Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.

Dane jednostki:

a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna,
b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna ,
c) Organ prowadz cy rejestr: S d Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
S dowego, Rejestr Przedsi biorców numer 0000060682,
d) Podstawowy przedmiot działalno ci:
doradztwo w zakresie prowadzenia działalno ci gospodarczej i zarz dzania PKD.74.14.A,
kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia PKD 80.4,
doradztwo w zakresie sprz tu komputerowego PKD 72.10.Z,
przetwarzanie danych PKD.72.30.Z,
działalno zwi zana z bazami danych PKD 72.40.Z.
2. Czas trwania spółki: nieograniczony.
3. Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2004 r. – 30.06.2004 r., oraz porównywalne
dane za okresy: 01.01.-31.12.2003 r. i 01.01.2003 r. – 02.07.2003 r.
Na podstawie § 62. ust 2 Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa dziernika 2001 r. w sprawie
informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emiterów papierów warto ciowych, przy wszystkich
danych zawartych w półrocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje si dane porównywalne za półrocze
poprzedniego roku obrotowego. Jednocze nie na podstawie § 62. ust 1 pkt. 1) półroczne sprawozdanie
finansowe winno by poddane przegl dowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych.
W zwi zku z faktem, i sprawozdanie finansowe Spółki na 30.06.2003 r. nie zostało zweryfikowane przez
podmiot uprawniony do badania, w raporcie półrocznym za I półrocze 2004 r. jako dane porównywalne
prezentowane jest sprawozdanie finansowe sporz dzone na 02.07.2003 r. Sprawozdanie sporz dzone na t dat
zostało zweryfikowane przez podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych a nast pnie
zamieszczone w prospekcie emisyjnym Spółki.
Istotnymi zdarzeniami, jakie nast piły w okresie pomi dzy 30.06.2003 r. a 02.07.2003 r. były:
− rejestracja przez S d Rejonowy w Poznaniu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w
dniu 02.07.2003 r. podwy szenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 560.000,- zł do kwoty 1.680.000,zł.
−
rejestracja przez S d Rejonowy w Poznaniu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego w
dniu 02.07.2003 r. poł czenia, które zostało dokonane w sposób okre lony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH ,
poprzez przeniesienie całego maj tku spółek DGA Systemy Informacyjne S.A. oraz Instytutu Promocji
Jako ci Sp. z o.o. na spółk Doradztwo Gospodarcze DAG S.A. Z uwagi na to, e 100% kapitału
zakładowego inkorporowanych spółek nale ało do spółki przejmuj cej, poł czenie odbyło si na podstawie
Art. 515 KSH w zwi zku z Art. 516 KSH, bez przyznania nowych akcji oraz bez podwy szenia kapitału
zakładowego spółki przejmuj cej. W wyniku tego poł czenia powstała warto firmy w kwocie 17.120,33 zł
W okresie pomi dzy 30.06.2003 r. a 02.07.2003 r. nie wyst piły inne poza ww. zdarzenia, które miałyby istotny
wpływ na wynik finansowy i kapitał własny Spółki.
4.

Na 30.06.2004 r. skład organów Spółki przedstawiał si nast puj co:
Zarz d:
Andrzej Głowacki – Prezes,
Anna Szyma ska – Wiceprezes,
Jacek Musiał – Wiceprezes,
Waldemar Przybyła – Wiceprezes.
Paweł Radziłowski – Wiceprezes,
Rada Nadzorcza:
Piotr Gosieniecki – Przewodnicz cy,
Krystyna Babiak - Zast pca Przewodnicz cego
Władysław Krokowicz - Sekretarz
Romuald Szperli ski, Leon Stanisław Komornicki, Tomasz Sadowski - Członkowie
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5.

SPÓŁKA NIE POSIADA WEWN TRZNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SPORZ DZAJ CYCH SAMODZIELNE
SPRAWOZDANIA FINANSOWE.

6.

SPÓŁKA JEST JEDNOSTK DOMINUJ C - ZA OKRES 1.01.2003 – 2.07.2003 PO RAZ PIERWSZY SPORZ DZIŁA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.
Za poprzednie lata obrotowe Spółka nie sporz dzała skonsolidowanych sprawozda finansowych Grupy
kapitałowej w oparciu o przepisy Art. 56 ust 1. Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowo ci.

7.

POŁ CZENIE JEDNOSTEK W OKRESIE OBJ TYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym nie miało miejsca jakiekolwiek poł czenie jednostek.
8.

SPRAWOZDANIE ZOSTAŁO SPORZ DZONE PRZY ZAŁO ENIU KONTYNUACJI DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ. W
DAJ CEJ SI PRZEWIDZIE PRZYSZŁO CI NIE ISTNIEJ OKOLICZNO CI WSKAZUJ CE NA ZAGRO ENIE
KONTYNUOWANIA DZIAŁALNO CI JEDNOSTKI.

9.

PORÓWNYWALNO

SPRAWOZDA FINANSOWYCH

W roku 2004 dokonano zmian zasad rachunkowo ci w zakresie:
W zwi zku ze zmian ustawy o rachunkowo ci (z dniem 1.01.2004 r.) w roku 2004 dokonano zmian zasad
rachunkowo ci - aktywa i pasywa Spółki wyra one w walutach obcych wycenione zostały w sprawozdaniu
na 30.06.2004 r. po obowi zuj cym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
Składniki aktywów i pasywów w sprawozdaniach prezentowanych dla celów porównawczych – wycenione
zostały odpowiednio:
• Aktywa - po kursie kupna BO S.A., nie wy szym jednak od kursu redniego ustalonego dla
danej waluty przez NBP na ten dzie ,
• Pasywa – po kursie sprzeda y BO S.A., nie ni szym jednak od kursu redniego ustalonego dla
danej waluty przez NBP na ten dzie .
Ró nica, jak ustalono w wyniku takiej zmiany polityki rachunkowo ci jest nieistotna w zwi zku z czym
nie dokonano korekty sprawozdania finansowego za okres 01.01. – 02.07.2003 r.
10. KOREKTY WYNIKAJ CE Z ZASTRZE E W OPINIACH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA.
Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania za poprzednie okresy nie zawierały zastrze e .
11. OPIS PRZYJ TYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWO CI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZ DZANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH.
WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE.
Pozycja ta obejmuje oprogramowanie u ytkowe do komputerów oraz warto
firmy. Oprogramowanie
ujmowane jest w sprawozdaniu w warto ci netto, to jest w warto ci pocz tkowej (cenie nabycia) pomniejszonej
o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl dnieniem okresu
ekonomicznej u yteczno ci warto ci niematerialnych i prawnych, przyjmuj c e okres ten wynosi przeci tnie 2
lata. Warto firmy amortyzowana jest przez okres 5 lat.
Do warto ci niematerialnych i prawnych zaliczane s nabyte prawa maj tkowe nadaj ce si do gospodarczego
wykorzystania o jednostkowej cenie nabycia przekraczaj cej 300 zł. Odpisów amortyzacyjnych od takich
warto ci dokonuje si pocz wszy od miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym ten składnik przyj to do
u ytkowania.
Warto ci niematerialne i prawne o okresie u ytkowania dłu szym ni rok, lecz o warto ci jednostkowej nie
przekraczaj cej 300 zł., odpisuje si w koszty pod dat zakupu w pełnej warto ci pocz tkowej.
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Zaliczki na poczet warto ci niematerialnych i prawnych wykazuje si w wysoko ci nominalnej, tj. kwot
przekazanych dostawcom na poczet dokonanych zamówie . Przekazane zaliczki w walucie obcej, wycenia si
nie rzadziej ni na dzie bilansowy (tj. na koniec ka dego kwartału) po obowi zuj cym na ten dzie rednim
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
RODKI TRWAŁE
W pozycji tej uj to rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej u yteczno ci dłu szym ni
jeden rok, kompletne, zdatne do u ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
rodki trwałe wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powi kszonych o koszty poniesione na
ich ulepszenie oraz pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z planem amortyzacji.
Rzeczowy maj tek trwały amortyzowany jest metod liniow pocz wszy od pierwszego dnia miesi ca
nast puj cego po miesi cu oddania do u ytkowania. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgl dnieniem
okresu ekonomicznej u yteczno ci rodków trwałych.
Do rodków trwałych zaliczane s nabyte rzeczowe aktywa trwałe o cenie nabycia przekraczaj cej 300 zł.
Odpisów amortyzacyjnych od takich rodków trwałych dokonuje si pocz wszy od miesi ca nast puj cego po
miesi cu, w którym ten składnik przyj to do u ytkowania.
Przedmioty o okresie u ytkowania dłu szym ni rok, lecz o warto ci jednostkowej nie przekraczaj cej 300 zł.,
odpisuje si w koszty pod dat zakupu w pełnej warto ci pocz tkowej, jako zu ycie materiałów.
Uj te w ewidencji ksi gowej Spółki rodki trwałe (o warto ci przekraczaj cej 300 zł) amortyzowane s przy
zastosowaniu ni ej wymienionych stawek:
• grupa I - 1,5% a w zakresie inwestycji w obcych rodkach trwałych 10%
• grupa IV - w zakresie sprz tu komputerowego 30%
• grupa VI - od 10% do 18%
• grupa VII - 20% a w zakresie rodków nabytych jako u ywane - 40%,
• grupa VIII od 14% do 20%
Za aktywa trwałe uznaje si równie obce rodki trwałe przyj te do odpłatnego u ytkowania na podstawie
umowy najmu, dzier awy lub innej umowy o podobnym charakterze, je eli umowa spełnia jeden z warunków
okre lonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowo ci. rodki trwałe u ywane na podstawie wy ej wymienionych
umów zaliczane do maj tku jednostki amortyzowane s zgodnie z okresem trwania umowy.
INWESTYCJE
Inwestycje długoterminowe.
Inwestycje obejmuj aktywa nabyte w celu osi gni cia korzy ci ekonomicznych wynikaj cych z przyrostu ich
warto ci, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych po ytków. Długoterminowe
aktywa finansowe obejmuj udziały, akcje i inne papiery warto ciowe. Udziały i akcje w jednostkach
powi zanych oraz w innych jednostkach wycenione zostały według cen nabycia, skorygowanej o odpisy
aktualizuj ce.
Inwestycje krótkoterminowe
rodki pieni ne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wyceniono według warto ci
nominalnej. rodki pieni ne w walucie obcej wycenia si na dzie bilansowy po obowi zuj cym rednim
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie , odnosz c ró nice kursowe na
przychody lub koszty finansowe.
NALE NO CI
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Nale no ci i roszczenia oraz zobowi zania wyceniane s w ci gu roku obrotowego według warto ci nominalnej,
ustalonej przy ich powstaniu. Na dzie bilansowy nale no ci wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty, z
zachowaniem zasady ostro no ci. Warto
nale no ci aktualizuje si
uwzgl dniaj c stopie
prawdopodobie stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj cego.
Na dzie bilansowy nale no ci wyra one w walutach obcych wycenia si po obowi zuj cym rednim kursie
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie .
ZOBOWI ZANIA
Za zobowi zania uznaje si wynikaj cy z przeszłych zdarze obowi zek wykonania wiadcze o wiarygodnie
okre lonej warto ci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
Na dzie powstania zobowi zania wyceniane s w warto ciach nominalnych. Na dzie bilansowy zobowi zania
wycenia si w kwocie wymagaj cej zapłaty, a zobowi zania wyra one w walutach obcych po obowi zuj cym
rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie .

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane w zwi zku z wyst powaniem ujemnych ró nic
przej ciowych mi dzy warto ci ksi gow aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow . Pozycj t ustala si
w wysoko ci kwoty przewidzianej w przyszło ci do odliczenia od podatku dochodowego w zwi zku z ujemnymi
ró nicami przej ciowymi, które spowoduj zmniejszenie podstawy opodatkowania.
ju poniesionych kosztów, która z uwagi na okres ich
Inne rozliczenia mi dzyokresowe obejmuj ce cz
skutkowania b dzie odpisana w ci ar wyniku po upływie 12 miesi cy od dnia bilansowego. Wykazuje si je w
warto ci nominalnej, po upewnieniu si , e poniesione koszty w przyszło ci przynios jednostkom korzy .

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE
W pozycji tej Spółka wykazuje – w celu zapewnienia współmierno ci przychodów i kosztów – stan na dzie
bilansowy ju poniesionych wydatków, stanowi cych koszty przyszłego okresu sprawozdawczego oraz aktywów
stanowi cych odpowiednik przychodów nie b d cych jeszcze nale no ciami w rozumieniu prawa.
Do krótkoterminowych czynnych rozlicze mi dzyokresowych kosztów zalicza si koszty z istoty swej
dotycz ce przyszłych okresów, np. opłacone czynsze, ubezpieczenia, prenumeraty, koszty organizacji oraz
pó niejszego podwy szenia kapitału, do czasu ustalenia ceny emisyjnej.
W tej pozycji aktywów poszczególne jednostki wykazuj tak e koszty poniesione na wytworzone we własnym
zakresie oprogramowanie komputerowe przeznaczone do sprzeda y jak równie koszty zwi zane z organizacj
przedstawicielstwa w Moskwie.
Do krótkoterminowych czynnych rozlicze mi dzyokresowych przychodów zalicza si zarachowane zgodnie
z zasad memoriału na dzie bilansowy niepokryte fakturami nale no ci z tytułu cz ciowo wykonanych, lecz
nie odebranych usług obj tych umowami długoterminowymi.

ZAPASY
Towary
Towary stanowi oprogramowanie komputerowe nabyte przez Spółk celem dalszej odprzeda y. W ci gu roku
obrotowego przychody towarów wycenia si według cen nabycia. Rozchód towarów wyceniany jest przy u yciu
metody FIFO. Na dzie bilansowy warto stanu ko cowego towarów wycenia si według cen nabycia nie
wy szych od ich ceny sprzeda y netto.
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KAPITAŁ WŁASNY
Na dzie bilansowy kapitał podstawowy wykazuje si w warto ci nominalnej wg zapisów w statucie Spółki
oraz zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru S dowego. Wysoko kapitału zgodna jest z ksi g akcyjn .
Kapitał zapasowy wykazany został w warto ci nominalnej. Tworzony jest zgodnie ze Statutem Spółki z odpisów
z zysku rocznego netto a ponadto z nadwy ki pomi dzy cen emisyjn a cen nominaln akcji pozostał po
rozliczeniu kosztów emisji.
REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
Rezerwy na zobowi zania odzwierciedlaj wynikaj cy z przeszłych zdarze obowi zek jednostki do wykonania
w przyszło ci wiadcze , których kwot mo na wiarygodnie oszacowa .
Rezerwy tworzy si na przypadaj ce na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, znane jednostce ryzyko,
gro ce straty oraz skutki innych zdarze w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysoko ci.
W Spółce tworzone s rezerwy na odroczony podatek dochodowy, przyszłe wiadczenia pracownicze oraz
przewidywane straty.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w zwi zku z wyst pieniem dodatnich ró nic
przej ciowych mi dzy wykazan w ksi gach bilansow warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci
podatkow . Pozycj t ustala si w wysoko ci podatku dochodowego wymagaj cego w przyszło ci zapłaty w
zwi zku z dodatnimi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj zwi kszenie podstawy opodatkowania.
Pozostałe rezerwy tworzone s na gro ce spółkom straty (w szczególno ci zwi zane z wytoczonymi
powództwami s dowymi), niewykorzystane urlopy pracownicze, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
na przewidywane straty na jeszcze niezako czonych długotrwałych umowach o usługi, inne okre lone koszty,
jakie trzeba b dzie ponie w nast pnych okresach sprawozdawczych, a które w cało ci lub cz ci przypadaj na
rok.
wiadczenia uj te jako bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów s uzasadnione ryzykiem gospodarczym i
zwyczajami handlowymi.

PRZYJ TA METODA ROZLICZANIA KONTRAKTU DŁUGOTERMINOWEGO
Spółka realizuje długoterminowy kontrakt o wiadczenie usług doradczych i szkoleniowych finansowanych ze
rodków funduszu PHARE i bud etu pa stwa. Z uwagi na fakt, e na koniec ka dego okresu sprawozdawczego
mo na w sposób wiarygodny oszacowa stopie faktycznego zaawansowania prac, do rozliczania tej transakcji
przyj to przychodow metod okre lenia procentowego zaawansowania robót (udział ustalonej, potwierdzonej
przez kontrahenta warto ci wykonanych prac w cenach sprzeda y netto w odniesieniu do kwoty całkowitego
przychodu z umowy). Warto
faktycznie wykonanych prac (nale ne przychody z tytułu faktycznego
zaawansowania kontraktu) ustalana jest na podstawie liczby dni przepracowanych przez wyszczególnione w
umowie grupy konsultantów (ekspertów) i okre lonych dla tych grup stawek wynagrodzenia. Warto ta
powi kszana jest o faktycznie poniesione tzw. koszty incydentalne (obci aj ce koszty kontraktu w danym
okresie), które podlegaj pokryciu przez kontrahenta.
Kwoty zafakturowane, a nie znajduj ce uzasadnienia w faktycznym stopniu zaawansowania prac wykazywane
s w pasywach bilansu w pozycji „Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów”.
ODPISY AKTUALIZUJ CE NALE NO CI

Zgodnie z ustaw o rachunkowo ci Spółka utworzyła w poszczególnych okresach odpisy aktualizuj ce
nale no ci trudno ci galne. Odpisy te koryguj w bilansie stan nale no ci.
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y ORAZ KOSZTY ICH UZYSKANIA.
Zaprezentowane w rachunku zysków i strat przychody ze sprzeda y wykazano w oparciu o zaliczone do
odpowiednich okresów sprawozdawczych wielko ci sprzeda y ustalonej na podstawie wystawionych faktur
potwierdzonych przez odbiorców. Sprzeda wykazano w warto ci netto, to jest po potr ceniu podatku od
towarów i usług.
Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzeda y zaliczono wszystkie koszty zwi zane z podstawow
działalno ci z wyj tkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych.
Koszty zawieraj podatek VAT tylko w tej cz ci, w której zgodnie z obowi zuj cymi przepisami podatek ten
nie podlega odliczeniu.
Zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania uj te s w odpowiednich okresach sprawozdawczych, których
dotycz , niezale nie od daty otrzymania b d dokonania płatno ci.
Spółka prowadzi ewidencj kosztów działalno ci podstawowej w układzie rodzajowym, w którym rozwini te
symbole poszczególnych kont pozwalaj na wyodr bnienie układu funkcjonalnego (kalkulacyjnego) tych
kosztów.
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmuj ogół przychodów i kosztów nie zwi zanych bezpo rednio ze
zwykł działalno ci operacyjn , a wywieraj cych wpływ na wynik finansowy.
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE.
Przychody i koszty finansowe stanowi wynik operacji finansowych. Przychody finansowe obejmuj odsetki od
rodków na rachunkach bankowych, zrealizowane dodatnie ró nice kursowe. Koszty finansowe obejmuj
ujemne ró nice kursowe, zapłacone odsetki, oraz prowizje bankowe. W rachunku zysków i strat wykazywany
jest wynik na ró nicach kursowych.
ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE.
Zyski i straty nadzwyczajne obejmuj tylko skutki zdarze , trudnych do przewidzenia, powstaj cych
niepowtarzalnie poza zwykł działalno ci i niezwi zane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
OBOWI ZKOWE OBCI

ENIE WYNIKU FINANSOWEGO.

Obowi zkowym obci eniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych oraz płatno ci z
nim zrównane na podstawie odr bnych przepisów. Podatek dochodowy obejmuje cz
bie c i odroczon ,
która stanowi ró nic pomi dzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
koniec i pocz tek okresu sprawozdawczego.

ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO.
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z zasadami okre lonymi w art. 4 – 8 ustawy o rachunkowo ci. Od roku
2003 Spółka sporz dza rachunek zysków i strat zarówno w układzie porównawczym jak i układzie
kalkulacyjnym. W raporcie SA-P zamieszczony jest rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

12.

REDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU O EURO
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W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym oraz w okresach porównywalnych notowania rednich kursów
wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiły si nast puj co:
Okres bie cy

Okres porównywalny Okres porównywalny

01.01.2004r. 30.06.2004 r.

01.01.2003r. 31.12.2003 r.

01.01.2003 r.02.07.2003 r.

Kurs obowi zuj cy na ostatni dzie

4,5422

4,7170

4,4267

Kurs redni, obliczony jako rednia
arytmetyczna kursów obowi zuj cych
na ostatni dzie ka dego miesi ca w
danym okresie

4,7311

4,4474

4,3275

Najwy szy kurs w okresie - tabele
kursów o numerach: 42/A/NBP/2004;
253/A/NBP/2003, 124/A/NBP/2003
Najni szy kurs w okresie - tabele
kursowe o numerach:
126/A/NBP/2004; 2/A/NBP/2003

4,9149

4,5422

4,7170

3,9773

4,4896

3,9773

13. PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH W
PRZELICZENIU NA EURO
13.1. Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na EURO
Stan na ostatni dzie okresu w tys. EURO
Okres bie cy
Pozycje bilansu
Aktywa razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Pasywa razem
Kapitał własny
Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania

01.01.2004
-30.06. 2004
6.798
1.081
5.717
6.798
5.025
1.773

Okres
porównywalny
01.01.2003
-31.12. 2003
2.848
581
2.266
2.848
1.385
1.463

Okres
porównywalny
01.01.2003 02.07.2003
2.069
385
1.684
2.069
1.224
845

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie okresu bie cego - 30 czerwca 2004 roku, przyj to kurs
EURO ustalony przez NBP na ten dzie tj. kurs 4,5422 zł/EURO.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie okresu porównywalnego 2003 – 31 grudnia 2003 roku,
przyj to kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzie tj. kurs 4,7170 zł/EURO.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie okresu porównywalnego 2003 - 02 lipca 2003 roku, przyj to
kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzie tj. kurs 4,4267 zł/EURO.
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13.2. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO w tys. EURO

Pozycje rachunku zysków i strat
I. Przychody ze sprzeda y produktów
II. Koszty sprzedanych produktów,
Towarów i materiałów
III. Zysk brutto na sprzeda y
VI. Zysk na sprzeda y
IX. Zysk na działalno ci operacyjnej
X. Zysk na działalno ci gospodarczej
XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych
XIV. Zysk brutto
XXII. Zysk netto

Okres bie cy
01.01.2004 -30.06. 2004r.
3.439
1.937
1.502
550
503
499
499
471

Okres porównywalny
01.01.2003 -02.07.2003 r.
1.758
952
806
326
302
312
312
228

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres bie cy 01.01.2004 r. – 30.06.2004 r., przyj to kurs
redni EURO, obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego miesi ca
w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzie tj. kurs 4,7311 zł/EURO.
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres porównywalny - 01.01.2003 r. – 02.07.2003 r.,
przyj to kurs redni EURO, obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowi zuj cych na ostatni dzie
ka dego miesi ca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzie tj. kurs 4,3275 zł/EURO.
13.3. Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieni nych w przeliczeniu na EURO w tys. EURO

A. Przepływy pieni ne z działalno ci
operacyjnej
B. Przepływy pieni ne z działalno ci
inwestycyjnej
C. Przepływy pieni ne z działalno ci
finansowej
D. Przepływy pieni ne netto, razem
(A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu rodków
Pieni nych
F. rodki pieni ne na pocz tek okresu
G. rodki pieni ne na koniec okresu

Okres bie cy
01.01.2004 -30.06. 2004

Okres porównywalny
01.01.2003 -02.07.2003 r.

- 189

237

-2.109

-46

3.101

-63

803

128

832
352
1.198

125
450
534

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieni nych za okres bie cy 01.01.2004 r. – 30.06.2004 r.,
przyj to ni ej opisane kursy EURO:
Do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D - kurs redni obliczony jako rednia arytmetyczna kursów
obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego miesi ca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzie tj.
kurs 4,7311zł/EURO,
Do obliczenia danych z pozycji F - kurs ustalony przez NBP na pocz tek okresu, czyli 31 grudnia 2003
roku tj. 4,7170 kurs zł/EURO,
Do obliczenia danych z pozycji E, G - kurs ustalony przez NBP na dzie 30 czerwca 2004 roku tj. kurs
4,5422 zł/EURO.
Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieni nych za okres porównywalny – 01.01.2003 r. –
02.07.2003 r. przyj to ni ej opisane kursy EURO:
Do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D - kurs redni obliczony jako rednia arytmetyczna kursów
obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego miesi ca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzie
tj.4,3275 kurs zł/EURO,
Do obliczenia danych z pozycji F - kurs ustalony przez NBP na dzie 31 grudnia 2002 roku tj. kurs 4,0202
zł/EURO,
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Do obliczenia danych z pozycji E, G - kurs ustalony przez NBP na dzie 02 lipca 2003 roku tj. kurs 4,4267
zł/EURO.

14. WSKAZANIE I OBJA NIENIE RÓ NIC W WARTO CIACH UJAWNIONYCH DANYCH ORAZ ISTOTNYCH RÓ NIC
DOTYCZ CYCH PRZYJ TYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWO CI POMI DZY POLSKIMI ZASADAMI
RACHUNKOWO CI A MSR LUB GAAP – ODPOWIEDNIO ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZ DZENIA RADY
MINISTRÓW Z DNIA 16 PA DZIERNIKA 2001 ROKU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW, JAKIM
POWINIEN ODPOWIADA PROSPEKT EMISYJNY ORAZ SKRÓT PROSPEKTU (DZ.U. NR 139, POZ. 1568 I Z 2002
ROKU NR 36, POZ. 328)
Spółka stosuje zasady i metody rachunkowo ci zgodne z ustaw z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowo ci .
Warto ci aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego wykazane w sporz dzonym przez Spółk zgodnie z
przepisami tej Ustawy sprawozdaniu finansowym nie ró ni si istotnie od ich wyceny sporz dzonej zgodnie z
Mi dzynarodowymi Standardami Rachunkowo ci.
Ró nice wynikaj ce z ujmowania aktywów finansowych z tytułu udziałów w jednostkach zale nych w cenie
nabycia a nie w warto ci ustalonej metod praw własno ci wykazano w nocie obja niaj cej Nr 21 (podwy szenie
kapitałów własnych o 4 tys. zł)
Inne ró nice mi dzy zasadami rachunkowo ci i sposobem sporz dzania sprawozda finansowych przez Spółk a
MSR wynikaj przede wszystkim z szerszego zakresu ujawnie zalecanych przez niektóre MSR
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