   

Zwiększenia rezerw -   - 

Rezerwy utworzone -    597 

Rezerwy wykorzystane (-) -    (283) 

Rezerwy rozwiązane (-) -    - 

Stan rezerw na dzień 30.06.2018 roku 295 783 
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5.4 Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

 
PROTEKTOR S.A. 

Wyszczególnienie 
Stan na 

01.01.2018 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

30.06.2018 

Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 1 244 49 (16) 1 277 

Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 925 256 (218) 963 

 

6. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów 

trwałych. 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka PROTEKTOR S.A. dokonała zakupu rzeczowych 

aktywów trwałych o wartości 363 tys. zł w postaci maszyn obuwniczych, środków transportu 

oraz drobnego sprzętu IT.  

 

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

trwałych. 

 

W PROTEKTOR S.A. zakupione rzeczowe aktywa trwałe wskazane w punkcie 

powyżej zostały sfinansowane leasingiem w kwocie 298 tys. zł.  

 

8. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. 

 

PROTEKTOR S.A w 2017 roku otrzymała niekorzystną indywidualną interpretację 

Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzającą, iż dochód ze sprzedaży obuwia 

wyprodukowanego z zakupionych gotowych cholewek nie jest dochodem strefowym. Po 

zaskarżeniu przez Spółkę do WSA otrzymanej interpretacji, została ona uchylona, jednakże 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wniósł do WSA skargę kasacyjną. Do dnia publikacji 

niniejszego sprawozdania sytucja nie uległa zmianie.  

 

9. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 

 
Brak.  

 

10. 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 zamor-

tyzowanym). 

 

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej Grupy uzależnione są od wielu 

czynników, które wpływają na ogólny stan niemieckiej i polskiej gospodarki, oraz gospodarek  

krajów Unii Europejskiej. Powyższe czynniki obejmują między innymi wzrost lub spadek 

PKB, inflację, bezrobocie, rozwój sektora usług i przemysłu oraz poziom realizowanych 

przez przedsiębiorców inwestycji. Niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych 

czynników w szczególności kryzys finansów publicznych, kryzys walutowy lub pogorszenie 
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stanu gospodarki (oraz wynikający z tego spadek inwestycji w różnych gałęziach przemysłu) 

mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki jednostki.  

Obecnie sytuacja gospodarcza całej Unii Europejskiej oraz Polski oceniana jest jednak 

pozytywnie. W większości krajów europejskich (w tym w Polsce) notuje się najwyższy 

wzrost gospodarczy od kilku lat, liczne inwestycje, niskie bezrobocie, stabilność sektora 

finansów. Sytuacja wzrostu gospodarczego w Europie może mieć w przyszłości korzystny 

wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki oraz sytuację finansową Spółki.   

 

11. 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 2018 roku nie wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki, 

a także naruszenia istotnych postanowień umów, w odniesieniu do których nie podjęto 

żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego. Dodatkowe informacje  

na ten temat znajdują się w punkcie numer 1.5 wybranych danych objaśniających.  

 

12. 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. 

 

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

celu lub wykorzystania tych aktywów. 

 

W I półroczu 2018 roku nie nastąpiła zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych  

w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.  

 

14. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 

papierów wartościowych. 

 

W okresie sprawozdawczym 2018 roku nie wystąpiła emisja, wykup i spłata papierów 

wartościowych. 

 

15. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie  

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

 

W dniu 11 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. 

podjęło uchwałę numer 7 w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej wysokości 2.282.592,00 

zł, co w przeliczeniu na jedna akcje daje kwotę 12 groszy. Źródłem wypłaty dywidendy jest 

cały zysk Spółki za 2017 rok tj. kwota 1.350.988,27 zł oraz część kapitału zapasowego 

pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 931.603,73 zł.  

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR 

S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany ww. uchwały. Zgodnie z nową uchwałą na wypłatę 

dywidendy jest przeznaczony kapitał zapasowy pochodzący z niepodzielonego zysku z lat 

ubiegłych w kwocie 139.624,73 zł oraz część kapitału pochodzącego z niepodzielonego 

wyniku finansowego – zysk (strata) z lat ubiegłych w kwocie 791.979,00 zł. Niniejsza 
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uchwała nie zmieniła łącznej kwoty dywidendy tj. 2.282.592,00 zł oraz dnia dywidendy  

tj. 11 września 2018 rok.  

Zobowiazania z tyt. dywidendy w kwocie 1.490 tys. zł zostały ujęte w bilansie 

skonsolidowanym oraz w bilansie jednostki dominującej na dzień 30 czerwca 2018 roku  

w pozycji pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek. 

 

16. 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.  

 

ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY  

 

Konsorcjum Spółek, w którego skład wchodzi Emitent oraz GREGOR S.A., podpisało 

umowę ze Skarbem Państwa - Komendą Główną Policji z siedzibą w Warszawie na dostawę 

półbutów służbowych.Wartość oferty Konsorcjum na realizację podstawowego zakresu 

zamówienia wynosi łącznie 912.000 zł netto tj. 1.121.760 zł brutto. Wartość oferty 

przypadającej Emitentowi wynosi 456.000 zł netto, tj. 560.880 zł brutto. Wartość zamówienia 

opcjonalnego wynosi 182.400 zł netto, tj. 224.352 zł brutto, w tym przypadające Emitentowi 

91.200zł netto, tj. 112.176 zł brutto. 

Ostateczny termin realizacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą 

oraz SIWZ to 09 listopad 2018 r., zaś zamówienia opcjonalnego w terminie do 30 dni 

kalendarzowych po terminie realizacji zamówienia podstawowego. Więcej informacji na ten 

temat zawartych jest w raporcie bieżącym numer 41/2018.  

 

WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁANOŚCI NA 

TERENIE SSE EURO-PARK MIELEC 

 

W dniu 29 czerwca 2018 roku PROTEKTOR Spółka Akcyjna złożył w siedzibie 

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia 

zezwolenia nr 386/ARP/2017 (zezwolenie II) na prowadzenie działalności gospodarczej na 

terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec wydanego przez 

zarządzającego strefą – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., z siedzibą w Warszawie w dniu  

10 maja 2017 roku.  Jednocześnie, Zarząd postanowił zachować zezwolenie nr 318/ARP/2015  

z dnia 11 września 2015 r. (Zezwolenie I). W dniu 2 sierpnia 2018 r., Spółka otrzymała 

Decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Nr 66/DRI/18, z dnia 26 lipca 2018 roku  

w sprawie stwierdzenia wygaśniecia zezwolenia Nr 386/ARP/2017 na prowadzenie 

działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 

MIELEC.Więcej informacji na ten temat zawartych jest w raportach bieżących numer 

32/2018 oraz 42/2018. 

 

UDZIELENIE POŻYCZKI PRZEZ JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ 

 

W dniu 25 lipca 2018 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy spółką Abeba 

Spezialschuhausstatter GmbH (pożyczkodawca) oraz PROTEKTOR S.A.(pożyczkobiorca)  

na kwotę 100.000 EUR. Zgodnie z umową,  udzielona jest na okres jednego roku  

z jednoczęściową spłatą na koniec okresu (przy czym możliwa jest jej częściowa 

wcześniejsza spłata). Oprocentowanie pożyczki to 3% w skali roku. Odsetki płatne są  

w okresach miesięcznych.  



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor 

 sporządzone  według 

MSR/MSSF 

za I półrocze 2018 r. (w tys. PLN) 

  

Strona 59 z 61 
 

 

 

 

 

PODPISANIE UMOWY WIELOPRODUKTOWEJ Z ING BANK ŚLĄSKI S.A. 

 

W dniu 24 września 2018 roku została zawarta umowa wieloproduktowa pomiędzy 

Emitentem i ING Bank Śląski S.A. Sumaryczna wartość limitu kredytowego wynosi 

12.000.000,00 zł. Umowa obejmuje 3 produkty: kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  

o wartości nieprzekraczającej 3.000.000,00 zł, kredyt oborotowy w rachunku kredytowym  

o wartości nieprzekraczającej 7.900.000,00 zł oraz linie gwarancyjną o wartości 

nieprzekraczającej 2.500.000,00 zł. Szczegóły dotyczące warunków udostępnienia 

przedmiotowego finansowania Zarząd przedstawił w raporcie bieżącym nr 50 z dnia  

24 września 2018 roku. 

 

17. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 

 
Wyszczególnienie 30.06.2018 31.12.2017 

Zobowiązania warunkowe do wysokości do wysokości 

Gwarancje bankowe 1 460 1 585 

Zabezpieczenie przedmiotów leasingu – weksel in blanco 6 216 6 300 

Zabezpieczenie pożyczki hipotecznej, kredytu obrotowego, 

linii gwarancyjnej w mBank S.A.  

- hipoteka umowna łączna 24 000 24 000 

- weksle in blanco 9 385 9 939 

 

Prawdopodobieństwo powstania zobowiązań z tytułu powyższych poręczeń, 

gwarancji, zabezpieczeń jest znikome.   

 

18. Wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej  

  
WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU PROTEKTOR S.A. W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2018 ROKU 

Wyszczególnienie 

Jednostka dominująca Jednostki podporządkowane 

Razem Wynagro-

dzenie 
zasadnicze 

Inne 

świadczenia 

Wynagro-

dzenie 
zasadnicze 

Inne 

świadczenia 

Wynagrodzenia członków Zarządu PROTEKTOR S.A.        

Piotr Majewski (do dnia 15.05.2018) 8 2 151 45 206 

Andrzej Filip Wojciechowski  119 3 201 - 323 

Paweł Rolewski 92 17 172 - 281 

Sławomir Baniak (od dnia 27.06.2018) - - - - - 

Razem 219 22 524 45 810 

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU PROTEKTOR S.A. W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2017 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 182 180 - - 362 

Piotr Majewski  14 - 152 45 211 

Razem 196 180 152 45 573 
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WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PROTEKTOR S.A. W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2018 ROKU 

Wyszczególnienie 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 

Inne 

świadczenia 
Razem 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.       

Andrzej Kasperek  33  - 33 

Adam Purwin (do 10.06.2018) 12   - 12  

Marek Młotek- Kucharczyk 14 - 14 

Jacek Dekarz   14   - 14  

    Wojciech Sobczak  14  - 14 

Jakub Karnowski ( od 11.06.2018)  4  - 4 

Razem 91  - 91  

 

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PROTEKTOR S.A. W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2017 ROKU 

Wyszczególnienie 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 
Inne 

świadczenia 
Razem 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A.       

Jacek Dekarz  30  - 30 

Zdzisław Burlewicz 12   - 12  

Marek Młotek- Kucharczyk 12 - 12 

Krzysztof Gerula   12   - 12  

    Paweł Miller  12  - 12 

Mirosław Panek  -  - -  

Razem 78  - 78  

 

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

finansowych 

 

W dniu 27 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza PROTEKTOR S.A. dokonała wyboru 

audytora dokonującego przeglądu i badania sprawozdań finansowych (jednostkowego  

i skonsolidowanego) sporządzanych na dzień 30 czerwca 2018, 30 czerwca 2019, 31 grudnia 

2018 oraz 31 grudnia 2019 roku. Wybranym podmiotem został UHY ECA Audyt Sp. z o.o. 

Sp. K, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod 

numerem ewidencyjnym 3115. 

W dniu 18 lipca 2018 roku została zawarta umowa na przegląd oraz badanie 

sprawozdań finansowych za 2018 oraz 2019 rok przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. K. 

Łączna wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy wynosi 56.000,00 zł plus VAT 

(przegląd i badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

za 2018 rok) oraz koszty związane z wykonaniem prac do wysokości 7.000,00 zł netto. 

Ponadto, zgodnie z umową, spółka PROTEKTOR S.A. zobowiązana jest do pokrycia 

dodatkowych kosztów będących poza bezpośrednim zakresem przeglądu i badania 

sprawozdań takich jak: wyceny rzeczoznawców, wyceny aktualiarne, opinie prawne i 

rachunkowowe itp. W I półroczu 2018 nie korzystano z innych usług tego podmiotu. 

W dniu 12 czerwca 2017 r. została zawarta umowa na przegląd oraz badanie 

sprawozdań finansowych za 2017 rok przez HLB M2 Sp. z o.o. Tax & Audit Sp. K. Łączna 

wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy wynosi 57.000,00 zł plus VAT oraz koszty 

związane z wykonaniem prac do wysokości 4.000,00 zł.  W I półroczu 2018 nie korzystano z 

innych usług tego podmiotu. 
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20. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego do publikacji. 

 

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało 

zatwierdzone w dniu 28 września 2018 roku do publikacji przez Zarząd PROTEKTOR S.A. w 

dniu 28 września 2018 roku.  
 

ANDRZEJ FILIP 
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PAWEŁ  
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