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SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZ¥DZONY NA DZIEÑ 30 CZERWCA 2005

BILANS

Noty

2005
stan na koniec
31.12.2005

2004
stan na koniec
31.12.2004

Aktywa
Aktywa trwaùe

9 911

10 210

1

Wartoœci niematerialne

1 583

1 583

3

4 204

5 002

Rzeczowe aktywa trwaùe

4

3 884

3 074

Inwestycje w jednostkach zale¿nych

6
239

551

Wartoœã firmy

Aktywa finansowe

Aktywa z tytuùu odroczonego podatku dochodowego

23

Aktywa obrotowe

53 026

43 305

8

Nale¿noœci handlowe oraz pozostaùe

8 650

10 664

9

30 644

31 326

Aktywa finansowe

12

Rozliczenia miêdzyokresowe

10

146

163

11

13 286

1 050

62 937

53 515

2005
stan na koniec
31.12.2005
23 521

2004
stan na koniec
31.12.2004
4 846

Zapasy

Úrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty
Aktywa razem

Pasywa
Kapitaù wùasny przypadaj¹cy na wùaœcicieli
Kapitaù zakùadowy
Kapitaù zapasowy

Noty
13

1 130

780

14

18 966

2 980

Zysk (strata) z lat ubiegùych

65

Zysk (strata) netto

Rezerwa na œwiadczenia emerytalne i podobne

Pozostaùe rezerwy

Zobowi¹zania dùugoterminowe

Zobowi¹zania krótkoterminowe
Pasywa razem

-

346

3 359

1 432

39 416

48 669

23

631

756

15

5

5

15

345

189

Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania

Rezerwa z tytuùu odroczonego podatku dochodowego

102

16-21

1 256

2 562

16-21

37 179

45 157

62 937

53 515
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 2005

SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota

2005
okres od
01.01.2005
do 31.12.2005

2004
okres od
01.01.2004
do 31.12.2004

127 709

98 720

27

47 654

32 509

28

80 055

66 212

95 941

76 741

18 666

13 122

77 276

63 619

31 768

21 979

29

22 728

16 423

29

4 076

3 039

209

196

Przychody netto ze sprzeda¿y
- od jednostek powi¹zanych

Przychody netto ze sprzeda¿y produktów
Przychody netto ze sprzeda¿y towarów

Koszty wùasny sprzeda¿y

- od jednostek powi¹zanych
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartoœã sprzedanych towarów

29

Zysk brutto ze sprzeda¿y
Koszty sprzeda¿y

Koszty ogólnego zarz¹du

Pozostaùe przychody operacyjne
Pozostaùe koszty operacyjne
Zysk z dziaùalnoœci
Przychody finansowe
Koszty finansowe

a) czêœã bie¿¹ca

Dziaùalnoœã zaniechana

2 518

172

12

33

826

615

4 297

1 915

938

483

37

751

12

187

472

39

3 359

1 432

39

3 359

1 432

b) czêœã odroczona

Zysk netto z dziaùalnoœci kontynuowanej

195

4 951
32

Zysk brutto
Podatek dochodowy

222

Strata za rok obrotowy z dziaùalnoœci zaniechanej
Zysk netto

Zysk netto przypadaj¹cy na udziaùy mniejszoœci
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP£YWÓW PIENIÆÝNYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 2005

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP£YWÓW
PIENIÆÝNYCH

2005
okres od
01.01.2005
do 31.12.2005

2004
okres od
01.01.2004
do 31.12.2004

Przepùywy œrodków pieniê¿nych z dziaùalnoœci operacyjnej metoda poœrednia
Zysk brutto

4 297

Korekty razem

1 946

Amortyzacja, w tym:

2 270

Odsetki i udziaùy w zyskach (dywidendy)
Zysk z tytuùu dziaùalnoœci inwestycyjnej

1 915
-

1 416

474
-

Zmiana stanu rezerw

27

1 042
604

-

47

156

5

Zmiana stanu zapasów

1 713

-

6 022

Zmiana stanu nale¿noœci

1 870

-

5 750

Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych, z wyj¹tkiem
po¿yczek i kredytów

-

3 778
17

-

5

-

751

-

272

Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
Podatek dochodowy zapùacony

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalnoœci operacyjnej

Przepùywy œrodków pieniê¿nych z dziaùalnoœci inwestycyjnej
Wpùywy

Zbycie wartoœci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwaùych
Z aktywów finansowych, w tym: odsetki

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalnoœci inwestycyjnej

Przepùywy œrodków pieniê¿nych z dziaùalnoœci finansowej

873

195

240

92

240

100
-

2 079

-

5 876

-

2 079

-

5 776

-

1 884

Wpùywy

Kredyty i po¿yczki

Inne wpùywy finansowe

5 636
5 868
-

1 531

5 868

8 970

-

8 209

Pùatnoœci zobowi¹zañ z tytuùu umów leasingu finansowego

-

Odsetki

-

Z tytuùu innych zobowi¹zañ finansowych

100

-

15 315

-

Spùaty kredytów i po¿yczek

-

16 847

Wpùywy netto z emisji akcji serii A

Wydatki

6 243

3

Inne wpùywy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartoœci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwaùych
Inne wydatki inwestycyjne

9 029

-

813

282

-

246

479

-

566

Inne wydatki finansowe

Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalnoœci finansowej

Przepùywy pieniê¿ne razem

Úrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu

Úrodki pieniê¿ne na koniec okresu, w tym:

- o ograniczonej mo¿liwoœci dysponowania

7 877

5 055

12 236

292

1 050

758

13 286

1 050

2 450
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W£ASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE
W£ASNYM

2005
stan na koniec
31.12.2005

Kapitaù wùasny na pocz¹tek okresu (BO)

2004
stan na koniec
31.12.2004

4 494

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci

3 414

352

b) korekty bùêdów podstawowych

-

Kapitaù wùasny na pocz¹tek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
Kapitaù zakùadowy na pocz¹tek okresu
Zmiany kapitaùu zakùadowego

32

4 846

3 382

780

780

350

a) zwiêkszenia : emisji akcji serii B

350

Kapitaù zakùadowy na koniec okresu

Kapitaù zapasowy na pocz¹tek okresu
Zmiany kapitaùu zapasowego

a) zwiêkszenia (z tytuùu)

- emisji akcji serii B powy¿ej wartoœci nominalnej

1 130

780

2 980

2 237

15 986

744

15 986

744

14 965

- z podziaùu zysku

1 020

632

- z podziaùu zysku z lat ubiegùych

112

b) zmniejszenie (z tytuùu)

Kapitaù zapasowy na koniec okresu

18 966

2 980

1 080

112

1 080

112

Kapitaù z aktualizacji wyceny

Pozostaùe kapitaùy rezerwowe

Ró¿nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz¹dkowanych
Zysk z lat ubiegùych na pocz¹tek okresu
Zysk z lat ubiegùych na pocz¹tek okresu

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci

352

b) korekty bùêdów podstawowych

Zysk z lat ubiegùych, na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych

1 432

112

1 366

112

1 020

112

a) zwiêkszenia (z tytuùu)

b) zmniejszenia (z tytuùu)
- podziaùu zysku

346

- pokrycia straty z lat ubiegùych

Zysk z lat ubiegùych na koniec okresu

Strata z lat ubiegùych na pocz¹tek okresu

65
-

346

-

346

-

429

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci
b) korekty bùêdów podstawowych

Strata z lat ubiegùych na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zmniejszenia (z tytuùu)
- pokrycia straty z lat ubiegùych

Wynik netto
a) zysk netto

Kapitaù wùasny na koniec okresu (BZ )
Kapitaù wùasny, po uwzglêdnieniu proponowanego podziaùu zysku
(pokrycia straty)

32

-

461

346

115

346

115

Strata z lat ubiegùych na koniec okresu
Zysk z lat ubiegùych na koniec okresu

-

-

346

65

65

3 359

1 432

3 359

1 432

23 521

4 846

23 521

4 846
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WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów
i materiaùów
II. Zysk (strata) z dziaùalnoœci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto

V. Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalnoœci
operacyjnej
VI. Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalnoœci
inwestycyjnej
VII. Przepùywy pieniê¿ne netto z dziaùalnoœci
finansowej

VIII. Przepùywy pieniê¿ne netto, razem
IX. Aktywa, razem
X. Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania
XI. Zobowi¹zania dùugoterminowe
XII. Zobowi¹zania krótkoterminowe
XIII. Kapitaù wùasny
XIV. Kapitaù zakùadowy w zù.
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Zysk na jedn¹ akcjê zwykù¹ (w zù/EURO)

XVII. Rozwodniony zysk na jedn¹ akcjê zwykù¹
(w zù/EURO)
XVIII. Wartoœã ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w zù/EURO)
XIX. Rozwodniona wartoœã ksiêgowa na jedn¹ akcjê
(w zù/EURO)
XX. Zadeklarowana lub wypùacona dywidenda na
jedn¹ akcjê (w zù/EURO)

2005
stan na koniec
31.12.2005

2004
stan na koniec
31.12.2004

2005
stan na koniec
31.12.2005

2004
stan na koniec
31.12.2004

127 709
4 951
4 297
3 359

98 720
2 518
1 915
1 432

31 743
1 231
1 068
835

21 850
557
424
317

6 243

873

1 552

193

-1 884

-5 636

-468

-1 247

7 877
12 236
62 937
39 416
1 256
37 179
23 521
1 130 000
843 286
3,98

5 055
292
53 515
48 669
2 562
45 157
4 846
780 000
780 000
1,84

1 958
3 170
16 306
10 212
325
9 632
6 094
292 761
780 000
0,99

1 119
72
13 120
11 932
628
11 071
1 188
191 223
780 000
0,41

3,98

1,84

0,99

0,41

27,89

6,21

7,23

1,52

27,89

6,21

7,23

1,52

Sprawozdanie finansowe zostaùo zaakceptowane przez Zarz¹d Spóùki dominuj¹cej dnia 26 kwietnia 2006
oraz podpisane przez Zarz¹d :
Rafaù Stempniewicz

Stanisùaw Górski

Robert Krasowski

---------------------------Prezes Zarz¹du

----------------------Czùonek Zarz¹du

--------------------------Czùonek Zarz¹du
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NOTY OBJAÚNIAJ¥CE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZ¥DZONEGO
ZA OKRES OD 01.01.2005 ROKU DO 30.06.2005 ROKU
1.

INFORMACJE OGÓLNE
1.1.

INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJ¥CEJ

Jednostka dominuj¹ca Tell S.A. powstaùa z przeksztaùcenia Tell Sp. z o.o. na podstawie
Uchwaùy Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników nr 1 z dnia 15 listopada 2004,
zaprotokoùowanego przez notariusza Aleksandrê Bùa¿ejczak-Zd¿arsk¹, kancelaria notarialna
w Poznaniu ul. Szkolna 15/6, repertorium A nr 7307/2004. Spóùka jest wpisana do
Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS 0000222514. Rejestracja Spóùki
nast¹piùa 30 listopada 2004. Spóùka Tell Sp. z o.o. zostaùa wykreœlona z KRS 0000020791
z dniem 3 grudnia 2004r.
Spóùce nadano numer statystyczny REGON 630822208 . Siedziba Spóùki mieœci siê na ul.
Grunwaldzkiej 182/196 60-186 Poznañ. Spóùka dziaùa na terenie Polski
Czas trwania Spóùki jest nieoznaczony. Wedùug umowy Spóùki przedmiotem dziaùania Spóùki
jest:
1. telekomunikacja
2. handel hurtowy i komis artykuùów telekomunikacyjnych. w tym sprzeda¿ hurtowa tych
artykuùów na zlecenie.
3. sprzeda¿ hurtowa maszyn i urz¹dzeñ biurowych.
4. sprzeda¿ detaliczna sprzêtu telekomunikacyjnego.
5. informatyka
6. reklama

1.2.

SK£AD ZARZ¥DU SPÓ£KI DOMINUJ¥CEJ

1.3.

SK£AD GRUPY KAPITA£OWEJ TELL S.A.

W skùad Zarz¹du Spóùki na dzieñ 31 grudnia 2005:
- Rafaù Stempniewicz
prezes Zarz¹du
- Stanisùaw Górski
czùonek Zarz¹du
- Robert Krakowski
czùonek Zarz¹du
Skùad Zarz¹du nie ulegù zmianie w okresie sprawozdawczym.

Struktura Grupy Kapitaùowej Tell S.A.
GRUPA KAPITA£OWA TELL S.A.

100%
Connex Sp. z o.o.

Grupê Kapitaùow¹ tworz¹ Tell S.A. jako jednostka dominuj¹ca oraz Connex Sp. z o.o. jako
jednostka zale¿na objêta sprawozdaniem skonsolidowanym.
Connex Sp. z o.o.
Siedziba Spóùki: ul. Grunwaldzka 182/196, 60-186 Poznañ,
Podstawowy przedmiot dziaùalnoœci: sprzeda¿ detaliczna sprzêtu telekomunikacyjnego
(PKD 5248A).
Podstawy prawne dziaùalnoœci Spóùki.
Spóùka powstaùa w dniu 6 lipca 2000 roku – Akt Notarialny REP. A 4298/200. Organ
prowadz¹cy rejestr: S¹d Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydziaù Gospodarczy Krajowego
Rejestru S¹dowego numer KRS 0000024020.
Udziaùy posiadane przez jednostkê dominuj¹c¹.
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Dnia 14.09.2001 r. Spóùka Tell Sp. z o.o. nabyùa 80 udziaùów po 500 zù ka¿dy o ù¹cznej
wartoœci nominalnej 40 tys. zù. Dnia 30.06.2003 r. Spóùka Tell Sp. z o.o. nabyùa 320 udziaùów
po 500 zù ka¿dy o ù¹cznej wartoœci nominalnej 160 tys. zù. Razem 400 udziaùów w wartoœci
nominalnej - 500 zù za udziaù. Wartoœã akcji wg ceny nabycia wynosi 150 tys. zù. Grupa Tell
SA posiada w Spóùce Connex Sp. z o.o. 100% udziaùów w kapitale zakùadowym Spóùki.
Udziaùy pokryto wkùadem pieniê¿nym.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostaùo sporz¹dzone przy zaùo¿eniu kontynuacji
dziaùalnoœci gospodarczej w daj¹cej siê przewidzieã przyszùoœci. Grupa bêdzie kontynuowaã
dziaùalnoœã gospodarcz¹ w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan
likwidacji lub upadùoœci. Nie stwierdzono okolicznoœci, które wskazywaùyby na zagro¿enie
kontynuacji dziaùalnoœci.
1.4.

INFORMACJE O PODSTAWIE SPORZ¥DZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,
WALUCIE SPRAWOZDAWCZEJ ORAZ ZASTOSOWANYM POZIOMIE ZAOKR¥GLEÑ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tell S.A. sporz¹dzone zostaùo po raz
pierwszy zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoœci Finansowej.
Ujawnienia wymagane zapisami Miêdzynarodowego Standardu Sprawozdawczoœci
Finansowej nr 1 „Zastosowanie Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci
Finansowej po raz pierwszy”, a dotycz¹ce przejœcia z obowi¹zuj¹cych lokalnie przepisów na
standardy miêdzynarodowe zostaùy przedstawione w nocie nr 34.
2.

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOÚCI
2.1.

PODSTAWA KONSOLIDACJI ORAZ ZASADY KONSOLIDACJI
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie jednostkowe spóùki
dominuj¹cej oraz sprawozdanie jednostkowe spóùki zale¿nej sporz¹dzone na dzieñ
bilansowy.
Na dzieñ nabycia aktywa i pasywa jednostki nabywanej s¹ wyceniane wedùug ich wartoœci
godziwej. Nadwy¿ka ceny nabycia powy¿ej wartoœci godziwej mo¿liwych do
zidentyfikowania przejêtych aktywów netto jednostki jest ujmowana jako wartoœã firmy. W
przypadku gdy cena nabycia jest ni¿sza od wartoœci godziwej mo¿liwych do
zidentyfikowania przejêtych aktywów netto jednostki, ró¿nica ujmowana jest jako zysk w
rachunku zysków i strat okresu, w którym nast¹piùo nabycie. Udziaù wùaœcicieli
mniejszoœciowych jest wykazywany w odpowiedniej proporcji wartoœci godziwej aktywów i
kapitaùów. W kolejnych okresach, straty przypadaj¹ce wùaœcicielom mniejszoœciowym
powy¿ej wartoœci ich udziaùów, pomniejszaj¹ kapitaùy jednostki dominuj¹cej.
Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ci¹gu roku s¹ ujmowane
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do momentu odpowiednio ich nabycia lub
zbycia.
W przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych jednostek zale¿nych
b¹dê stowarzyszonych dokonuje siê korekt maj¹cych na celu ujednolicenie zasad
rachunkowoœci stosowanych przez jednostkê z zasadami stosowanymi przez podmiot
dominuj¹cy.
Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi objêtymi
konsolidacj¹ podlegaj¹ wyù¹czeniom konsolidacyjnym.

2.2.

ZASADY RACHUNKOWOÚCI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporz¹dzone zgodnie z koncepcj¹ kosztu
historycznego, za wyj¹tkiem wyceny aktywów finansowych, które zgodnie z MSSF
wyceniane s¹ wedùug wartoœci godziwej.
Najistotniejsze ze stosowanych przez jednostkê zasad rachunkowoœci zostaùy
zaprezentowane w punktach 2.2 do 2.20.
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RZECZOWE AKTYWA TRWA£E
Maszyny, urz¹dzenia, œrodki transportu oraz pozostaùe œrodki trwaùe prezentowane s¹ w
bilansie w wartoœci kosztu historycznego pomniejszonego o dokonane skumulowane
umorzenie oraz odpisy z tytuùu utraty wartoœci.
Amortyzacjê wylicza siê dla wszystkich œrodków trwaùych, z pominiêciem gruntów oraz
œrodków trwaùych w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatnoœci tych
œrodków, u¿ywaj¹c metody liniowej, przy zastosowaniu nastêpuj¹cych rocznych stawek
amortyzacji:
- maszyny i urz¹dzenia, œrodki transportu oraz pozostaùe

10-60%

Zyski lub straty wynikùe ze sprzeda¿y/likwidacji lub zaprzestania u¿ytkowania œrodków
trwaùych s¹ okreœlane jako ró¿nica pomiêdzy przychodami ze sprzeda¿y a wartoœci¹ netto
tych œrodków trwaùych i s¹ ujmowane w rachunku zysków i strat.
2.4.

WARTOÚÃ FIRMY

2.5.

LEASING

Wartoœã firmy powstaj¹ca przy konsolidacji wynika z wyst¹pienia na dzieñ nabycia nadwy¿ki
kosztu nabycia jednostki nad wartoœci¹ godziw¹ identyfikowalnych skùadników aktywów i
pasywów jednostki zale¿nej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsiêwziêcia na dzieñ
nabycia.
Wartoœã firmy jest wykazywana jako skùadnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega
analizie pod k¹tem utraty wartoœci. Ewentualna utrata wartoœci rozpoznawana jest od razu w
rachunku zysków i strat i nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach.
Przy sprzeda¿y jednostki zale¿nej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsiêwziêcia,
odpowiednia czêœã wartoœci firmy uwzglêdniana jest przy wyliczaniu zysku b¹dê straty na
sprzeda¿y.
Wartoœã firmy powstaùa przed dat¹ zmiany zasad na MSSF ujêta zostaùa w ksiêgach
zgodnie z wartoœci¹ rozpoznan¹ wedùug wczeœniej stosowanych zasad rachunkowoœci i
podlegaùa testowi na utratê wartoœci na dzieñ przejœcia na MSSF.
Dodatkowe objaœnienia korekty wartoœci firmy na dzieñ przejœcia na MSSF znajduj¹ siê w
nocie nr 32.

Umowy leasingu finansowego, to umowy na mocy których przenoszone jest na
leasingobiorcê zasadniczo caùe ryzyko oraz caùe potencjalne korzyœci wynikaj¹ce z bycia
wùaœcicielem .
Wszystkie pozostaùe rodzaje leasingu s¹ traktowane jak leasing operacyjny.
U¿ytkowane na podstawie umów leasingu finansowego aktywa s¹ traktowane na równi z
aktywami Grupy i s¹ wyceniane w momencie rozpoczêcia umowy leasingu wedùug ni¿szej z
nastêpuj¹cych dwóch wartoœci: wartoœci godziwej skùadnika maj¹tku stanowi¹cego
przedmiot leasingu lub wartoœci bie¿¹cej minimalnych opùat leasingowych. Pùatnoœci
leasingowe dzielone s¹ na czêœã odsetkow¹ oraz czêœã kapitaùow¹, tak, aby stopa odsetek
od pozostaj¹cego zobowi¹zania byùa wielkoœci¹ staù¹.
Opùaty leasingowe z tytuùu leasingu operacyjnego s¹ odnoszone w rachunek zysków i strat
metod¹ liniow¹ przez okres trwania leasingu.

2.6.

ZAPASY

2.7.

KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNÆTRZNEGO

Zapasy s¹ wykazywane wedùug ceny zakupu nie wy¿szej, ni¿ cena sprzeda¿y netto. Cena
sprzeda¿y netto odpowiada oszacowanej cenie sprzeda¿y pomniejszonej o wszelkie koszty
konieczne do doprowadzenia zapasów do sprzeda¿y lub znalezienia nabywcy (tj. koszty
sprzeda¿y, marketingu itp.).
Koszty finansowania zewnêtrznego bezpoœrednio zwi¹zanego z nabyciem lub
wytworzeniem dostosowywanych skùadników maj¹tku, s¹ doliczane do kosztów wytworzenia
takich œrodków trwaùych, a¿ do momentu oddania tych œrodków trwaùych do u¿ytkowania.
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Koszty te s¹ pomniejszane o przychody uzyskane z tymczasowego inwestowania œrodków
pozyskanych na wytworzenie danego skùadnika aktywów.
Wszelkie pozostaùe koszty finansowania zewnêtrznego s¹ odnoszone bezpoœrednio w
ciê¿ar rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostaùy poniesione.
2.8.

INSTRUMENTY FINANSOWE

2.9.

NALEÝNOÚCI Z TYTU£U DOSTAW I US£UG

Aktywa i zobowi¹zania finansowe ujmowane s¹ w bilansie Grupy w momencie, gdy Grupa
staje siê stron¹ wi¹¿¹cej umowy.
Nale¿noœci z tytuùu dostaw i usùug wyceniane s¹ w ksiêgach w wartoœci nominalnej
skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizuj¹ce wartoœã nale¿noœci w¹tpliwych.

2.10. INWESTYCJE W PAPIERY WARTOÚCIOWE

Inwestycje w papiery wartoœciowe klasyfikowane s¹ jako przeznaczone do obrotu lub
dostêpne do sprzeda¿y i wyceniane s¹ na dzieñ bilansowy wedùug wartoœci godziwej. W
przypadku gdy papiery wartoœciowe zaklasyfikowane zostaùy jako przeznaczone do obrotu,
zyski i straty wynikaj¹ce ze zmiany wartoœci godziwej ujmowane s¹ w rachunku zysków i
strat za dany okres. W przypadku aktywów dostêpnych do sprzeda¿y, zyski i straty
wynikaj¹ce ze zmiany ich wartoœci godziwej ujmowane s¹ bezpoœrednio w kapitaùach a¿ do
momentu sprzeda¿y skùadnika aktywów lub rozpoznania utraty wartoœci. Wówczas
skumulowane zyski lub straty rozpoznane poprzednio w kapitaùach przenoszone s¹ do
rachunku zysków i strat za dany okres.

2.11. ZOBOWI¥ZANIA FINANSOWE ORAZ INSTRUMENTY KAPITA£OWE

Zobowi¹zania finansowe oraz instrumenty kapitaùowe s¹ klasyfikowane w zale¿noœci od ich
treœci ekonomicznej wynikaj¹cej z zawartych umów. Instrument kapitaùowy to umowa daj¹ca
prawo do udziaùu w aktywach jednostki pomniejszonych o wszystkie zobowi¹zania.

2.12. KREDYTY BANKOWE

Oprocentowane kredyty bankowe ujmowane s¹ wedùug ceny nabycia odpowiadaj¹cej
wartoœci godziwej uzyskanych œrodków pieniê¿nych. W nastêpnych okresach kredyty s¹
wyceniane wedùug zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej.

2.13. ZOBOWI¥ZANIA Z TYTU£U DOSTAW I US£UG

Zobowi¹zania z tytuùu dostaw i usùug wykazywane s¹ w bilansie w wartoœci nominalnej.

2.14. INSTRUMENTY KAPITA£OWE

Instrumenty kapitaùowe wyemitowane przez Spóùkê ujmowane s¹ w wartoœci uzyskanych
wpùywów pomniejszonych o bezpoœrednie koszty emisji.

2.15. REZERWY

Rezerwy tworzone s¹ wówczas, gdy na jednostce ci¹¿y istniej¹cy obowi¹zek (prawny lub
zwyczajowy) wynikaj¹cy ze zdarzeñ przeszùych i gdy prawdopodobne jest, ¿e wypeùnienie
tego obowi¹zku spowoduje koniecznoœã wypùywu œrodków oraz mo¿na dokonaã
wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowi¹zania.

2.16. PRZYCHODY ZE SPRZEDAÝY

Przychody ze sprzeda¿y ujmowane s¹ – zgodnie z Miêdzynarodowym Standardem
Rachunkowoœci nr 18 „Przychody” – w wartoœci godziwej zapùat otrzymanych lub nale¿nych
i reprezentuj¹ nale¿noœci za produkty, towary i usùugi dostarczone w ramach normalnej
dziaùalnoœci gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usùug oraz inne
podatki zwi¹zane ze sprzeda¿¹ (podatek akcyzowy).
Sprzeda¿ towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa
wùasnoœci.
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Przychody z tytuùu odsetek ujmowane s¹ sukcesywnie w miarê ich narastania, w odniesieniu
do gùównej kwoty nale¿nej, zgodnie z metod¹ efektywnej stopy procentowej.
Przychody z tytuùu dywidend s¹ ujmowane w momencie ustalenia prawa akcjonariuszy do
ich otrzymania.
2.17. KOSZTY PRZYSZ£YCH ÚWIADCZEÑ EMERYTALNYCH

Pùatnoœci do programów emerytalnych okreœlonych skùadek obci¹¿aj¹ rachunek zysków i
strat w momencie kiedy staj¹ siê wymagalne. Pùatnoœci do programów pañstwowych
traktowane s¹ w taki sam sposób jak programy okreœlonych skùadek.
W przypadku programów emerytalnych okreœlonych œwiadczeñ, koszt œwiadczeñ ustalany
jest przy u¿yciu metody prognozowanych uprawnieñ jednostkowych, z wycen¹ aktuarialn¹
przeprowadzan¹ na ka¿dy dzieñ bilansowy. Zyski i straty aktuarialne rozpoznawane s¹ w
caùoœci w okresie, w którym wyst¹piùy. Ujmowane s¹ one poza rachunkiem zysków i strat i
prezentowane w rachunku ujêtych zysków i strat.
Koszty przeszùego zatrudnienia rozpoznawane s¹ natychmiast w stopniu, w jakim dotycz¹
œwiadczeñ ju¿ nabytych, w innych przypadkach s¹ one amortyzowane przy zastosowaniu
metody liniowej przez œredni okres, w którym œwiadczenia staj¹ siê nabyte.
Zobowi¹zanie z tytuùu œwiadczeñ emerytalnych prezentowane w bilansie wyceniane jest w
wartoœci godziwej zobowi¹zañ z tytuùu okreœlonych œwiadczeñ po skorygowaniu o nieujête
koszty przeszùego zatrudnienia oraz pomniejszone o wartoœã godziw¹ aktywów programu.
W przypadku nadwy¿ki aktywów nad zobowi¹zaniami, w bilansie ujmowany jest skùadnik
aktywów do poziomu kosztów przeszùego zatrudnienia powiêkszonych o wartoœã bie¿¹c¹
dostêpnych refundacji i obni¿ek dotycz¹cych przyszùych skùadek do programu.

2.18. PODATKI

Na obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku skùadaj¹ siê: podatek bie¿¹cy oraz podatek odroczony.
Bie¿¹ce obci¹¿enie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa ró¿ni siê od ksiêgowego
zysku (straty) netto w zwi¹zku z wyù¹czeniem przychodów podlegaj¹cych opodatkowaniu i
kosztów stanowi¹cych koszty uzyskania przychodów w latach nastêpnych oraz pozycji
kosztów i przychodów, które nigdy nie bêd¹ podlegaùy opodatkowaniu. Obci¹¿enia
podatkowe s¹ wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowi¹zuj¹ce w danym roku
obrotowym.
Podatek odroczony jest wyliczany metod¹ bilansow¹ jako podatek podlegaj¹cy zapùaceniu
lub zwrotowi w przyszùoœci na ró¿nicach pomiêdzy wartoœciami bilansowymi aktywów i
pasywów a odpowiadaj¹cymi im wartoœciami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia
podstawy opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich ró¿nic przejœciowych
podlegaj¹cych opodatkowaniu, natomiast skùadnik aktywów z tytuùu podatku odroczonego
jest rozpoznawany do wysokoœci w jakiej jest prawdopodobne, ¿e bêdzie mo¿na
pomniejszyã przyszùe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne ró¿nice przejœciowe. Pozycja
aktywów lub zobowi¹zanie podatkowe nie powstaje, jeœli ró¿nica przejœciowa powstaje z
tytuùu wartoœci firmy lub z tytuùu pierwotnego ujêcia innego skùadnika aktywów lub
zobowi¹zania w transakcji, która nie ma wpùywu ani na wynik podatkowy ani na wynik
ksiêgowy.
Rezerwa z tytuùu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejœciowych ró¿nic
podatkowych powstaùych w wyniku inwestycji w podmioty zale¿ne i stowarzyszone oraz
wspólne przedsiêwziêcia, chyba ¿e Grupa jest zdolna kontrolowaã moment odwrócenia
ró¿nicy przejœciowej i jest prawdopodobne, i¿ w daj¹cej siê przewidzieã przyszùoœci ró¿nica
przejœciowa siê nie odwróci.
Wartoœã skùadnika aktywów z tytuùu podatku odroczonego podlega analizie na ka¿dy dzieñ
bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszùe zyski podatkowe nie bêd¹
wystarczaj¹ce dla realizacji skùadnika aktywów lub jego czêœci nastêpuje jego odpis.
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Podatek odroczony jest wyliczany przy u¿yciu stawek podatkowych, które bêd¹
obowi¹zywaã w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowi¹zanie
stanie siê wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza
przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujêtych bezpoœrednio w kapitale wùasnym. W tym
ostatnim wypadku podatek odroczony jest równie¿ rozliczany bezpoœrednio w kapitaùy
wùasne.
2.19. ZAK£ADOWY FUNDUSZ ÚWIADCZEÑ SOCJALNYCH

Ustawa z dna 4 marca 1997 r. o zakùadowym Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych z
póêniejszymi zmianami stanowi, ¿e ZFÚS tworz¹ pracodawcy zatrudniaj¹cy powy¿ej 20
osób. Jednostka tworzy taki Fundusz i dokonuje okresowych odpisów na podstawie odpisu
podstawowego. Celem Funduszu jest finansowanie dziaùalnoœci socjalnej jednostki.
Úrodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu s¹ kompensowane ze
zobowi¹zaniami wobec fundusz. Aktywa funduszu nie speùniaj¹ definicji aktywa i nie s¹
wykazywane w bilansie jednostki.

2.20. ZASADY PRZYJÆTE DO PRZELICZENIA POZYCJI BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I
START ORAZ PRZEP£YWÓW PIENIÆÝNYCH

W celu wyra¿enia poszczególnych pozycji bilansowych w EURO, dokonano przeliczenia
wartoœci wyra¿onych w walucie krajowej po kursie obowi¹zuj¹cym na koniec okresu :
- do przeliczenia danych bilansowych wedùug stanu na 31.12.2004 r. zastosowano œredni
kurs 1 EURO = 4,0790 zù. wynikaj¹cy z tabeli kursów walut NBP Nr 256/A/NBP/2004 z dnia
31.12.2004 r .
-do przeliczenia danych bilansowych wedùug stanu na 31.12.2005r. zastosowano œredni kurs
1 EURO = 3,8598 zù. wynikaj¹cy z tabeli kursów walut NBP Nr 252/A/NBP/2005 z dnia
31.12.2005 r.
Dane rachunku zysków i start oraz przepùywów pieniê¿nych wyra¿one w EURO przeliczono
dziel¹c wartoœci wyra¿one w walucie krajowej przez œredni kurs w danym okresie:
do ustalenie danych rachunku zysków i strat oraz przepùywów pieniê¿nych za 2004.
posùu¿ono siê kursem 1EURO – 4,5182 zù, bêd¹cym œredni¹ arytmetyczn¹ œrednich
kursów walut ogùaszanych przez NBP obowi¹zuj¹cych na ostatni dzieñ ka¿dego z 12
zakoñczonych miesiêcy, objêtych sprawozdaniem rocznym, wedùug wzoru
4,7614+4,8746+4,7455+4,8122+4,6509+4,5422+4,3759+4,4465+4,3832+4,3316+4,215+4,079

=4,5182

12

-

do ustalenie danych rachunku zysków i strat oraz przepùywów pieniê¿nych za 2005.
posùu¿ono siê kursem 1EURO – 4,0233 zù, bêd¹cym œredni¹ arytmetyczn¹ œrednich
kursów walut ogùaszanych przez NBP obowi¹zuj¹cych na ostatni dzieñ ka¿dego z 12
zakoñczonych miesiêcy, objêtych sprawozdaniem rocznym, wedùug wzoru
4,0503+3,9119+4,0837+4,2756+4,1212+4,0401+4,0758+4,0495+3,9166+3,9893+3,9053+3,8598

=4,0233

12
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NOTY OBJAÚNIAJ¥CE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FIANSNOWEGO

NOTA NR 1.
WARTOÚÃ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZ¥DKOWANYCH

Do wyliczenia wartoœci firmy jednostki podporz¹dkowanej Connex Sp. z o.o. przyjêto wartoœã ksiêgow¹
aktywów netto zbli¿on¹ do ich wartoœci godziwej. Wartoœã firmy na 30.06.2003 r. - na dzieñ przejêcia
kontroli wynosiùa 1 759 tys. zù. Wartoœã firmy zaprezentowano w tabelach nr 1 i nr 2 oraz nr 3
tabela nr 1
WARTOÚÃ FIRMY WG USTAWY O RACHUNKOWÚCI

2004
30.12.2004
rok poprzedni

a) 100% udziaùów spóùki Connex Sp.z o.o. na pocz¹tek
okresu
b) amortyzacja wartoœci firmy

1 583
352

Wartoœã firmy netto

1 231

EFEKT ZASTOSOWANIA MSSF
(+ 352)

Korekta amortyzacji
WARTOÚÃ FIRMY WG MSSF
a) 100% udziaùów spóùki Connex Sp.z o.o. na pocz¹tek
okresu
b) test na utratê wartoœci – korekta

1 583

Wartoœã firmy netto

1 583

W zwi¹zku z korekt¹ amortyzacji wartoœci firmy (zmian¹ polityki rachunkowoœci) na dzieñ 01.01.2004
zmianie ulegùy nastêpuj¹ce pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego o kwotê 352 tys. zù:
- wynik netto w odpowiednich okresach 2004
- sumy bilansowe,
- aktywa trwaùe
- kapitaùy wùasne
- przepùywy z dziaùalnoœci operacyjnej.
tabela nr 2
2004
stan na koniec
31.12.2004
przed korekt¹

Korekta

2004
stan na koniec
31.12.2004
po korekcie

Aktywa

Aktywa trwaùe, w tym

9 858

(+ 352)

10 210

Wartoœã firmy

1 231

(+ 352)

1 583

Aktywa obrotowe

43 305

Aktywa razem

53 163

43 305
(+ 352)

53 515

tabela nr 3
2004
stan na koniec
31.12.2004
przed korekt¹
Kapitaù zakùadowy

Kapitaù zapasowy
Zysk (strata) z lat
ubiegùych
Zysk (strata) netto
PASYWA RAZEM

-

Korekta

2004
stan na koniec
31.12.2004
po korekcie

780

780

2 980

2 980
-

346

346

1 080

(+ 352)

1 432

53 163

(+ 352)

53 515
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Przeprowadzony test na utratê wartoœci nie wykazaù koniecznoœci dokonywania odpisów z tytuùu utraty
wartoœci firmy.
NOTA NR 2.
SEGMENTY DZIA£ALNOÚCI – BRANÝOWE I GEOGRAFICZNE

Grupa nie identyfikuje segmentów bran¿owych ani segmentów geograficznych.
NOTA NR 3.
WARTOÚCI NIEMATERIALNE

Informacje o wartoœciach niematerialnych dotycz¹ce wartoœci bilansowych, umorzenia, klasyfikacji na
grupy rodzajowe zostaùy zaprezentowane w tabelach od nr 4 do nr 6.
tabela nr 4
POZOSTA£E WARTOÚCI NIEMATERIALNE BRUTTO

2005
rok bie¿¹cy

a) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartoœci, w tym:
- oprogramowanie komputerowe

b) inne wartoœci niematerialne i prawne
Wartoœci niematerialne razem

2004
rok poprzedni

1 332

1 171

1 332

1 171

5 236

5 058

6 568

6 229

tabela nr 5

WARTOÚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2004 ROKU
Wyszczególnienie
2004
Wartoœã brutto - stan na dzieñ 01.01.2004
Zwiêkszenia wartoœci brutto (tytuùy):
- zakup

- aport, nieodpùatne otrzymanie

1000

Oprogramowanie
(licencje)

Pozostaùe
(prawa najmu)

976

938

1 914

196

4 120

4 315

196

4 120

4 315

1 171

5 058

6 229

599

82

681

169

377

546

169

377

546

767

459

1 227

377

855

1 233

404

4 598

5 002

Razem

- aktualizacja wartoœci
- inne

Zmniejszenia wartoœci brutto (tytuùy):
- sprzeda¿
- likwidacja
- aktualizacja wartoœci
- inne

Wartoœã brutto - przemieszcz. wewnêtrzne
Wartoœã brutto - stan na dzieñ 31.12.2004
Umorzenie - stan na dzieñ 01.01.2005
Zwiêkszenia umorzenia (tytuùy):

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
- aktualizacja wartoœci
- inne
Zmniejszenia umorzenia (tytuùy):
- sprzeda¿
- likwidacja
- aktualizacja wartoœci
- inne
Umorzenie - przemieszczenia wewnêtrzne
Umorzenie - stan na dzieñ 31.12.2004

Wartoœã netto - stan na dzieñ 01.01.2004
Wartoœã netto - stan na dzieñ 31.12.2004
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tabela nr 6

WARTOÚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2005 ROKU
Wyszczególnienie
2005
Wartoœã brutto - stan na dzieñ 01.01.2005
Zwiêkszenia wartoœci brutto (tytuùy):
- zakup

- aport, nieodpùatne otrzymanie

1000

Oprogramowanie
(licencje)

Pozostaùe
(prawa najmu)

1 171

5 058

6 229

197

178

375

197

178

375

Razem

- aktualizacja wartoœci
- inne

Zmniejszenia wartoœci brutto (tytuùy):

36

36

36

36

- sprzeda¿
- likwidacja
- aktualizacja wartoœci
- inne

Wartoœã brutto - przemieszcz. wewnêtrzne
Wartoœã brutto - stan na dzieñ 31.12.2005
Umorzenie - stan na dzieñ 01.01.2005
Zwiêkszenia umorzenia (tytuùy):

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

1 332

5 236

6 568

767

459

1 227

154

1 019

1 173

154

1 019

1 173

- aktualizacja wartoœci
- inne
Zmniejszenia umorzenia (tytuùy):

36

36

36

36

- sprzeda¿
- likwidacja
- aktualizacja wartoœci
- inne
Umorzenie - przemieszczenia wewnêtrzne
Umorzenie - stan na dzieñ 31.12.2005

Wartoœã netto - stan na dzieñ 01.01.2005
Wartoœã netto - stan na dzieñ 31.12.2005

885

1 479

2 364

404

4 598

5 002

447

3 757

4 204

Grupa u¿ytkuje wartoœci niematerialne nabyte w drodze kupna.
Czas u¿ytkowania jest okreœlony i wynosi odpowiednio:
- oprogramowanie komputerowe
2 lata
- program finansowo-ksiêgowy Maxebiznes
5 lat
- koszt nabycia praw najmu(inne wartoœci)
5 lat
Podlegaj¹ce amortyzacji wartoœci niematerialne rozkùada siê w sposób systematyczny na przestrzeni
okresu u¿ytkowania.
NOTA NR 4.
RZECZOWE AKTYWA TRWA£E

Informacje o rzeczowych aktywach trwaùych zostaùy zaprezentowane w tabelach od nr 7 do nr 10.
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tabela 7
RZECZOWE AKTYWA TRWA£E BRUTTO

2005
rok bie¿¹cy

a) œrodki trwaùe, w tym:

2004
rok poprzedni
7 241

5 934

45

45

1 252

1 091

1 837

1 240

4 107

3 557

- grunty

- budynki, lokale i obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej
- urz¹dzenia techniczne i maszyny
- œrodki transportu

- inne œrodki trwaùe

b) œrodki trwaùe w budowie

34

c) zaliczki na œrodki trwaùe w budowie
Rzeczowe aktywa trwaùe, razem

7 241

5 967

tabela 8
WYSZCZEGÓLNIENIE
2004

Wartoœã brutto - stan na dzieñ 01.01.2004

Úrodki
transportu

Urz¹dzenia
techniczne
i maszyny

Grunty

45

Inne œrodki
trwaùe

Razem

776

960

2 874

4 654

Zwiêkszenia wartoœci brutto (tytuùy):

345

413

753

1 510

- zakup

344

229

747

1 318

- aport, nieodpùatne otrzymanie
- aktualizacja wartoœci
1

184

6

192

28

132

70

230

- sprzeda¿

9

57

32

98

- likwidacja

19

75

38

132

1 091

1 240

3 557

5 934

429

299

1 431

2 159

Zwiêkszenia umorzenia (tytuùy):

243

154

352

749

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

243

20

352

614

- inne

Zmniejszenia wartoœci brutto (tytuùy):

- aktualizacja wartoœci
- inne

Wartoœã brutto - przemieszcz. wewnêtrzne
Wartoœã brutto - stan na dzieñ 31.12.2004

45

Umorzenie - stan na dzieñ 01.01.2004

- aktualizacja wartoœci
134

- inne
Zmniejszenia umorzenia (tytuùy):

134

6

8

14

6

8

14

- sprzeda¿
- likwidacja
- aktualizacja wartoœci
- inne
Umorzenie - przemieszczenia wewnêtrzne
Umorzenie - stan na dzieñ 31.12.2004

Wartoœã netto - stan na dzieñ 01.01.2004
Wartoœã netto - stan na dzieñ 31.12.2004

666

453

1 775

2 894

45

346

661

1 443

2 495

45

426

788

1 782

3 040
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tabela 9
WYSZCZEGÓLNIENIE
2005
Wartoœã brutto - stan na dzieñ 01.01.2005

Úrodki
transportu

Urz¹dzenia
techniczne
i maszyny

Grunty

45

Inne œrodki
trwaùe

Razem

1 091

1 240

3 557

5 934

Zwiêkszenia wartoœci brutto (tytuùy):

183

747

1 076

2 006

- zakup

183

442

1 076

1 701

- aport, nieodpùatne otrzymanie
- aktualizacja wartoœci
305

- inne

Zmniejszenia wartoœci brutto (tytuùy):

305

23

150

526

698

- sprzeda¿

4

113

2

119

- likwidacja

19

37

523

579

1 252

1 837

4 107

7 241

666

453

1 775

2 894

Zwiêkszenia umorzenia (tytuùy):

271

364

462

1 096

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

271

364

462

1 096

- aktualizacja wartoœci
- inne

Wartoœã brutto - przemieszcz. wewnêtrzne
Wartoœã brutto - stan na dzieñ 31.12.2005

45

Umorzenie - stan na dzieñ 01.01.2005

- aktualizacja wartoœci
- inne
21

132

480

633

- sprzeda¿

4

132

2

138

- likwidacja

18

477

495

Zmniejszenia umorzenia (tytuùy):

- aktualizacja wartoœci
- inne
Umorzenie - przemieszczenia wewnêtrzne
Umorzenie - stan na dzieñ 31.12.2005

Wartoœã netto - stan na dzieñ 01.01.2005
Wartoœã netto - stan na dzieñ 31.12.2005

915

684

1 758

3 357

45

426

788

1 782

3 040

45

337

1 153

2 349

3 884

tabela 10
ÚRODKI TRWA£E BILANSOWE (STRUKTURA W£ASNOÚCIOWA)

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

a) wùasne

6 134

5 934

b) u¿ywane na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innej umowy, w tym
umowy leasingu, w tym:

1 107

562

1 091

549

- œrodki transportu

- urz¹dzenia techniczne

Úrodki trwaùe bilansowe razem

16

13

7 241

5 934

Úrodki trwaùe ujmowane s¹ w cenie nabycia, dotyczy to œrodków zakupionych. Rzeczowe aktywa trwaùe
u¿ytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego s¹ wyceniane w wartoœci bie¿¹cej minimalnych
opùat leasingowych.
Przyjête okresy u¿ytkowania :
w przedziale od 10 lat do 2 lat
- urz¹dzenia techniczne i maszyny
- œrodki transportu
w przedziale od 2,5 roku do 5 lat
- nakùady w obcych œrodkach trwaùych
10 lat
- wyposa¿enie i meble
5 lat
Podlegaj¹ce amortyzacji wartoœci rzeczowych œrodków trwaùych rozkùada siê w sposób systematyczny na
przestrzeni okresu u¿ytkowania.
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NOTA NR 5.
NIERUCHOMOÚCI INWESTYCYJNE
Nie wystêpuj¹ w jednostce.
NOTA NR 6.
JEDNOSTKI ZALEÝNE

Nie wystêpuj¹ w jednostce.
NOTA NR 7.
AKTYWA FINANSOWE DOSTÆPNE DO SPRZEDAÝY I OBROTU
Nie wystêpuj¹ aktywa finansowe dostêpne do sprzeda¿y oraz aktywa finansowe przeznaczone do obrotu.
NOTA NR 8.
ZAPASY
Informacje o zapasach przedstawiono w tabeli nr 11.
tabela 11
ZAPASY

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

a) materiaùy

b) póùprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary

8 950

10 664

8 950

10 664

e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem

Na zapasy skùadaj¹ siê dobra zakupione i przeznaczone do odsprzeda¿y. Zapasy wykazywane s¹ w cenie
zakupu, nie wy¿szej ni¿ cena sprzeda¿y.
Ýadna kategoria zapasów nie stanowi zabezpieczenia kredytów.
NOTA NR 9.
NALEÝNOÚCI Z TYTU£U DOSTAW I US£UG ORAZ POZOSTA£E NALEÝNOÚCI

Informacje o nale¿noœciach z tytuùu dostaw i usùug oraz pozostaùych nale¿noœciach zostaùy
zaprezentowane w tabelach od nr 12 do 14.
tabela 12
NALEÝNOÚCI KRÓTKOTERMINOWE

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

a) od jednostek powi¹zanych

b) nale¿noœci od pozostaùych jednostek

- z tytuùu dostaw i usùug, o okresie spùaty:
- do 12 miesiêcy

- z tytuùu podatków, dotacji, ceù, ubezpieczeñ spoùecznych i
zdrowotnych oraz innych œwiadczeñ
- inne

30 644

31 326

29 395

28 574

29 395

28 574

589

2 199

Nale¿noœci krótkoterminowe netto, razem

660

552

30 644

31 326

Nale¿noœci krótkoterminowe brutto, razem

1 720

1 551

32 364

32 877

c) odpisy aktualizuj¹ce wartoœã nale¿noœci
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tabela 13
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ¥CYCH WARTOÚÃ
NALEÝNOÚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

2005
rok bie¿¹cy

Stan na pocz¹tek okresu

2004
rok poprzedni
1 551

a) zwiêkszenia (z tytuùu)

1 667

204

- opisy aktualizuj¹ce nale¿noœci Connex

150

- opisy aktualizuj¹ce nale¿noœci Tell

54

b) zmniejszenia (z tytuùu)

- opisy aktualizuj¹ce nale¿noœci Tell

- opisy aktualizuj¹ce nale¿noœci Connex
Stan odpisów aktualizuj¹cych wartoœã nale¿noœci krótkoterminowych na
koniec okresu

35

116

5

116

30
1 720

1 551

tabela 14
NALEÝNOÚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA
WALUTOWA)

2005
rok bie¿¹cy

a) w walucie polskiej

2004
rok poprzedni

32 163

b) w walutach obcych przeliczone na zù

32 877

201

Nale¿noœci krótkoterminowe, razem

32 364

32 877

Nale¿noœci z tytuùu dostaw i usùug nie s¹ oprocentowane i maj¹ zazwyczaj 21-dniowy termin pùatnoœci w
przypadku odbiorców hurtowych, w przypadku sprzeda¿y detalicznej wystêpuje pùatnoœã gotówkowa.
Jednostka posiada odpowiedni¹ politykê w zakresie sprzeda¿y tylko zweryfikowanym klientom hurtowym.
Dziêki temu nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom okreœlony rezerw¹ na nieœci¹galne
nale¿noœci.
Kwoty nale¿noœci prezentowane w bilansie s¹ wartoœciami netto. Wartoœã ksiêgowa netto nale¿noœci jest
zbli¿ona do wartoœci godziwej.
NOTA NR 10.
ROZLICZENIA MIÆDZYOKRESOWE
Informacje o rozliczeniach miêdzyokresowych przedstawiono w tabeli nr 15.
tabela 15

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA
MIÆDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów, w tym:

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni
146

163

117

108

- wstêpna opùata leasingowa

13

55

- badania marketingowe

15

- koszty ubezpieczeñ maj¹tkowych

Krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe, razem

146

163

NOTA NR 11.
ÚRODKI PIENIÆÝNE I ICH EKWIWALENTY

Informacje o œrodkach pieniê¿nych i ich ekwiwalentach zostaùy zaprezentowane w tabeli nr 16 i nr 17.
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tabela 16
ÚRODKI PIENIÆÝNE

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

- œrodki pieniê¿ne w kasie

- œrodki pieniê¿ne na rachunkach bankowych, w tym:
- krótkoterminowa lokata w NORD/LB

- krótkoterminowa lokata w BZ WBK S.A.

534

156

12 753

894

10 200
1 800

- krótkoterminowa lokata w BZ WBK S.A.

œrodki pieniê¿ne, razem

650
13 286

1 050

Úrodki pieniê¿ne, to œrodki zgromadzone w kasie oraz na bie¿¹cych rachunkach bankowych. Lokata na
kwotê 1 800 tys. zù stanowi zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BZ WBK S.A. spóùce zale¿nej
Connex Sp. z o.o..
Lokata (blokada) na kwotê 650 tys. zù jest ustanowiona na rzecz PTK Centertel Sp. z o.o. .
Ryzyko kredytowe zwi¹zane z pùynnymi œrodkami finansowymi jest ograniczone, gdy¿ stron¹ transakcji s¹
banki posiadaj¹ce wysok¹ ocenê jakoœci kredytowej.
tabela 17
ÚRODKI PIENIÆÝNE I INNE AKTYWA PIENIÆÝNE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni
13 217

b) w walutach obcych po przeliczeniu na zù

Úrodki pieniê¿ne i inne aktywa pieniê¿ne, razem

1 050

69
13 217

1 050

NOTA NR 12.
INNE AKTYWA FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOÚCI
Informacje o pozostaùych aktywach finansowych zostaùy zaprezentowane w tabeli nr 18.
tabela 18
INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

a) w jednostkach zale¿nych
b) w pozostaùych jednostkach
- umowa po¿yczki z dnia 04-10-2004
- umowa po¿yczki z dnia 09-10-2004
- umowa po¿yczki z dnia 12-10-2004

odsetki naliczone od udzielonej po¿yczki WIBOR 1M plus2%
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

102
50
20
30
2
102

Jednostka dominuj¹ca udzieliùa po¿yczkê spóùce Bulit Sp. z o.o 100 tys. wg powy¿szego zestawienia.
Po¿yczkê spùacono w 2005 r. wraz z nale¿nymi odsetkami.
Oprocentowanie po¿yczki byùo zmienne i obliczane jako suma nastêpuj¹cych skùadników: stopa
procentowa okreœlona w sposób wskazany poni¿ej plus mar¿a w wysokoœci 2%.
Stopa procentowa zmieniaùa siê ka¿dorazowo z pierwszym dniem miesi¹ca kalendarzowego okresu
obowi¹zywania umowy, proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczanej z zaokr¹gleniem do dwóch
miejsc po przecinku, na podstawie œredniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów jednomiesiêcznych z
ostatnich 10 dni roboczych poprzedniego miesi¹ca kalendarzowego.
NOTA NR 13.
KAPITA£ PODSTAWOWY JEDNOSTKI DOMINUJ¥CEJ

Informacje o strukturze kapitaùu podstawowego przedstawiono w tabeli nr 19.
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tabela 19

Akcjonariusz

Liczba akcji
imiennych

Liczba akcji na
okaziciela

£¹czna liczba akcji

Udziaù w kapitale
zakùadowym

285 950

3 200

289 150

25,59%

Rafaù Stempniewicz

35 000

35 200

70 200

6,21%

Wojciech Dziewolski

34 125

34 125

68 250

6,04%

Piotr Kardach

34 125

34 125

68 250

6,04%

34 125

34 125

68 250

6,04%

34 125

34 125

68 250

6,04%

457 450

174 900

632 350

55,96%

BBI Capital S.A.

Paweù Rozwadowski
Paweù Turno
razem

W tabeli 17 przedstawiono akcjonariuszy posiadaj¹cy powy¿ej 5% gùosów na WZA.
Kapitaù zakùadowy skùada siê z akcji serii A w iloœci 780 000 oraz z akcji serii B w iloœci 350 000. Wartoœã
nominalna 1 akcji wynosi 1 zù. Emisjê akcji serii B przeprowadzono w 2005 r. Cena emisyjna 1 akcji serii B
wynosiùa 46,50 zù. Kapitaù uzyskany z emisji zostaù zarejestrowany 25.10.2005 r..
Wartoœã kapitaùu zakùadowego na 31.12.2005 wynosi 1130 000 zù.
Akcje serii A imienne s¹ akcjami uprzywilejowanymi , w ten sposób, ¿e na 1 akcjê imienn¹ przypadaj¹ 2
gùosy. Akcje serii B nie s¹ uprzywilejowane.
NOTA NR 14.
KAPITA£ ZAPASOWY
Informacje o kapitale zapasowym przedstawiono w tabeli nr 20.
tabela nr 20
KAPITA£ ZAPASOWY

2005
rok bie¿¹cy

a) ze sprzeda¿y akcji powy¿ej ich wartoœci nominalnej

2004
rok poprzedni
14 965

b) utworzony zgodnie ze statutem / umow¹, ponad wymagan¹ ustawowo
(minimaln¹) wartoœã
Kapitaù zapasowy, razem

4 001

2 980

18 966

2 980

Kapitaù zapasowy zostaù utworzony z nadwy¿ki wartoœci emisyjnej nad nominaln¹ w kwocie 15 925 tys. zù,
która zostaùa pomniejszona o koszty emisji ujête jako zmniejszenie kapitaùu zapasowego w kwocie 960
tys. zù .
Ponad to, kapitaù zapasowy zostaù utworzony z odpisów zysków generowanych przez jednostkê w
poprzednich latach.
NOTA NR 15.
REZERWY
Informacje o stanie rezerw przedstawiono w tabeli nr 21 oraz w tabeli nr 22.
tabela nr 21
ZMIANA STANU D£UGOTERMINOWEJ REZERWY NA ÚWIADCZENIA
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTU£ÓW)

a) stan na pocz¹tek okresu

- rezerwa na œwiadczenia emerytalne

b) zwiêkszenia (z tytuùu)

- rezerwa na œwiadczenia emerytalne

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

5
5
5
5

c) wykorzystanie (z tytuùu)
d) rozwi¹zanie (z tytuùu)
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e) stan na koniec okresu

- rezerwa na œwiadczenia emerytalne

5

5

5

5

tabela nr 22

ZMIANA STANU POZOSTA£YCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH
(WG TYTU£ÓW)

2005
rok bie¿¹cy

a) stan na pocz¹tek okresu
rezerwa na zalegùe urlopy
b) zwiêkszenia (z tytuùu)

2004
rok poprzedni
189

189

189

189

200

- wynagrodzenie zarz¹du

200

c) wykorzystanie (z tytuùu)
d) rozwi¹zanie (z tytuùu)

44

- ustania przyczyny

44

e) stan na koniec okresu

- rezerwa na zalegùe urlopy
- wynagrodzenie zarz¹du

345

189

145

189

200

NOTA NR 16.
ZOBOWI¥ZANIA Z TYTU£U DOSTAW I US£UG ORAZ POZOSTA£E ZOBOWI¥ZANIA

Informacje o zobowi¹zaniach z tytuùu dostaw i usùug oraz pozostaùych nale¿noœciach zostaùy
zaprezentowane w tabelach od nr 23 do nr 27.
tabela nr 23
ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE

2005
rok bie¿¹cy

wobec pozostaùych jednostek
- kredyty i po¿yczki
- inne zobowi¹zania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego

Zobowi¹zania dùugoterminowe, razem

2004
rok poprzedni
1 256

2 562

1 124

2 507

132

54

132

54

1 256

2 562

tabela nr 24
ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE, O POZOSTA£YM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SP£ATY
a) powy¿ej 1 roku do 3 lat
b) powy¿ej 3 do 5 lat

2005
rok bie¿¹cy

c) powy¿ej 5 lat
Zobowi¹zania dùugoterminowe, razem

2004
rok poprzedni
1 256

2 562

1 256

2 562

tabela nr 25
ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

2005
rok bie¿¹cy

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zù)
Zobowi¹zania dùugoterminowe, razem

2004
rok poprzedni
1 256

2 562

1 256

2 562

tabela nr 26
ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

a) wobec jednostek zale¿nych
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b) wobec znacz¹cego inwestora
- kredyty i po¿yczki, w tym:

1 839
1 839

- dùugoterminowe w okresie spùaty

c) wobec pozostaùych jednostek
- kredyty i po¿yczki, w tym:

37 179

43 318

2 883

6 377

190

245

- dùugoterminowe w okresie spùaty

- inne zobowi¹zania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego

- z tytuùu dostaw i usùug, o okresie wymagalnoœci:
- do 12 miesiêcy

- powy¿ej 12 miesiêcy

190

245

32 258

34 770

32 258

34 770

1 783

1 771

5

145

- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowi¹zania wekslowe

- z tytuùu podatków, ceù, ubezpieczeñ i innych œwiadczeñ
- z tytuùu wynagrodzeñ
- inne (wg rodzaju)

Zobowi¹zania krótkoterminowe, razem

60

10

37 179

45 157

tabela nr 27
ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)

2005
rok bie¿¹cy

a) w walucie polskiej

2004
rok poprzedni
37 179

45 157

37 179

45 157

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zù)
Zobowi¹zania krótkoterminowe, razem

Zobowi¹zania z tytuùu dostaw i usùug s¹ nie oprocentowane i zazwyczaj rozliczane s¹ w terminach
wskazanych przez wierzycieli, czyli w stosunku do usùugodawców w terminie 14-dniowym, wobec
dostawców towarów w terminie 21-dniowym.
Zobowi¹zania z tytuùu odsetek od kredytów bankowych rozliczane s¹ w cyklach miesiêcznych.
NOTA NR 17.
KREDYTY I POÝYCZKI
Informacje o zobowi¹zaniach z tytuùu kredytów i po¿yczek zostaùy zaprezentowane w tabelach od nr 28 do
nr 30.
tabela nr 28

ZOBOWI¥ZANIA D£UGOTERMINOWE Z TYTU£U KREDYTÓW I POÝYCZEK TELL
Kwota kredytu
pozostaùa do
Kwota
spùaty na
kredytu
Nazwa (firma) jednostki ze
Siedziba
31-12-2004
wg
umowy
31-12-2005
wskazaniem formy prawnej

tys. zù

tys. zù

Warunki

Termin

oprocentowania

spùaty

409
Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warszawa

800

BZ WBK S.A*

Wrocùaw

640

BZ WBK S.A*

Wrocùaw

2900

0

WIBOR 1M + 2,0%

580
WIBOR 1M+ 1,5%
340
2 900
WIBOR 1M+ 1,5%
2 047

2006-05-31
spùacony
2007-05-27
2007-31-12
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tabela nr 29

ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTU£U KREDYTÓW I POÝYCZEK TELL
Kwota kredytu
pozostaùa do
Kwota kredytu
spùaty na
Nazwa (firma)
Siedziba
wg umowy
31-12-2004

Warunki

Termin

oprocentowania

spùaty

31-12-2005
jednostki

tys. zù

BBI Capital S.A.

Poznañ

1000

BBI Capital S.A.

Poznañ

1000

Kredyt Bank S.A.

Poznañ

2 400

Kredyt Bank S.A.

Poznañ

2 900

BZ WBK S.A.*

Wrocùaw

1 000

tys. zù
800
0

WIBOR 1M +3,0%

2005-02-28
spùacony

WIBOR 1M +3,0%

bezterminowo
spùacony

WIBOR 1M +1,6%

2005-10-14
spùacony

WIBOR 1M +1,6%

2005-10-14
spùacony

WIBOR 1M +1,25

2006-09-15

WIBOR 1M +1,6%

2006-04-30

1000
0
2 095
0
2 900
0
0
66
0
NORD/LB BANK POLSKA S.A.*

Wrocùaw

6 000
22

Oprocentowanie kredytów jest zmienne. Zmiana oprocentowania nastêpuje pierwszego dnia ka¿dego
miesi¹ca kalendarzowego wg stawki z przedostatniego dnia roboczego miesi¹ca poprzedniego
powiêkszonego o mar¿ê wg umowy. Úrednia stawka WIBOR 1M wyniosùa – 5,46% w 2005 r..
*Zabezpieczenie kredytów :
BZ WBK S.A. :
peùnomocnictwo do obci¹¿ania rachunków kredytobiorcy
porêczenie wg prawa cywilnego przez BBI Investment Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu
BZ WBK S.A. :
peùnomocnictwo do obci¹¿ania rachunków kredytobiorcy
porêczenie wg prawa cywilnego przez BBI Investment Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu
BZ WBK S.A. :
-

peùnomocnictwo do obci¹¿ania rachunków kredytobiorcy
porêczenie wg prawa cywilnego przez BBI Investment Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu
do kwoty 0,5 mln zù
porêczenie wg prawa cywilnego przez Emax S.A. z siedzib¹ w Poznaniu do kwoty 2,0
mln zù

NORD/LB BANK POLSKA S.A. :
peùnomocnictwo do obci¹¿ania rachunków kredytobiorcy
nieodwoùalna, pùatna na pierwsze ¿¹danie gwarancja spùaty kredytu wystawiona przez
BBI Capital S.A. z siedzib¹ w Poznaniu, zabezpieczaj¹ca spùatê kredytu do kwoty 7,0
mln zù..
tabela nr 30

ZOBOWI¥ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTU£U KREDYTÓW I POÝYCZEK CONNEX
Kwota kredytu
pozostaùa do
Kwota kredytu
spùaty na
Nazwa (firma)
Siedziba
Warunki
wg umowy
31.12.2004

Termin

31-12-2005
jednostki

BZ WBK S.A.*

tys. zù

Wrocùaw

1 800

oprocentowania

tys. zù

0

WIBOR 1M +0,70%

spùaty

2006-09-15

1 531
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Oprocentowanie kredytu udzielonego przez BZ WBK S.A. jest zmienne. Zmiana oprocentowania
nastêpuje pierwszego dnia ka¿dego miesi¹ca kalendarzowego wg stawki z przedostatniego dnia
roboczego miesi¹ca poprzedniego powiêkszonego o mar¿ê wg umowy. Úrednia stawka WIBOR 1M
wyniosùa – 5,46% w 2005 r..
*Zabezpieczenie kredytu:
- stanowi porêczenie Tell S.A. z siedzib¹ w Poznaniu do kwoty 1 800 tys. zù..
NOTA NR 18.
ZOBOWI¥ZANIA WARUNKOWE Z TYTU£U UMÓW LEASINGU OPERACYJNEGO I FINANSOWEGO

Informacje o dùugoterminowych zobowi¹zaniach z tytuùu leasingu zostaùy zaprezentowane w nocie nr 16.
Informacje o krótkoterminowych zobowi¹zaniach z tytuùu leasingu zostaùy zaprezentowane w nocie nr 16.
Umowy leasingowe zawarto z :
Raiffesen Leasing Polska S.A.
BZ WBK Leasing SA
BEL Leasing Sp. z o.o.
Umowy z tytuùu leasingu s¹ zabezpieczone wekslami in blanco. Wartoœã pocz¹tkowa umów wynosi 960
tys. zù.
W tabeli nr 31 przestawiono uzgodnienie ró¿nicy pomiêdzy ù¹czn¹ kwot¹ minimalnych opùat leasingowych
na dzieñ bilansowy a ich wartoœci¹ bie¿¹c¹.
tabela nr 31

PRZYSZ£E MINIMALNE OP£ATY Z TYTU£U
UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

opùaty
minimalne

wartoœã bie¿¹ca
opùat minimalnych

208

190

264

245

Pùatne w okresie od 1 roku do 5 lat

143

132

59

54

Przyszùe minimalne opùaty
z tytuùu umów leasingu finansowego ogóùem

351

Pùatne w okresie do 1 roku

opùaty
minimalne

wartoœã bie¿¹ca
opùat minimalnych

Pùatne powy¿ej 5 lat

Koszty finansowe

Wartoœã bie¿¹ca minimalnych opùat z tytuùu
leasingu finansowego

323

29

x

24

x

322

322

299

299

Zobowi¹zania z tytuùu leasingu dotycz¹ tylko spóùki dominuj¹cej Tell S.A..
NOTA NR 19.
INNE ZOBOWI¥ZANIA WARUNKOWE

Spóùka dominuj¹ca Tell S.A jest porêczycielem kredytu kupieckiego udzielonego jednostce zale¿nej
Connex Sp. z o.o. przez PTK Centertel Sp.z o.o. do kwoty 2 500 tys. Porêczenie obejmuje wszelkie
nale¿ne kwoty.
Spóùka jest porêczycielem kredytu kupieckiego udzielonego jednostce zale¿nej Connex Sp. z o.o. przez
przez Polsk¹ Telefoniê Cyfrow¹ Sp. z o. do kwoty 1000 tys. zù oraz przez Polkomtel Sp. z o. o. do kwoty
1000 tys. zù..
Tell S.A. jest tak¿e porêczycielem kredytu udzielonego Connex Sp. z o.o. przez BZ WBK S.A. do kwoty
1 800 tys. zù..
Suma otrzymanych porêczeñ przez Connex Sp. z o.o. wynosi 6 300 tys. zù.
Spóùka posiada zobowi¹zania warunkowe z tytuùu gwarancji bankowych – udzielonych w gùównej mierze
jako zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy, do ù¹cznej kwoty 1 000 tys. zù. Beneficjentami
gwarancji s¹ sieci handlowe, wystawc¹ jest NORD/LB Bank Polska S.A.
Spóùka posiada zobowi¹zania warunkowe z tytuùu gwarancji bankowych – udzielonych jako
zabezpieczenie wierzytelnoœci Connex Sp. z o.o., do ù¹cznej kwoty 1 000 tys. zù. . Wystawc¹ jest BZ
WBK S.A. .
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NOTA NR 20.
GRUPA JAKO LEASINGOBIORCA

Zgodnie z polityk¹ Grupy znaczn¹ liczbê samochodów ( 37 sztuk) u¿ytkuje na postawie umów leasingu
finansowego.
Úredni okres leasingu wynosi 3 lata. Wszystkie umowy leasingowe maj¹ z góry ustalony harmonogram
spùat i Grupa nie zawarùa ¿adnych umów warunkowych pùatnoœci ratalnych.
Umowy z tytuùu leasingu s¹ zabezpieczone wekslami in blanco. Wartoœã pocz¹tkowa umów wynosi 960
tys. zù. Przyszùe zobowi¹zania z tytuùu leasingu na dzieñ 31-12-2005, wymagalne w okresie od roku do
trzech lat od dnia bilansowego, wynosz¹ 132 tys. zù. Dla porównania kwota ta wynosiùa 54 tys. zù na dzieñ
31-12-2004.
NOTA NR 21.
ZOBOWI¥ZANIA ZFÚS

Ustawa z dna 4 marca 1997 r. o zakùadowym Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych z póêniejszymi zmianami
stanowi, ¿e ZFÚS tworz¹ pracodawcy zatrudniaj¹cy powy¿ej 20 osób. Jednostka tworzy taki Fundusz i
dokonuje okresowych odpisów na podstawie odpisu podstawowego. Celem Funduszu jest finansowanie
dziaùalnoœci socjalnej jednostki.
Úrodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu s¹ kompensowane w bilansie ze
zobowi¹zaniami wobec Funduszu.
NOTA NR 22.
PODATEK DOCHODOWY

Specyfikacjê podatku dochodowego za okres sprawozdawczy prezentuje tabela nr 32, 33.
tabela nr 32
2005
rok bie¿¹cy

PODATEK DOCHODOWY BIEÝ¥CY
1. Zysk brutto
2. Ró¿nice pomiêdzy zyskiem (strat¹) brutto a podstaw¹
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytuùów)

- przychody nie podlegaj¹ce opodatkowaniu i wolne od podatku

-

2004
rok poprzedni
4 297
1 833

-

1 915
3 439

118

-

70

- przychody podatkowe, nie bêd¹ce przychodami ksiêgowymi

- koszty trwale nie stanowi¹ce kosztów uzyskania przychodów
- koszty przejœciowo nie stanowi¹ce kosztów uzyskania
przychodów
- koszty podatkowe, nie bêd¹ce kosztami ksiêgowymi

-

3. Podstawa opodatkowania
4. Odliczenia od dochodu

-

- strata z lat ubiegùych

-

57

-

1 562

954

923

76

591

-

4 399

6 130

-

3 439

2 177
2 177
3 953

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
6. Podatek dochodowy wedùug stawki 19%

-

751

3 439
12

tabela 33
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

2005
rok bie¿¹cy

Rozwi¹zanie rezerwy na podatek dochodowy
Utworzenie aktywów na podatek dochodowy

2004
rok poprzedni

-

175

-

2

-

111

-

366

50

756

Rozwi¹zanie aktywów na podatek dochodowy

422

84

Podatek dochodowy odroczony, razem

187

472

Utworzenie rezerwy na podatek dochodowy

NOTA NR 23.
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
Odroczony podatek dochodowy prezentuje tabela nr 34,35.
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tabela nr 34
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTU£U ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO

2005
rok bie¿¹cy

1. Stan aktywów z tytuùu odroczonego podatku dochodowego na
pocz¹tek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
- z tytuùu ró¿nic przejœciowych - rezerwa na œwiadczenia
emerytalne i urlopy Tell
- z tytuùu ró¿nic przejœciowych – aktualizacja nale¿noœci Connex
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi¹zku ze strat¹
podatkow¹ (z tytuùu)
- z tytuùu ró¿nic przejœciowych - strata podatkowa Tell

2004
rok poprzedni
551

268

136

36

36

36

100

- z tytuùu ró¿nic przejœciowych - strata podatkowa Connex

415

233

366

233

49

2. Zwiêkszenia

111

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi¹zku z ujemnymi
ró¿nicami przejœciowymi (z tytuùu)

366

111

- z tytuùu ró¿nic przejœciowych – skùadki ZUS pùatnik

39

- z tytuùu ró¿nic przejœciowych – pozostaùe koszty

38

- z tytuùu ró¿nic przejœciowych – aktualizacja nale¿noœci Connex
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi¹zku ze strat¹
podatkow¹ (z tytuùu)
- z tytuùu ró¿nic przejœciowych - strata podatkowa Tell

33
366
366

3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi¹zku z ujemnymi
ró¿nicami przejœciowymi (z tytuùu)
- z tytuùu ró¿nic przejœciowych - rezerwa na œwiadczenia
emerytalne i urlopy Tell
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi¹zku ze strat¹
podatkow¹ (z tytuùu)
- rozliczenie straty za rok 2004 Tell

422

84

- rozliczenie straty za rok 2004 i lata poprzednie Connex
4. Stan aktywów z tytuùu odroczonego podatku dochodowego na
koniec okresu, w tym:
- z tytuùu ró¿nic przejœciowych – skùadki ZUS pùatnik

49

84

239

551

8
8
414

84

365

39

- z tytuùu ró¿nic przejœciowych – pozostaùe koszty

38

- z tytuùu ró¿nic przejœciowych - strata podatkowa Connex

49

- z tytuùu ró¿nic przejœciowych – aktualizacja nale¿noœci Connex
- z tytuùu ró¿nic przejœciowych - rezerwa na œwiadczenia
emerytalne i urlopy Tell
- z tytuùu ró¿nic przejœciowych - strata podatkowa Tell

133

100

29

36
366

tabela 35
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTU£U ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytuùu odroczonego podatku dochodowego na pocz¹tek
okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
powstanie ró¿nic przejœciowych - odsetki

powstanie ró¿nic przejœciowych - amortyzacja

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni
756

2

756

2
2

756

2. Zwiêkszenia

50

756

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytuùu dodatnich ró¿nic
przejœciowych (z tytuùu)

50

756

39

756

powstanie ró¿nic przejœciowych - amortyzacja
powstanie ró¿nic przejœciowych - odsetki

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi¹zku z dodatnimi ró¿nicami
przejœciowymi (z tytuùu)

11
78

2

78

2
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rezerwa od naliczonych memoriaùowo odsetek

2

ustanie przyczyny
4. Stan rezerwy z tytuùu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem
powstanie ró¿nic przejœciowych - amortyzacja

175
631

756

620

756

powstanie ró¿nic przejœciowych - odsetki

11

NOTA NR 24.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAÝY OSI¥GNIETE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Przychody ze sprzeda¿y finansowe zostaùy zaprezentowane w tabeli od nr 36 do 39.
tabela nr 36
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAÝY PRODUKTÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIA£ALNOÚCI)
- przychody ze sprzeda¿y usùug

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

47 654

32 509

40 084

28 963

7 570

3 546

47 654

32 509

- w tym: od jednostek powi¹zanych
- prowizje

- pozostaùe usùugi
- w tym: od jednostek powi¹zanych
Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, razem
- w tym: od jednostek powi¹zanych

tabela nr 37
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAÝY TOWARÓW I MATERIA£ÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIA£ALNOÚCI)
sprzeda¿ towarów

- w tym: od jednostek powi¹zanych sprzeda¿ towarów
- telefony, zestawy prepaid
- karty doùadowuj¹ce prepaid
- pozostaùa sprzeda¿

Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materiaùów, razem

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

80 055

66 212

25 654

27 583

50 958

38 131

1 443

498

80 055

66 212

- w tym: od jednostek powi¹zanych

tabela nr 38
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAÝY PRODUKTÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
a) kraj

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

47 654

32 509

47 654

32 509

- w tym: od jednostek powi¹zanych
b) eksport
- w tym: od jednostek powi¹zanych

Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, razem
- w tym: od jednostek powi¹zanych

tabela nr 39
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAÝY TOWARÓW I MATERIA£ÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

77 956

66 212

- w tym: od jednostek powi¹zanych

b) wewn¹trzwspólnotowa dostawa towarów

2 099

- w tym: od jednostek powi¹zanych
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Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materiaùów, razem

80 055

66 212

- w tym: od jednostek powi¹zanych

NOTA NR 25.
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

Przychody finansowe i koszty finansowe zostaùy zaprezentowane w tabelach od nr 40 do 43.
tabela nr 40
PRZYCHODY FINANSOWE TYTU£U ODSETEK

2005
rok bie¿¹cy

a) z tytuùu udzielonych po¿yczek

- od jednostek powi¹zanych, w tym:

2004
rok poprzedni
8

2

- od jednostek zale¿nych

- od pozostaùych jednostek

b) pozostaùe odsetki

- od jednostek powi¹zanych, w tym:
- od pozostaùych jednostek

Przychody finansowe z tytuùu odsetek, razem

8

2

159

5

159

5

167

7

tabela nr 41
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
a) dodatnie ró¿nice kursowe

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

b) rozwi¹zane rezerwy (z tytuùu)
c) pozostaùe, w tym:

- z tytuùu odsetek za zwùokê - odbiorcy
Inne przychody finansowe, razem

5

5

5

5

5

5

tabela nr 42
KOSZTY FINANSOWE Z TYTU£U ODSETEK
a) od kredytów i po¿yczek

2005
rok bie¿¹cy

- dla jednostek powi¹zanych, w tym:
- dla znacz¹cego inwestora

- dla innych jednostek

b) pozostaùe odsetki

Koszty finansowe z tytuùu odsetek, razem

2004
rok poprzedni
615

576

71

39

71

39

544

537

615

576

tabela nr 43
INNE KOSZTY FINANSOWE
a) ujemne ró¿nice kursowe

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

b) utworzone rezerwy (z tytuùu)
c) pozostaùe, w tym:

- tytuùu odsetek za zwùokê-dostawy
- tytuùu odsetek leasingowych

- prowizje bankowe zapùacone
- zrealizowane ró¿nice kursowe
- odsetki bud¿etowe
Inne koszty finansowe, razem

211

38

6

6

22

33

165
16
2
211

38
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NOTA NR 26.
PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
Informacje o przychodach i kosztach rodzajowych operacyjnych zostaùy zaprezentowane w tabelach od nr
44 do nr 46.
tabela nr 44
KOSZTY WED£UG RODZAJU

2005
rok bie¿¹cy

a) amortyzacja

2004
rok poprzedni
2 270

b) zu¿ycie materiaùów i energii
c) usùugi obce

1 416

1 411

1 445

28 068

20 063

d) podatki i opùaty

206

113

e) wynagrodzenia

9 985

6 947

2 142

1 522

1 471

1 090

- reprezentacja i reklama

554

435

- ubezpieczenia rzeczowe

298

208

- PFRON

216

147

45 553

32 595

83

10

f) ubezpieczenia spoùeczne i inne œwiadczenia
g) pozostaùe koszty rodzajowe (z tytuùu)

Koszty wedùug rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeñ
miêdzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na wùasne potrzeby jednostki
(wielkoœã ujemna)
Koszty sprzeda¿y (wielkoœã ujemna)
Koszty ogólnego zarz¹du (wielkoœã ujemna)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ( wielkoœã ujemna)

-

22 728

-

-

4 076

-

16 423
3 039

-

18 666

-

13 122

tabela nr 45
2005
rok bie¿¹cy

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwaùych

- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwaùych

- wartoœã zbytych niefinansowych aktywów trwaùych (wielkoœã
ujemna)
a) rozwi¹zane rezerwy (z tytuùu)
- rezerwa na urlopy ustanie przyczyny
b) pozostaùe, w tym:

-

2004
rok poprzedni

27

47

92

240

65

-

193

44
44
138

150

34

25

- z tytuùu opùat s¹dowych

- z tytuùu rozwi¹zanych odpisów aktualizuj¹cych

1

- z tytuùu odszkodowañ
- pozostaùe

Inne przychody operacyjne, razem

97
103

26

209

196

tabela nr 46
INNE KOSZTY OPERACYJNE
a) utworzone rezerwy (z tytuùu)
- utworzenie odpisów aktualizuj¹cych nale¿noœci Tell

- utworzenie odpisów aktualizuj¹cych nale¿noœci Connex
b) pozostaùe, w tym:
- z tytuùu darowizny

- z tytuùu spisanych nale¿noœci
- z tytuùu opùat s¹dowych

- z tytuùu opùat egzekucyjnych

- z tytuùu likwidacji aktywów rzeczowych

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni

203

86

54

86

150
19

109

7

10

1
1

18

1
75
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- z tytuùu rezerw na œwiadczenia emerytalne i urlopy

5

- z tytuùu szkód i niedoborów

1
8

- pozostaùe

222

Inne koszty operacyjne, razem

195

NOTA NR 27.
DZIA£ALNOÚÃ ZANIECHANA

W Grupie nie wyst¹piùa dziaùalnoœã zaniechana.
NOTA NR 28.
ZYSK GRUPY

tabela nr 47
ZYSK NETTO

2005
rok bie¿¹cy

a) zysk netto jednostki dominuj¹cej Tell S.A.

3 036

b) zyski netto jednostki zale¿nej Connex Sp. z o.o.
Zysk netto razem

2004
rok poprzedni
1 173

323

259

3 359

1 432

NOTA NR 29.
ZYSK PRZYPADAJ¥CY NA JEDN¥ AKCJÆ

Informacje o zysku przypadaj¹cym na jedn¹ akcjê zostaùy zaprezentowane w tabeli nr 48.
tabela 48
Zysk netto w zù

Úrednia wa¿ona liczba akcji zwykùych

3 359 462

1 431 609

843 286

780 000

Zysk na jedn¹ akcjê zwykù¹ w zù

Úrednia wa¿ona rozwodniona liczba akcji zwykùych

Rozwodniony zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwykù¹ w zù

3,98

1,84

843 286

780 000

3,98

1,84

Zysk przypadaj¹cy na jedn¹ akcjê oblicza siê poprzez podzielenie zysku netto roku obrotowego przez
œredni¹ wa¿on¹ liczbê akcji wystêpuj¹cych w ci¹gu danego roku.
W okresie objêtym sprawozdaniem grupa nie wyemitowaùa instrumentów finansowych zamiennych na
akcje, st¹d rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji zwykùych spóùki.
NOTA NR 30.
WARTOÚÃ KSIÆGOWA JEDNEJ AKCJI

Informacje o wartoœci ksiêgowej jednej akcji zostaùy zaprezentowane w tabeli nr 49.
tabela nr 49

Wartoœã ksiêgowa w zù

23 520 928

4 845 980

843 286

780 000

Liczba akcji

Wartoœã ksiêgowa na jedn¹ akcjê w zù
Rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona wartoœã ksiêgowa na jedn¹ akcjê w zù

27,89

6,21

843 286

780 000

27,89

6,21

W okresie objêtym sprawozdaniem finansowym nie wyst¹piùo rozwodnienie iloœci akcji. Rozwodniona
wartoœã ksiêgowa jednej akcji jest równa wartoœci ksiêgowej jednej akcji.
NOTA NR 31.
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH

Transakcje pomiêdzy spóùk¹ dominuj¹c¹ a spóùk¹ zale¿n¹ podlegaùy eliminacji w momencie konsolidacji i
nie zostaùy ujawnione w tej nocie. Transakcje te zostaùy ujawnione w jednostkowym sprawozdaniu spóùki
dominuj¹cej. Prezentowane s¹ natomiast transakcje z BBI Capital S.A. w tabeli nr 50.
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tabela 50
Znacz¹cy inwestor
BBI Capital S.A.

Transakcje pomiedzy Tell S.A.
a BBI Capital S.A.
transakcje z tytuùu po¿yczek

1 070

koszty z tytuùu odsetek od po¿yczek

53

NOTA NR 32.
WYNAGRODZENIE ZARZ¥DY I RADY NADZORCZEJ SPÓ£KI DOMINUJ¥CEJ

Informacje na temat wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarz¹du zamieszczone s¹ w tabeli nr 51.

tabela 51
Czùonkowie Rady Nadzorczej
Janusz Samelak
Ryszard Jaremek
Paweù Turno
Leszek Piaskowski
Dawid Sukacz
Mariola Wiêckowska
Tomasz Buczak

2005
rok bie¿¹cy

2004
rok poprzedni
12

12
7
12
6
3

13

3
3
12

12

43

52

252
147

216
59

144

120

543

396

Piotr Karmelita
razem
Zarz¹d
Rafaù Stempniewicz
Robert Krasowski
Stanisùaw Górski

razem

Zarz¹d Connex Sp. z o. o. nie pobieraù ¿adnego wynagrodzenia.
NOTA NR 33.
ZDARZENIA PO DACIE BILANSU

Nie wyst¹piùy ¿adne istotne zdarzenia po dacie bilansu, maj¹ce wpùyw na bie¿¹c¹ dziaùalnoœã Tell S.A.
NOTA NR 34.
OBJAÚNIENIA DOTYCZ¥CE PRZEKSZTA£CENIA NA MSSF

Rok 2005 jest pierwszym rokiem , w którym sprawozdanie finansowe sporz¹dzono zgodnie z MSSF. Dane
przedstawione poni¿ej wymagane s¹ do ujawnienia w roku, w którym zastosowano MSSF po raz pierwszy.
Ostatnim sprawozdaniem finansowym sporz¹dzonym zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci byùo
sprawozdanie za rok zakoñczony 31 grudnia 2004, zatem za datê przejœcia na MSSF uznaje siê datê 1
stycznia 2004. Zmiany zaprezentowano tabelach od nr 52 do nr 56.
W tabelach nr 48 i 49 zaprezentowane zostaùy skutki zaprzestania amortyzacji wartoœci firmy z dniem
01.01.2004.
Wartoœã firmy podlega rocznym testom na utratê wartoœci. Korekta amortyzacji wartoœci firmy
spowodowaùo zwiêkszenie wyniku finansowego za 2004 rok.
tabele nr 52
SKONSOLIDOWANY
BILANS

2004
stan na koniec
31.12.2004
przed korekt¹

Korekta

2004
stan na koniec
31.12.2004
po korekcie

Aktywa

Aktywa trwaùe, w tym
Wartoœã firmy

9 858

(+ 352)

10 210

1 231

(+ 352)

1 583
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Aktywa obrotowe

43 305

Aktywa razem

53 163

43 305
(+ 352)

53 515

tabela nr 53
SKONSOLIDOWANY
BILANS

2004
stan na koniec
31.12.2004
przed korekt¹

Kapitaù zakùadowy

Kapitaù zapasowy
Zysk (strata) z lat
ubiegùych
Zysk (strata) netto

Korekta

2004
stan na koniec
31.12.2004
po korekcie

780

780

2 980
-

Pasywa razem

2 980

346

-

346

1 080

(+ 352)

1 432

53 163

(+ 352)

53 515

tabela nr 54

SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2004
okres od
01.01.2004
do 31.12.2004
przed korekt¹

korekta

2004
okres od
01.01.2004
do 31.12.2004
po korekcie

98 720

98 720

Koszty wùasny sprzeda¿y

76 741

76 741

Zysk brutto ze sprzeda¿y

21 979

21 979

16 423

16 423

3 039

3 039

196

196

Przychody netto ze sprzeda¿y

Koszty sprzeda¿y

Koszty ogólnego zarz¹du

Pozostaùe przychody operacyjne
Pozostaùe koszty operacyjne
Zysk z dziaùalnoœci
Przychody finansowe
Koszty finansowe

Odpis wartoœci firmy
Zysk brutto
Podatek dochodowy

195

195

2 518

2 518

12

12

615

615

352

(-352)

1 563

(+352)

1 915

483

483

Zysk netto z dziaùalnoœci kontynuowanej

1 080

(+352)

1 432

Zysk netto

1 080

(+352)

1 432

Aktywa i pasywa zwi¹zane z Zakùadowym Funduszem Úwiadczeñ Socjalnych zaprezentowano w tabeli nr
55 i nr 56.
Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej nie przewiduj¹ tworzenia ZFÚS, dlatego te¿
nale¿y wyeliminowaã aktywa i pasywa dotycz¹ce Funduszu. Salda te nie stanowi¹ realnych zobowi¹zañ
spóùki.
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tabela nr 55
Dane wykazane w sprawozdaniu sporz¹dzonym zgodnie z Ustaw¹ Aktywa na dzieñ
o rachunkowoœci
31-12-2004

Aktywa na dzieñ
01-01-2004

Aktywa

53 515

34 227

Aktywa trwaùe

10 210

5 605

Aktywa obrotowe, w tym

43 305

28 622

31 326

23 064

1 050

758

Nale¿noœci handlowe oraz pozostaùe
Úrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty

Efekt zastosowania MSSF1
œrodki pieniê¿ne gromadzone na rachunku Zakùadowego
Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych
zobowi¹zania wobec Funduszu

( - 41

)

( - 28

)

Dane wykazane w sprawozdaniu sporz¹dzonym zgodnie z MSSF
Aktywa

53 515

34 199

Aktywa trwaùe

10 210

5 605

Aktywa obrotowe, w tym

43 305

28 594

31 326

23 090

1 050

710

Nale¿noœci handlowe oraz pozostaùe
Úrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty

tabela nr 56

Dane wykazane w sprawozdaniu sporz¹dzonym zgodnie z ustaw¹ Pasywa na dzieñ 31- Pasywa na dzieñ
o rachunkowoœci
12-2004
01-01-2004
53 515
34 227
Pasywa
4 846
3 414
Kapitaù wùasny przypadaj¹cy na wùaœcicieli
Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania, w tym
Zobowi¹zania krótkoterminowe

48 669

30 813

45 157

30 036

Efekt zastosowania MSSF1
œrodki pieniê¿ne gromadzone na rachunku Zakùadowego
Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych
zobowi¹zania wobec Funduszu

( -28

)

Dane wykazane w sprawozdaniu sporz¹dzonym zgodnie z MSSF
Pasywa

Kapitaù wùasny przypadaj¹cy na wùaœcicieli
Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania, w tym
Zobowi¹zania krótkoterminowe

53 515

34 199

4 846

3 608

48 669

30 784

45 157

30 008

NOTA NR 35.
CELE I ZASADY ZARZ¥DZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM

Do gùównych instrumentów finansowych, z których korzysta jednostka nale¿¹ kredyty bankowe, , umowy
leasingu finansowego i dzier¿awy z opcj¹ zakupu, œrodki pieniê¿ne i lokaty krótkoterminowe. Gùównym
celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie œrodków finansowych na dziaùalnoœã . Jednostka
posiada te¿ inne instrumenty finansowe, takie jak nale¿noœci i zobowi¹zania z tytuùu dostaw i usùug, które
powstaj¹ bezpoœrednio w toku prowadzonej przez ni¹ dziaùalnoœci.
Gùówne rodzaje ryzyka wynikaj¹cego z instrumentów finansowych Grupy obejmuj¹ ryzyko stopy
procentowej, ryzyko zwi¹zane z pùynnoœci¹ oraz ryzyko kredytowe. Zarz¹d weryfikuje i uzgadnia zasady
zarz¹dzania ka¿dym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostaùy w skrócie omówione poni¿ej.
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Ryzyko stopy procentowej
Nara¿enie jednostki na ryzyko wywoùane zmianami stóp procentowych dotyczy to przede wszystkim
dùugoterminowych zobowi¹zañ finansowych.
Jednostka korzysta tylko z kredytów o zmiennej stopie oprocentowania WIBOR 1M plus mar¿a.
Ryzyko kredytowe
Jednostka zawiera transakcje wyù¹cznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolnoœci kredytowej. Wszyscy
klienci, którzy pragn¹ korzystaã z kredytów kupieckich, poddawani s¹ procedurom wstêpnej weryfikacji.
Ponadto, dziêki bie¿¹cemu monitorowaniu stanów nale¿noœci, nara¿enie na ryzyko nieœci¹galnych
nale¿noœci jest nieznaczne.
W odniesieniu do innych aktywów finansowych , takich jak œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty, aktywa
finansowe dostêpne do sprzeda¿y , ryzyko kredytowe powstaje w wyniku niemo¿noœci dokonania zapùaty
przez drug¹ stronê umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartoœci bilansowej tych
instrumentów.
W jednostce nie wystêpuj¹ istotne koncentracje ryzyka kredytowego.
Ryzyko zwi¹zane z pùynnoœci¹
Celem jednostki jest utrzymanie równowagi pomiêdzy ci¹gùoœci¹ a elastycznoœci¹ finansowania, poprzez
korzystanie z rozmaitych êródeù finansowania, takich jak kredyty w rachunku bie¿¹cym, kredyty bankowe,
umowy leasingu finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostaùo zaakceptowane przez Zarz¹d Spóùki dominuj¹cej dnia 26 kwietnia 2006
oraz podpisane przez Zarz¹d:
Rafaù Stempniewicz

Stanisùaw Górski

Robert Krasowski

---------------------------Prezes Zarz¹du

----------------------Czùonek Zarz¹du

--------------------------Czùonek Zarz¹du
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