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dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej URSUS S.A. 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego          
URSUS S.A.  z siedzibą w Lublinie, przy ul. Frezerów 7, na które składa się: 

 

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2016 roku,  

- sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,  
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku  
do 30 czerwca 2016 roku, 

- dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Za zgodność tego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego z wymogami Międzynarodowego 
Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony 
przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami, odpowiadają Zarząd i Rada Nadzorcza 
Spółki. 

Naszym zadaniem było przeprowadzenie przeglądu tego sprawozdania. 

 

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień krajowych standardów rewizji finansowej, 
wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek 
zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, 
że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. 

 

Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w księgi 
rachunkowe, a także wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych 
za finanse i rachunkowość jednostki. 

 

 

 

 

 

 



        
 

 

Zakres i metoda przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od 
badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o zgodności rocznego sprawozdania finansowego                
z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz o jego rzetelności i jasności, 
dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. 

 

Ursus S.A. w grudniu 2015 roku nabyła od jednostki dominującej Pol – Mot Holding S.A. 3 978 000 akcji 
spółki Bioenergia Invest S.A. za łączną cenę 14 565 tys. zł. Posiadane akcje ujęte zostały w  księgach 
rachunkowych i wykazane w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym w cenie nabycia  
w łącznej kwocie  21 634 tys. zł  (akcje w wartości 7 069 tys. zł pochodziły nabyć dokonanych  
w poprzednich latach). 

Jak opisano  w nocie nr 2 do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego, w marcu 2016 roku 
Spółka przeprowadziła test na utratę wartości posiadanych udziałów oraz poinformowała o przyjętych 
założeniach, z których wynika, m.in. że  Bioenergia Invest S.A. jest w trakcie zmiany modelu 
biznesowego, profilu działalności i pozyskiwania nowych partnerów biznesowych.  

Przyjęte założenia w stosunku do przyszłej rentowności zależą od przyszłych zdarzeń. Wobec braku 
możliwości porównania nowych założeń z danymi historycznymi nie jesteśmy w stanie na obecnym 
etapie zmian w spółce ocenić realności wyceny akcji Bioenergia Invest S.A. ujętych w skróconym 
śródrocznym sprawozdaniu finansowym Ursus S.A.  

 

Na przełomie roku 2015 oraz 2016 Spółka realizowała dostawy  w ramach kontraktu eksportowego. 
Kontrakt powoływał się na warunki dostawy  DAT - Incoterms 2010, zgodnie z którymi dostawę uważa 
się za wykonaną w momencie przekazania towaru kupującemu, które następuje w porcie 
przeznaczenia. Do czasu przekazania towaru  kupującemu ryzyko jego utraty lub uszkodzenia ciążyło 
na sprzedającym. 

Zgodnie z przedstawionym nam dokumentami część towarów  na dzień 31 grudnia 2015 pozostawała w 
gestii armatora, a dostawa do portu przeznaczenia nastąpiła w 2016 roku.  

Naszym zdaniem przekazanie towaru armatorowi zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości 18 Przychody nie uprawniało Spółki do rozpoznania przychodu w 2015 roku. W wyniku 
nieprawidłowego, w naszej opinii, ujęcia sprzedaży w księgach 2015 roku wykazane przez Spółkę 
przychody i odpowiadające im koszty wytworzenia powinny zostać ujęte w 2016 roku. Dlatego w naszej 
ocenie przychody i odpowiadające im koszty wytworzenia powinny być wyższe odpowiednio  
o 69 542 tys. zł i 39 171 tys. zł. 

Zarząd zlecił wykonanie analizy kancelarii prawnej w zakresie warunków handlowych opisanego 
powyżej kontraktu. Z opinii prawnej wynika, iż warunki Incoterms 2010, w tym klauzula DAT, ustalają 
moment przeniesienia ryzyka związane ze zniszczeniem bądź utratą. Zgodnie z opinią prawną 
uprawnione jest przyjęcie, że wykonanie umowy nastąpiło w dacie przejęcia ich do załadunku przez 
armatora. 

 

 

 

 

 



        
 

 

 

Z wyjątkiem opisanej powyżej wyceny akcji Bioenergii Invest S.A. oraz opisanego rozpoznania 
przychodu i zysku na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie 
pozwoliłoby stwierdzić, że skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało przygotowane, we 
wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 
„Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską.  

 

Poznań, 31 sierpnia 2016 roku 
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