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ROZDZIA� IX

INFORMACJE DODATKOWE

1 Bilans zamkni�cia prawnego poprzednika Emitenta i bilans otwarcia 
przedsi�biorstwa Emitenta 

   AKTYWA 2003 29-11-2004 

A Aktywa trwa�e 3 870 801,41 8 425 822,50
I Warto�ci niematerialne i prawne 1 223 395,77 5 092 203,74

1 Koszty zako�czonych prac rozwojowych 
2 Warto�� firmy 
3 Inne warto�ci niematerialne i prawne 1 223 395,77 5 092 203,74
4 Zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne 

II Rzeczowe aktywa trwa�e 2 461 555,64 3 183 618,76
1 �rodki trwa�e 2 436 008,64 3 062 433,68

a Grunty 45 017,84 45 017,84
b Budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej 
c Urz�dzenie techniczne i maszyny 333 497,42 446 181,65
d �rodki transportu 615 623,70 773 018,99
e Inne �rodki trwa�e 1 441 869,68 1 798 215,20

w tym ulepszenia w obcych �rodkach trwa�ych 1 113 094,85
2 �rodki trwa�e w budowie 25 547,00 121 185,08
3 Zaliczki na �rodki trwa�e w budowie 

III Nale�no�ci d�ugoterminowe 0,00 0,00
1 Od jednostek powi�zanych 
2 Od pozosta�ych jednostek 

IV Inwestycje d�ugoterminowe 150 000,00 150 000,00
1 Nieruchomo�ci 
2 Warto�ci niematerialne i prawne 
3 D�ugoterminowe aktywa finansowe 150 000,00 150 000,00

a w jednostkach powi�zanych 150 000,00 150 000,00
- udzia�y i akcje 150 000,00 150 000,00
- inne papiery warto�ciowe 
- udzielone po�yczki 
- inne d�ugoterminowe aktywa finansowe 

b w pozosta�ych jednostkach 0,00 0,00
- udzia�y i akcje 
- inne papiery warto�ciowe 
- udzielone po�yczki 
- inne d�ugoterminowe aktywa finansowe 

4 Inne inwestycje d�ugoterminowe (lokaty) 
V D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 35 850,00 0,00

1 Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 35 850,00
2 Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 

B Aktywa obrotowe 26 955 883,00 26 677 211,93
I Zapasy 4 104 527,13 7 650 867,02

1 Materia�y
2 Pó�produkty i produkty w toku 
3 Produkty gotowe 
4 Towary 4 104 527,13 7 650 867,02
5 Zaliczki na dostawy 

II Nale�no�ci krótkoterminowe 22 103 506,81 17 461 406,09
1 Nale�no�ci od jednostek powi�zanych 2 251 549,47 1 660 082,02
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a z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie sp�aty: 1 054 465,97 472 060,94
- do 12 miesi�cy 1 054 465,97 472 060,94
- powy�ej 12 miesi�cy 

b inne 1 197 083,50 1 188 021,08
2 Nale�no�ci od pozosta�ych jednostek 19 851 957,34 15 801 324,07

a z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie sp�aty: 19 378 060,18 13 922 692,05
- do 12 miesi�cy 19 378 060,18 13 922 692,05
- powy�ej 12 miesi�cy 

b z tytu�u podatków, dotacji i ubezpiecze� spo�ecznych 
i zdrowotnych oraz innych �wiadcze� 313 345,69 1 371 253,53

c inne 160 551,47 507 378,49
d dochodzone na drodze s�dowej 

III Inwestycje krótkoterminowe 595 980,49 1 376 573,77
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 595 980,49 1 376 573,77

a w jednostkach powi�zanych 309 876,58 978 256,56
- udzia�y i akcje 
- inne papiery warto�ciowe 
- udzielone po�yczki 309 876,58 978 256,56
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

b w pozosta�ych jednostkach 0,00 100 000,00
- udzia�y i akcje 
- inne papiery warto�ciowe 
- udzielone po�yczki 100 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

c �rodki pieni��ne 286 103,91 298 317,21
- �rodki pieni��ne w kasie 286 103,91 51 408,88
- �rodki pieni��ne w banku 24 510,63
- inne aktywa pieni��ne (weksle, czeki obce, itp.) 222 397,70

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 
IV Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 151 868,57 188 365,05

Czynne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów 151 868,57 188 365,05
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 

Suma aktywów 30 826 684,41 35 103 034,43

PASYWA 2003 29-11-2004 

A Kapita� (fundusz) w�asny 3 607 665,00 3 504 106,72
I Kapita� (fundusz) podstawowy 780 000,00 780 000,00

II Nale�ne, lecz nie wniesione wk�ady na poczet kapita�u
podstawowego (wielko�� ujemna) 

III Udzia�y (akcje) w�asne (wielko�� ujemna) 
IV Kapita� (fundusz) zapasowy 2 236 688,60 2 980 495,96

1 Ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 
2 Tworzony ustawowo 
3 Tworzony zgodnie ze statutem lub umow� 2 236 688,60 2 980 495,96
4 Z dop�at wspólników 
5 Inny 

V Kapita� (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 
VI Pozosta�e kapita�y (fundusze) rezerwowe 
VII Zysk (strata) z lat ubieg�ych -9 159,21 0,00

1 Zysk (wielko�� dodatnia) 
2 Strata (wielko�� ujemna) -9 159,21

VIII Wynik finansowy netto roku obrotowego 600 135,61 -256 389,24
1 Zysk netto (wielko�� dodatnia) 600 135,61
2 Strata netto (wielko�� ujemna) -256 389,24
3 Odpisy z wyniku finansowego bie��cego roku obrotowego 

IX Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko��
ujemna) 
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B Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 27 219 019,41 31 598 927,71
I Rezerwa na zobowi�zania 190 556,96 0,00

1 Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 1 876,00
2 Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- d�ugoterminowa 
- krótkoterminowa 

3 Pozosta�e rezerwy 188 680,96 0,00
- d�ugoterminowa 
- krótkoterminowa 188 680,96

II Zobowi�zania d�ugoterminowe 586 309,38 2 561 972,99
1 Wobec jednostek powi�zanych 
2 Wobec pozosta�ych jednostek 586 309,38 2 561 972,99

a kredyty i po�yczki 409 416,72 2 507 476,65
b z tytu�u emisji d�u�nych papierów warto�ciowych 
c inne zobowi�zania finansowe 176 892,66 54 496,34
d inne 

III Zobowi�zania krótkoterminowe 26 442 153,07 29 036 954,72
1 Wobec jednostek powi�zanych 0,00 2 000 000,00

a z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: 0,00 2 000 000,00
- do 12 miesi�cy 
- powy�ej 12 miesi�cy 
- inne 2 000 000,00

2 Wobec pozosta�ych jednostek 26 413 773,74 26 992 359,33
a kredyty i po�yczki 4 407 495,09 6 138 947,23
b z tytu�u emisji d�u�nych papierów warto�ciowych 
c inne zobowi�zania finansowe 212 742,66 244 591,19
d z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: 20 661 682,79 18 797 847,37

- do 12 miesi�cy 20 661 682,79 18 797 847,37
- powy�ej 12 miesi�cy 

e zaliczki otrzymane na dostawy 
f zobowi�zania wekslowe 
g zobowi�zania z tytu�u podatków, ce�, ubezpiecze� spo�ecznych 1 121 178,12 1 343 196,21
h zobowi�zania z tytu�u wynagrodze� 435 729,39
i inne 10 675,08 32 047,94

3 Fundusze specjalne 28 379,33 44 595,39
Zak�adowy Fundusz �wiadcze� Socjalnych 28 379,33 44 595,39

4 Rozliczenia mi�dzyokresowe 0,00 0,00
- ujemna warto�� firmy 
- inne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów 0,00 0,00
d�ugoterminowe 
krótkoterminowe 

Suma pasywów 30 826 684,41 35 103 034,43
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   AKTYWA 2003 30-11-2004 

A Aktywa trwa�e 3 870 801,41 8 425 822,50
I Warto�ci niematerialne i prawne 1 223 395,77 5 092 203,74

1 Koszty zako�czonych prac rozwojowych 
2 Warto�� firmy 
3 Inne warto�ci niematerialne i prawne 1 223 395,77 5 092 203,74
4 Zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne 

II Rzeczowe aktywa trwa�e 2 461 555,64 3 183 618,76
1 �rodki trwa�e 2 436 008,64 3 062 433,68

a Grunty 45 017,84 45 017,84
b Budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej 
c Urz�dzenie techniczne i maszyny 333 497,42 446 181,65
d �rodki transportu 615 623,70 773 018,99
e Inne �rodki trwa�e 1 441 869,68 1 798 215,20

w tym ulepszenia w obcych �rodkach trwa�ych 1 113 094,85
2 �rodki trwa�e w budowie 25 547,00 121 185,08
3 Zaliczki na �rodki trwa�e w budowie 

III Nale�no�ci d�ugoterminowe 0,00 0,00
1 Od jednostek powi�zanych 
2 Od pozosta�ych jednostek 

IV Inwestycje d�ugoterminowe 150 000,00 150 000,00
1 Nieruchomo�ci 
2 Warto�ci niematerialne i prawne 
3 D�ugoterminowe aktywa finansowe 150 000,00 150 000,00

a w jednostkach powi�zanych 150 000,00 150 000,00
- udzia�y i akcje 150 000,00 150 000,00
- inne papiery warto�ciowe 
- udzielone po�yczki 
- inne d�ugoterminowe aktywa finansowe 

b w pozosta�ych jednostkach 0,00 0,00
- udzia�y i akcje 
- inne papiery warto�ciowe 
- udzielone po�yczki 
- inne d�ugoterminowe aktywa finansowe 

4 Inne inwestycje d�ugoterminowe (lokaty) 
V D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 35 850,00 0,00

1 Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 35 850,00
2 Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 

B Aktywa obrotowe 26 955 883,00 26 677 211,93
I Zapasy 4 104 527,13 7 650 867,02

1 Materia�y
2 Pó�produkty i produkty w toku 
3 Produkty gotowe 
4 Towary 4 104 527,13 7 650 867,02
5 Zaliczki na dostawy 

II Nale�no�ci krótkoterminowe 22 103 506,81 17 461 406,09
1 Nale�no�ci od jednostek powi�zanych 2 251 549,47 1 660 082,02

a z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie sp�aty: 1 054 465,97 472 060,94
- do 12 miesi�cy 1 054 465,97 472 060,94
- powy�ej 12 miesi�cy 

b inne 1 197 083,50 1 188 021,08
2 Nale�no�ci od pozosta�ych jednostek 19 851 957,34 15 801 324,07

a z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie sp�aty: 19 378 060,18 13 922 692,05
- do 12 miesi�cy 19 378 060,18 13 922 692,05
- powy�ej 12 miesi�cy 
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B z tytu�u podatków, dotacji i ubezpiecze� spo�ecznych 
i zdrowotnych oraz innych �wiadcze� 313 345,69 1 371 253,53

c inne 160 551,47 507 378,49
d dochodzone na drodze s�dowej 

III Inwestycje krótkoterminowe 595 980,49 1 376 573,77
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 595 980,49 1 376 573,77

a w jednostkach powi�zanych 309 876,58 978 256,56
- udzia�y i akcje 
- inne papiery warto�ciowe 
- udzielone po�yczki 309 876,58 978 256,56
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

b w pozosta�ych jednostkach 0,00 100 000,00
- udzia�y i akcje 
- inne papiery warto�ciowe 
- udzielone po�yczki 100 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

c �rodki pieni��ne 286 103,91 298 317,21
- �rodki pieni��ne w kasie 286 103,91 51 408,88
- �rodki pieni��ne w banku 24 510,63
- inne aktywa pieni��ne (weksle, czeki obce, itp.) 222 397,70

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 
IV Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 151 868,57 188 365,05

Czynne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów 151 868,57 188 365,05
Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 

Suma aktywów 30 826 684,41 35 103 034,43

PASYWA 2003 30-11-2004 

A Kapita� (fundusz) w�asny 3 607 665,00 3 504 106,72
I Kapita� (fundusz) podstawowy 780 000,00 780 000,00

II Nale�ne, lecz nie wniesione wk�ady na poczet kapita�u
podstawowego (wielko�� ujemna) 

III Udzia�y (akcje) w�asne (wielko�� ujemna) 
IV Kapita� (fundusz) zapasowy 2 236 688,60 2 980 495,96

1 Ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 
2 Tworzony ustawowo 
3 Tworzony zgodnie ze statutem lub umow� 2 236 688,60 2 980 495,96
4 Z dop�at wspólników 
5 Inny 

V Kapita� (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 
VI Pozosta�e kapita�y (fundusze) rezerwowe 
VII Zysk (strata) z lat ubieg�ych -9 159,21 0,00

1 Zysk (wielko�� dodatnia) 
2 Strata (wielko�� ujemna) -9 159,21

VIII Wynik finansowy netto roku obrotowego 600 135,61 -256 389,24
1 Zysk netto (wielko�� dodatnia) 600 135,61
2 Strata netto (wielko�� ujemna) -256 389,24
3 Odpisy z wyniku finansowego bie��cego roku obrotowego 

IX Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko��
ujemna) 

B Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 27 219 019,41 31 598 927,71
I Rezerwa na zobowi�zania 190 556,96 0,00

1 Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 1 876,00
2 Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- d�ugoterminowa 
- krótkoterminowa 

3 Pozosta�e rezerwy 188 680,96 0,00
- d�ugoterminowa 
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- krótkoterminowa 188 680,96
II Zobowi�zania d�ugoterminowe 586 309,38 2 561 972,99

1 Wobec jednostek powi�zanych 
2 Wobec pozosta�ych jednostek 586 309,38 2 561 972,99

a kredyty i po�yczki 409 416,72 2 507 476,65
b z tytu�u emisji d�u�nych papierów warto�ciowych 
c inne zobowi�zania finansowe 176 892,66 54 496,34
d inne 

III Zobowi�zania krótkoterminowe 26 442 153,07 29 036 954,72
1 Wobec jednostek powi�zanych 0,00 2 000 000,00

a z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: 0,00 2 000 000,00
- do 12 miesi�cy 
- powy�ej 12 miesi�cy 
- inne 2 000 000,00

2 Wobec pozosta�ych jednostek 26 413 773,74 26 992 359,33
a kredyty i po�yczki 4 407 495,09 6 138 947,23
b z tytu�u emisji d�u�nych papierów warto�ciowych 
c inne zobowi�zania finansowe 212 742,66 244 591,19
d z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: 20 661 682,79 18 797 847,37

- do 12 miesi�cy 20 661 682,79 18 797 847,37
- powy�ej 12 miesi�cy 

e zaliczki otrzymane na dostawy 
f zobowi�zania wekslowe 
g zobowi�zania z tytu�u podatków, ce�, ubezpiecze� spo�ecznych 1 121 178,12 1 343 196,21
h zobowi�zania z tytu�u wynagrodze� 435 729,39
i inne 10 675,08 32 047,94

3 Fundusze specjalne 28 379,33 44 595,39
Zak�adowy Fundusz �wiadcze� Socjalnych 28 379,33 44 595,39

4 Rozliczenia mi�dzyokresowe 0,00 0,00
- ujemna warto�� firmy 
- inne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów 0,00 0,00
d�ugoterminowe 
krótkoterminowe 

Suma pasywów 30 826 684,41 35 103 034,43
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2 Skonsolidowany raport kwartalny – I kwarta� 2005 (dane w tys. z�)

SKONSOLIDOWANY BILANS                                

 2005 
stan

na koniec 
I kwarta�u
31.03.2005  

 2004      
rok

poprzedni 
31.12.2004  

 2004 
stan

na koniec 
I kwarta�u
31.03.2004  

2003       
rok

poprzedni 
31.12.2003 

A k t y w a    
I. Aktywa trwa�e           9 318           9 858            5 493            5 605  
      1. Warto�ci niematerialne i prawne, w tym:           4 719           5 002            1 164            1 233  
          - warto�� firmy                  -                   -                   -                   -  
      2. Warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych           1 144           1 232            1 496            1 583  
      3. Rzeczowe aktywa trwa�e           3 014           3 074            2 564            2 520  
      4. Nale�no�ci d�ugoterminowe                  -                   -                   -                   -  
          4.1. Od jednostek powi�zanych                  -                   -                   -                   -  
          4.2. Od pozosta�ych jednostek                  -                   -                   -                   -  
      5. Inwestycje d�ugoterminowe                  -                   -                   -                   -  
          5.1. Nieruchomo�ci                  -                   -                   -                   -  
          5.2. Warto�ci niematerialne i prawne                  -                   -                   -                   -  
          5.3. D�ugoterminowe aktywa finansowe                  -                   -                   -                   -  
                a) w jednostkach powi�zanych, w tym:                  -                   -                   -                   -  
                 - udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych 
wyceniane metod� praw w�asno�ci 

                 -                   -                   -                   -  

                 - udzia�y lub akcje w jednostkach zale�nych 
i wspó�zale�nych nie obj�tych konsolidacj�

                 -                   -                   -                   -  

                b) w pozosta�ych jednostkach                  -                   -                   -                   -  
          5.4. Inne inwestycje d�ugoterminowe                  -                   -                   -                   -  
       6. D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe              441              551               268               268  
          6.1. Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego              441              551               268               268  
          6.2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe                  -                   -                   -                   -  
II. Aktywa obrotowe         36 027         43 305          31 638          28 622  
      1. Zapasy           8 777         10 664            5 374            4 641  
      2. Nale�no�ci krótkoterminowe         26 519         31 326          24 966          23 064  
          2.1. Od jednostek powi�zanych                  -                   -                   -                   -  
          2.2. Od pozosta�ych jednostek         26 519         31 326          24 966          23 064  
      3. Inwestycje krótkoterminowe              437           1 152            1 038               758  
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe              437           1 152            1 038               758  
                 a) w jednostkach powi�zanych                  -                   -                   -                   -  
                 b) w pozosta�ych jednostkach                57              102                   -                   -  
                 c) �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne              380           1 050            1 038               758  

w tys. z� w tys. EURO

WYBRANE DANE FINANSOWE               
(rok bie��cy)             

 2005
stan na koniec

I kwarta�u
31.03.2005 

2004           
rok poprzedni

31.12.2004

 2004
stan na koniec

I kwarta�u
31.04.2004 

 2005
stan na koniec

I kwarta�u
31.03.2005 

2004           
rok poprzedni

31.12.2004

 2004
stan na koniec

I kwarta�u
31.04.2004 

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i 
materia�ów 27 106 98 720 18 683 6 751 21 849 3 897 
II. Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 905 2 518 494 225 557 103 
III. Zysk (strata) brutto 608 1 563 306 151 346 64 
IV. Zysk (strata) netto 538 1 080 201 134 239 42 
V. Przep�ywy pieni��ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 1 715 873 -673 427 193 -140 
VI. Przep�ywy pieni��ne netto z dzia�alno�ci 
inwestycyjnej -92 -5 636 -131 -23 -1 247 -27 

VII.  Przep�ywy pieni��ne netto z dzia�alno�ci finansowej -2 293 5 055 1 084 -571 1 119 226 
VIII. Przep�ywy pieni��ne netto, razem -670 292 280 -164 72 59 
IX. Aktywa, razem 45 345 53 163 37 131 11 104 13 033 7 824 
X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 40 313 48 669 33 515 9 872 11 932 7 063 
XI. Zobowi�zania d�ugoterminowe 2 421 2 562 626 593 628 132 
XII. Zobowi�zania krótkoterminowe 36 981 45 157 32 699 9 056 11 071 6 890 
XIII. Kapita� w�asny 5 032 4 494 3 615 1 232 1 102 762 
XIV. Kapita� zak�adowy 780 000 780 000 780 000 191 003 191 223 164 366 
XV. Liczba akcji (w szt.) 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000 
XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EURO) 0,69 1,38 0,26 0,17 0,31 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk��
(w z�/EURO)
XVIII. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EURO) 6,45 5,76 4,64 1,58 1,41 0,98
XIX. Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj�       
(w z�/EURO)
XX. Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn�
akcj�                                   (w z�/EURO)
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          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe                  -                   -                   -                   -  
      4. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe              295              163               260               158  
A k t y w a  r a z e m         45 345         53 163          37 131          34 227  
                  -                   -                   -  
P a s y w a     
I. Kapita� w�asny           5 032           4 494            3 615            3 414  
      1. Kapita� zak�adowy              780              780               780               780  
      2. Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna)                  -                   -                   -                   -  
      3. Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna)                  -                   -                   -                   -  
      4. Kapita� zapasowy           2 980           2 980            2 237            2 237  
      5. Kapita� z aktualizacji wyceny                  -                   -                   -                   -  
      6. Pozosta�e kapita�y rezerwowe                  -                   -                   -                   -  
      7. Ró�nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz�dkowanych                  -                   -                   -                   -  
          a) dodatnie ró�nice kursowe                  -                   -                   -                   -  
          b) ujemne ró�nice kursowe                  -                   -                   -                   -  
      8. Zysk (strata) z lat ubieg�ych              734 -           346               398  -           317  
      9. Zysk (strata) netto              538           1 080               201               715  
    10. Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko��
ujemna) 

                 -                   -                   -                   -  

II. Kapita�y mniejszo�ci                  -                   -                   -                   -  
III. Ujemna warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych                  -                   -                   -                   -  
IV. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania         40 313         48 669          33 515          30 813  
      1. Rezerwy na zobowi�zania              911              950               191               191  
          1.1. Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego              717              756                   2                   2  
          1.2. Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne                  5                  5                   -                   -  
                 a) d�ugoterminowa                  -                   -                   -                   -  
                 b) krótkoterminowa                  -                   -                   -                   -  
          1.3. Pozosta�e rezerwy              189              189               189               189  
                 a) d�ugoterminowe                  -                   -                   -                   -  
                 b) krótkoterminowe              189              189               189               189  
      2. Zobowi�zania d�ugoterminowe           2 421           2 562               626               586  
          2.1. Wobec jednostek powi�zanych                  -                   -                   -                   -  
          2.2. Wobec pozosta�ych jednostek           2 421           2 562               626               586  
      3. Zobowi�zania krótkoterminowe         36 981         45 157          32 699          30 036  
          3.1. Wobec jednostek powi�zanych           1 024           1 839                   -                   -  
          3.2. Wobec pozosta�ych jednostek         35 864         43 318          32 541          30 007  
          3.3. Fundusze specjalne                94                  0               158                 28  
      4. Rozliczenia mi�dzyokresowe                  -                   -                   -                   -  
          4.1. Ujemna warto�� firmy                  -                   -                   -                   -  
          4.2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe                  -                   -                   -                   -  
                 a) d�ugoterminowe                  -                   -                   -                   -  
                 b) krótkoterminowe                  -                   -                   -                   -  
P a s y w a  r a z e m         45 345         53 163          37 131          34 227  

   

Warto�� ksi�gowa (dane w z�)    5 031 861    4 494 095     3 615 332     3 414 371  
Liczba akcji       780 000       780 000        780 000        780 001  
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�)             6,45             5,76              4,64              4,38  
Rozwodniona liczba akcji                  -                   -                   -                   -  
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�)                  -                   -                   -                   -  

POZYCJE POZABILANSOWE   

 2005 
stan

na koniec 
I kwarta�u
31.03.2005  

 2004      
rok

poprzedni 
31.12.2004  

 2004 
stan

na koniec 
I kwarta�u
31.03.2004  

2003       
rok

poprzedni 
31.12.2003 

1. Nale�no�ci warunkowe                   -                   -                   -                   - 
    1.1. Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)                   -                   -                   -                   - 
            - otrzymanych gwarancji i por�cze�                   -                   -                   -                   - 
            -                   -                   -                   -                   - 
            ...                   -                   -                   -                   - 
    1.2. Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u)                   -                   -                   -                   - 
            - otrzymanych gwarancji i por�cze�                   -                   -                   -                   - 
            -                   -                   -                   -                   - 
            ...                   -                   -                   -                   - 
2. Zobowi�zania warunkowe                   -                   -                   -                   - 
    1.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u)                   -                   -                   -                   - 
            - udzielonych gwarancji i por�cze� na rzecz Connex Sp.z o.o.                   -                   -                   -                   - 
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            -                   -                   -                   -                   - 
            ...                   -                   -                   -                   - 
    1.2. Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u)            2 500            2 500            2 500            2 500 
            - udzielonych gwarancji i por�cze�            2 500            2 500            2 500            2 500 
            -                   -                   -                   -                   - 
            ...                   -                   -                   -                   - 
3. Inne (z tytu�u)                   -                   -                   -                   - 
   -                   -                   -                   -                   - 
   ..                   -                   -                   -                   - 
Pozycje pozabilansowe, razem            2 500            2 500            2 500            2 500 

SKONSOLIDOWANY                      
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

 2005 
I kwarta�

 2004 
I kwarta�

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów 
i materia�ów, w tym: 

        27 106             18 683     

    - od jednostek powi�zanych                  -                      -     
      1. Przychody netto ze sprzeda�y produktów         10 235               7 494     
      2. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materia�ów         16 870             11 189     
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia�ów, 
w tym: 

        19 920             13 721     

   - do jednostek powi�zanych                  -                      -     
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów           4 041               2 706     
      2. Warto�� sprzedanych towarów i materia�ów         15 880             11 014     
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y (I-II)           7 186               4 963     
IV. Koszty sprzeda�y           5 460               3 765     
V. Koszty ogólnego zarz�du              828                  720     
VI. Zysk (strata) na sprzeda�y (III-IV-V)              898                  477     
VII. Pozosta�e przychody operacyjne                  9                    20     
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa�ych                  -                      8     
       2. Dotacje                  -                      -     
       3. Inne przychody operacyjne                  9                    12     
VIII. Pozosta�e koszty operacyjne                  1                      3     
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa�ych                  -                      -     
       2. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych                  -                      -     
       3. Inne koszty operacyjne                  1                      3     
IX. Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej (VI+VII-VIII)              905                  494     
X. Przychody finansowe                  2                      0     
     1. Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym:                  -                      -     
         - od jednostek powi�zanych                  -                      -     
     2. Odsetki, w tym:                  2                      0     
         - od jednostek powi�zanych                  -                      -     
     3. Zysk ze zbycia inwestycji                  -                      -     
     4. Aktualizacja warto�ci inwestycji                  -                      -     
     5. Inne                  -                      0     
XI. Koszty finansowe              211                    99     
     1. Odsetki, w tym:              145                    98     
         - dla jednostek powi�zanych                  7                      -     
     2. Strata ze zbycia inwestycji                  -                      -     
     3. Aktualizacja warto�ci inwestycji                  -                      -     
     4. Inne                66                      1     
XII. Zysk (strata) na sprzeda�y ca�o�ci lub cz��ci udzia�ów 
jednostek podporz�dkowanych 

                 -                      -     

XIII. Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)              696                  394     
XIV. Wynik zdarze� nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)                  -                      -     
         1. Zyski nadzwyczajne                  -                      -     
         2. Straty nadzwyczajne                  -                      -     
XV. Odpis warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych                88                    88     
XVI. Odpis ujemnej warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych                  -                      -     
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)              608                  306     
XVIII. Podatek dochodowy                71                  105     
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           a) cz��� bie��ca                  -                  105     
           b) cz��� odroczona                71                      -     
XIX. Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia 
straty) 

                 -                      -     

XX. Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

                 -                      -     

XXI. (Zyski) straty mniejszo�ci                  -                      -     
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)              538                  201     

Zysk (strata) netto (zanualizowany)    1 416 529        1 061 987     
�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych        780 000           780 000     
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)             0,69                 0,26     
�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych                   -                      -     
Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)                  -                      -     

ZESTAWIENIE ZMIAN 
W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE 

W�ASNYM    

 2005 
stan na koniec 

I kwarta�u
31.03.2005  

 2004 
stan na koniec 

I kwarta�u
31.03.2004  

I. Kapita�  w�asny na pocz�tek okresu (BO)           4 494               3 414     
    a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci                  -                      -     
    b) korekty b��dów  podstawowych                  -     -             32     
I.a. Kapita�  w�asny na pocz�tek okresu  (BO), po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych 

          4 494               3 382     

      1. Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu              780                  780     
          1.1. Zmiany kapita�u zak�adowego                  -                      -     
                 a) zwi�kszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                     - emisji akcji (wydania udzia�ów)                  -                      -     
                     -                  -                      -     
                     ...                  -                      -     
                 b) zmniejszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                     - umorzenia akcji (udzia�ów)                  -                      -     
                     -                  -                      -     
                     ...                  -                      -     
           1.2. Kapita� zak�adowy na koniec okresu              780                  780     
       2. Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek  
okresu 

                 -                      -     

           2.1. Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy                  -                      -     
                  a) zwi�kszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                      -                   -                      -     
                      ...                  -                      -     
                  b) zmniejszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                      -                   -                      -     
                      ...                  -                      -     
           2.2. Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu                  -                      -     
       3. Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu                  -                      -     
           3.1. Zmiany akcji (udzia�ów) w�asnych                  -                      -     
                  a) zwi�kszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                       -                   -                      -     
                       ...                  -                      -     
                  b) zmniejszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                       -                   -                      -     
                       ...                  -                      -     
           3.2. Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu                  -                      -     
       4. Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu           2 980               2 237     
           4.1. Zmiany kapita�u zapasowego                  -                      -     
                  a) zwi�kszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                     - emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej                  -                      -     
                     - z podzia�u zysku (ustawowo)                  -                      -     
                     - z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo 
minimaln� warto��)

                 -                      -     

                     -                  -                      -     
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                     ...                  -                      -     
                 b) zmniejszenie (z tytu�u)                  -                      -     
                     - pokrycia straty                  -                      -     
                     -                  -                      -     
                     ...                  -                      -     
          4.2. Kapita� zapasowy na koniec okresu           2 980               2 237     
      5. Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu                  -                      -     
          5.1. Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny                  -                      -     
                 a) zwi�kszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                     -                  -                      -     
                     ...                   -                      -     
                 b) zmniejszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                     - zbycia �rodków trwa�ych                  -                      -     
                     -                  -                      -     
                     ...                  -                      -     
          5.2. Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu                  -                      -     
      6. Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu                  -                      -     
           6.1. Zmiany pozosta�ych kapita�ów rezerwowych                  -                      -     
                  a) zwi�kszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                      -                  -                      -     
                      ...                  -                      -     
                  b) zmniejszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                      -                  -                      -     
                      ...                  -                      -     
           6.2. Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu                  -                      -     
       7. Ró�nice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporz�dkowanych 

                 -                      -     

       8. Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu           1 080                  112     
           8.1. Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu           1 080                  112     
                  a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci                  -                      -     
                  b) korekty b��dów  podstawowych                  -                      -     
           8.2. Zysk z lat ubieg�ych, na pocz�tek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

          1 080                  112     

                  a) zwi�kszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                      - podzia�u zysku z lat ubieg�ych                  -                      -     
                      -                  -                      -     
                      ...                  -                      -     
                  b) zmniejszenia (z tytu�u)              346                  112     
                      - pokrycie straty z lat ubieg�ych              346                  112     
                       ...                  -                      -     
           8.3. Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu              734                      -     
           8.4. Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu                  -     -           429     
                  a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci                  -                      -     
                  b) korekty b��dów  podstawowych                  -     -             32     
           8.5. Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

                 -     -           461     

                  a) zwi�kszenia (z tytu�u)                  -                      -     
                      - przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia                  -                      -     
                      -                  -                      -     
                      ...                   -                      -     
                  b) zmniejszenia (z tytu�u)                  -                  858     
                      -                  -                  858     
                      ...                   -                      -     
           8.6. Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu                  -                  398     
           8.7. Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu              734                      -     
       9. Wynik netto              538                  201     
           a) zysk netto              605                  201     
           b) strata netto                  -                      -     
           c) odpisy z zysku                  -                      -     
 II. Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ )           5 032               3 615     
III. Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego 
podzia�u zysku (pokrycia straty) 

                 -                      -     
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK           
PRZEP�YWÓW PIENI��NYCH

 2005 
I kwarta�

 2004 
I kwarta�

A. Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci operacyjnej 
- metoda bezpo�rednia 

                 -                      -     

I. Wp�ywy                  -                      -     
      1. Sprzeda�                  -                      -     
      2. Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej                  -                      -     
II. Wydatki                  -                      -     
      1. Dostawy i us�ugi                  -                      -     
      2. Wynagrodzenia netto                  -                      -     
      3. Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne 
�wiadczenia 

                 -                      -     

      4. Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym                  -                      -     
      5. Inne wydatki operacyjne                  -                      -     
III. Przep�ywy pieni��ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II)                  -                      -     
A. Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci operacyjnej 
- metoda po�rednia  

                 -                      -     

I. Zysk (strata) netto              538                  201     
II. Korekty razem           1 177     -           874     
      1. Zyski (straty) mniejszo�ci                  -                      -     

 2. Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych 
metod� praw w�asno�ci

                 -                      -     

      3. Amortyzacja, w tym:              568                  328     
         - odpisy warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych lub 
ujemnej warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych 

               88                    88     

      4. (Zyski) straty z tytu�u ró�nic kursowych                  -                      -     
      5. Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy)              203                  108     
      6. (Zysk) strata z tytu�u dzia�alno�ci inwestycyjnej                  -                      -     
      7. Zmiana stanu rezerw -             39                      -     
      8. Zmiana stanu zapasów           1 887     -           733     
      9. Zmiana stanu nale�no�ci           3 974     -        3 959     
     10. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem 
po�yczek i  kredytów 

-        5 393               3 484     

     11. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -             22     -           101     
     12. Inne korekty                  -                      -     
III. Przep�ywy pieni��ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II)           1 715     -           673     
B. Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci 
inwestycyjnej  

                 -                      -     

I. Wp�ywy                 45                      3     
      1. Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwa�ych 

                 -                      -     

      2. Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci 
niematerialne i prawne 

                 -                      3     

      3. Z aktywów finansowych, w tym:                  -                      -     
          a) w jednostkach powi�zanych                  -                      -     
              - zbycie aktywów finansowych                  -                      -     
              - dywidendy i udzia�y w zyskach                  -                      -     
              - sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych                  -                      -     
              - odsetki                  -                      -     
              - inne wp�ywy z aktywów finansowych                  -                      -     
          b) w pozosta�ych jednostkach                   -                      -     
              - zbycie aktywów finansowych                  -                      -     
              - dywidendy i udzia�y w zyskach                  -                      -     
              - sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych                  -                      -     
              - odsetki                  -                      -     
              - inne wp�ywy z aktywów finansowych                  -                      -     
      4. Inne wp�ywy inwestycyjne                45                      -     
II. Wydatki -           137     -           134     
      1. Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwa�ych 

-           137     -           134     
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      2. Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne 
i prawne 

                 -                      -     

      3. Na aktywa finansowe, w tym:                  -                      -     
          a) w jednostkach powi�zanych                  -                      -     
              - nabycie aktywów finansowych                  -                      -     
              -  udzielone po�yczki d�ugoterminowe                  -                      -     
          b) w pozosta�ych jednostkach                   -                      -     
              - nabycie aktywów finansowych                  -                      -     
              -  udzielone po�yczki d�ugoterminowe                  -                      -     
      4. Dywidendy i inne udzia�y w zyskach wyp�acone mniejszo�ci                  -                      -     
      5. Inne wydatki inwestycyjne                  -                      -     
III. Przep�ywy pieni��ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -             92     -           131     
C. Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci finansowej                  -                      -     
I. Wp�ywy               118               1 267     
      1. Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia�ów) i innych 
instrumentów kapita�owych oraz dop�at do kapita�u

                 -                      -     

      2. Kredyty i po�yczki                  -               1 267     
      3. Emisja d�u�nych papierów warto�ciowych                  -                      -     
      4. Inne wp�ywy finansowe              118                      -     
II. Wydatki  -        2 411     -           183     
      1. Nabycie akcji (udzia�ów) w�asnych                  -                      -     
      2. Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli                  -                      -     
      3. Inne, ni� wp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u
podzia�u zysku 

                 -                      -     

      4. Sp�aty kredytów i po�yczek -        2 127                      -     
      5. Wykup d�u�nych papierów warto�ciowych                  -                      -     
      6. Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych                  -                      -     
      7. P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u umów leasingu finansowego -             87     -             75     
      8. Odsetki -           196     -           108     
      9. Inne wydatki finansowe                  -                      -     
III. Przep�ywy pieni��ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) -        2 293               1 084     
D. Przep�ywy pieni��ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -           670                  280     
E. Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym:                  -                      -     
    - zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytu�u ró�nic kursowych                   -                      -     
F. �rodki pieni��ne na pocz�tek okresu           1 050                  758     
G. �rodki pieni��ne na koniec okresu (F+/- D), w tym:              380               1 038     
    - o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania                  -                      -     
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Skrócony raport kwartalny – jednostka dominuj�ca TELL S.A. (dane w tys. z�)

BILANS                                     

 2005 
stan na koniec 

I kwarta�u
31.03.2005  

2004         
rok poprzedni 

31.12.2004 

 2004 
stan na koniec 

I kwarta�u
31.03.2004  

 2003          
rok poprzedni 

31.12.2003  

A k t y w a     
I. Aktywa trwa�e            8 130               8 574               3 850               3 871     
      1. Warto�ci niematerialne i prawne, w tym:            4 712               4 995               1 156               1 223     
          - warto�� firmy                   -                      -                      -                      -     
      2. Rzeczowe aktywa trwa�e            2 972               3 028               2 508               2 462     
      3. Nale�no�ci d�ugoterminowe                   -                      -                      -                      -     
          3.1. Od jednostek powi�zanych                   -                      -                      -                      -     
          3.2. Od pozosta�ych jednostek                   -                      -                      -                      -     
      4. Inwestycje d�ugoterminowe              150                 150                 150                 150     
          4.1. Nieruchomo�ci                   -                      -                      -                      -     
          4.2. Warto�ci niematerialne i prawne                   -                      -                      -                      -     
          4.3. D�ugoterminowe aktywa finansowe              150                 150                 150                 150     
                a) w jednostkach powi�zanych, w tym:                   -                      -                      -                      -     
                   - udzia�y lub akcje w jednostkach 
podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci                   -                      -                      -                      -     

                b) w pozosta�ych jednostkach                   -                      -                      -                      -     
          4.4. Inne inwestycje d�ugoterminowe                   -                      -                      -                      -     
       5. D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe              297                 402                   36                   36     
          5.1. Aktywa z tytu�u odroczonego podatku 
dochodowego              297                 402                   36                   36     

w tys. z� w tys. EURO

WYBRANE DANE FINANSOWE  
(rok bie��cy)             

 2005
stan na koniec

I kwarta�u
31.03.2005 

2004        
rok poprzedni

31.12.2004

 2004
stan na koniec

I kwarta�u
31.04.2004 

 2005
stan na koniec

I kwarta�u
31.03.2005 

2004        
rok poprzedni

31.12.2004

 2004
stan na koniec

I kwarta�u
31.04.2004 

I. Przychody netto ze sprzeda�y
produktów, towarów i materia�ów 16 173 63 977 11 991 4 028 14 160 2 501 
II. Zysk (strata) z dzia�alno�ci 
operacyjnej 881 2 105 360 219 466 75 
III. Zysk (strata) brutto 671 1 573 261 167 348 54 
IV. Zysk (strata) netto 605 1 173 155 151 260 32 
V. Przep�ywy pieni��ne netto z 
dzia�alno�ci operacyjnej 1 976 1 602 -124 492 355 -26 
VI. Przep�ywy pieni��ne netto z 
dzia�alno�ci inwestycyjnej -292 -6 258 -1 040 -73 -1 385 -217 
VII.  Przep�ywy pieni��ne netto z 
dzia�alno�ci finansowej -2 093 5 055 1 084 -521 1 119 226 
VIII. Przep�ywy pieni��ne netto, razem -408 399 -81 -100 98 -17 
IX. Aktywa, razem 40 522 50 159 33 091 9 923 12 297 6 973 
X. Zobowi�zania i rezerwy na 
zobowi�zania 35 136 45 378 29 328 8 604 11 125 6 180 
XI. Zobowi�zania d�ugoterminowe 2 421 2 562 626 593 628 132 
XII. Zobowi�zania krótkoterminowe 31 804 41 866 28 512 7 788 10 264 6 008 
XIII. Kapita� w�asny 5 386 4 781 3 763 1 319 1 172 793 
XIV. Kapita� zak�adowy 780 780 780 191 191 164 
XV. Liczba akcji (w szt.) 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000 
XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj�
zwyk�� (w z�/EURO) 0,78 1,50 0,20 0,19 0,33 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 
jedn� akcj� zwyk��                                 
(w z�/EURO)
XVIII. Warto�� ksi�gowa na jedn�
akcj� (w z�/EURO) 6,90 6,13 4,82 1,69 1,50 1,02
XIX. Rozwodniona warto�� ksi�gowa 
na jedn� akcj�                                       
(w z�/EURO)
XX. Zadeklarowana lub wyp�acona 
dywidenda na jedn� akcj�
(w z�/EURO)
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          5.2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe                   -                      -                      -                      -     
II. Aktywa obrotowe          32 391             41 585             29 242             26 956     
      1. Zapasy            7 685               9 489               4 506               4 105     
      2. Nale�no�ci krótkoterminowe          22 875             30 148             23 063             22 104     
          2.1. Od jednostek powi�zanych            1 247               1 660               2 154               2 252     
          2.2. Od pozosta�ych jednostek          21 628             28 488             20 908             19 852     
      3. Inwestycje krótkoterminowe            1 538               1 792               1 415                 596     
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe            1 538               1 792               1 415                 596   
                 a) w jednostkach powi�zanych            1 205               1 005               1 210                 310     
                 b) w pozosta�ych jednostkach                57                 102                      -                      -     
                 c) �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne              276                 685                 205                 286     
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe                   -                      -                      -                      -     
      4. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe              293                 156                 258                 152     
A k t y w a  r a z e m          40 522             50 159             33 091             30 827     

    
     
P a s y w a     
I. Kapita� w�asny            5 386               4 781               3 763               3 608     
      1. Kapita� zak�adowy              780                 780                 780                 780     
      2. Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko��
ujemna)                   -                      -                      -                      -     

      3. Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna)                   -                      -                      -                      -     
      4. Kapita� zapasowy            2 980               2 980               2 237               2 237     
      5. Kapita� z aktualizacji wyceny                   -                      -                      -                      -     
      6. Pozosta�e kapita�y rezerwowe                   -                      -                      -                      -     
      7. Zysk (strata) z lat ubieg�ych            1 020    -            153                 591    -                9     
      8. Zysk (strata) netto              605               1 173                 155                 600     
      9. Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego 
(wielko�� ujemna)                   -                      -                      -                      -     

II. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania          35 136             45 378             29 328             27 219     
      1. Rezerwy na zobowi�zania              911                 950                 191                 191     
          1.1. Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku 
dochodowego              717                 756                     2                     2     

          1.2. Rezerwa na �wiadczenia emerytalne 
i podobne                  5                     5                      -                      -     

                 a) d�ugoterminowa                  5                     5                      -                      -     
                 b) krótkoterminowa                   -                      -                      -                      -   
          1.3. Pozosta�e rezerwy              189                 189                 189                 189     
                 a) d�ugoterminowe                   -                      -                      -                      -     
                 b) krótkoterminowe              189                 189                 189                 189     
      2. Zobowi�zania d�ugoterminowe            2 421               2 562                 626                 586     
          2.1. Wobec jednostek powi�zanych                   -                      -                      -                      -     
          2.2. Wobec pozosta�ych jednostek            2 421               2 562                 626                 586     
      3. Zobowi�zania krótkoterminowe          31 804             41 866             28 512             26 442     
          3.1. Wobec jednostek powi�zanych            1 024               1 839                      -                      -     
          3.2. Wobec pozosta�ych jednostek          30 687             40 027             28 354             26 414     
          3.3. Fundusze specjalne                94                      -                 158                   28     
      4. Rozliczenia mi�dzyokresowe                   -                      -                      -                      -     
          4.1. Ujemna warto�� firmy                   -                      -                      -                      -     
          4.2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe                   -                      -                      -                      -     
                 a) d�ugoterminowe                   -                      -                      -                      -     
                 b) krótkoterminowe                   -                      -                      -                      -   
P a s y w a  r a z e m          40 522             50 159             33 091             30 827     

     

Warto�� ksi�gowa     5 385 779        4 780 747        3 763 078        3 607 665     
Liczba akcji        780 000           780 000           780 000           780 000     
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�)             6,90                6,13                4,82                4,63     
Rozwodniona liczba akcji     
Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�)     
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POZYCJE POZABILANSOWE   

 2005 
stan na koniec 

I kwarta�u
31.03.2005  

2004         
rok poprzedni 

31.12.2004 

 2004 
stan na koniec 

I kwarta�u
31.03.2004  

 2003          
rok poprzedni 

31.12.2003  

1. Nale�no�ci warunkowe                   -                      -                      -                       -     
    1.1. Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)                   -                      -                      -                       -     
            - otrzymanych gwarancji i por�cze�                   -                      -                      -                       -     
            -                   -                      -                      -                       -     
            ...                   -                      -                      -                       -     
    1.2. Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u)                   -                      -                      -                       -     
            - otrzymanych gwarancji i por�cze�                   -                      -                      -                       -     
            -                   -                      -                      -                       -     
            ...                   -                      -                      -                       -     
2. Zobowi�zania warunkowe            2 500               2 500               2 500               2 500     
    1.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u)                   -                      -                      -                       -     
            - udzielonych gwarancji i por�cze� na rzecz 
Connex Sp.z o.o. kredyt kupiecki 

           2 500               2 500               2 500               2 500     

            -                   -                      -                      -                       -     
            ...                   -                      -                      -                       -     
    1.2. Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u)                   -                      -                      -                       -     
            - udzielonych gwarancji i por�cze�                   -                      -                      -                       -     
            -                   -                      -                      -                       -     
            ...                   -                      -                      -                       -     
3. Inne (z tytu�u)                   -                      -                      -                       -     
   -                   -                      -                      -                       -     
   ...                   -                      -                      -                       -     
Pozycje pozabilansowe, razem            2 500               2 500               2 500               2 500     

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 2005 

I kwarta�
 2004 

I kwarta�

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materia�ów, 
w tym: 

         16 173              11 991     

    - od jednostek powi�zanych                13                    12     
      1. Przychody netto ze sprzeda�y produktów          10 179                7 314     
      2. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materia�ów            5 994                4 677     
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia�ów, w tym:            9 159                7 316     
   - od jednostek powi�zanych                13                    12     
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów            4 041                2 706     
      2. Warto�� sprzedanych towarów i materia�ów            5 119                4 610     
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y (I-II)            7 014                4 675     
IV. Koszty sprzeda�y            5 352                3 637     
V. Koszty ogólnego zarz�du              788                  688     
VI. Zysk (strata) na sprzeda�y (III-IV-V)              874                  349     
VII. Pozosta�e przychody operacyjne                  9                    14     
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa�ych                   -                      3     
       2. Dotacje                   -                       -     
       3. Inne przychody operacyjne                  9                    12     
VIII. Pozosta�e koszty operacyjne                  1                      3     
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa�ych                   -                       -     
       2. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych                   -                       -     
       3. Inne koszty operacyjne                  1                      3     
IX. Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej (VI+VII-VIII)              881                  360     
X. Przychody finansowe                  1                      0     
     1. Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym:                   -                       -     
         - od jednostek powi�zanych                   -                       -     
     2. Odsetki, w tym:                  1                      0     
         - od jednostek powi�zanych                   -                       -     
     3. Zysk ze zbycia inwestycji                   -                       -     
     4. Aktualizacja warto�ci inwestycji                   -                       -     
     5. Inne                   -                       -     
XI. Koszty finansowe              211                    99     
     1. Odsetki, w tym:              152                    98     
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         - dla jednostek powi�zanych                  7                       -     
     2. Strata ze zbycia inwestycji                   -                       -     
     3. Aktualizacja warto�ci inwestycji                   -                       -     
     4. Inne                59                      1     
XII. Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej (IX+X-XI)              671                  261     
XIII. Wynik zdarze� nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)                   -                       -     
         1. Zyski nadzwyczajne                   -                       -     
         2. Straty nadzwyczajne                   -                       -     
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)              671                  261     
XV. Podatek dochodowy                66                  105     
        a) cz��� bie��ca                   -                  105     
        b) cz��� odroczona                66                       -     
XVI. Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)                   -                       -     
XVII. Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych 
wycenianych metod� praw w�asno�ci 

                  -                       -     

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)              605                  155     

Zysk (strata) netto (zanualizowany)     1 622 701            751 274     
�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych         780 000            780 000     
Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)             0,78                 0,20     
�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM    

 2005 
stan na koniec 

I kwarta�u
31.03.2005  

 2004 
stan na koniec 

I kwarta�u
31.03.2004  

I. Kapita�  w�asny na pocz�tek okresu (BO)            4 781                3 617     
   a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci                   -                       -     
   b) korekty b��dów  podstawowych                   -     -                9     
I.a. Kapita�  w�asny na pocz�tek okresu  (BO), po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych 

           4 781                3 608     

      1. Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu              780                  780     
          1.1. Zmiany kapita�u zak�adowego                   -                       -     
                 a) zwi�kszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                     - emisji akcji (wydania udzia�ów)                   -                       -     
                     -                   -                       -     
                     ...                   -                       -     
                b) zmniejszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                     - umorzenia akcji (udzia�ów)                   -                       -     
                     -                   -                       -     
                     ...                   -                       -     
         1.2. Kapita� zak�adowy na koniec okresu              780                  780     
      2. Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek  okresu                   -                       -     
          2.1. Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy                   -                       -     
                 a) zwi�kszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                     -                    -                       -     
                     ...                   -                       -     
                 b) zmniejszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                     -                    -                       -     
                     ...                   -                       -     
          2.2. Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu                   -                       -     
      3. Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu                   -                       -     
          3.1. Zmiany akcji (udzia�ów) w�asnych                   -                       -     
                 a) zwi�kszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                     -                    -                       -     
                     ...                   -                       -     
                 b) zmniejszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                     -                    -                       -     
                     ...                   -                       -     
          3.2. Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu                   -                       -     
       4. Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu            2 980                2 237     
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          4.1. Zmiany kapita�u zapasowego                   -                       -     
                 a) zwi�kszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                     - emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej                   -                       -     
                     - z podzia�u zysku (ustawowo)                   -                       -     
                     - z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln�
warto��)

                  -                       -     

                     - przeniesienie zysku z lat ubieg�ych                   -                       -     
                     ...                   -                       -     
                 b) zmniejszenie (z tytu�u)                   -                       -     
                     - zwrot dop�at udzia�owcom                   -                       -     
                     -                   -                       -     
                     ...                   -                       -     
           4.2. Kapita� zapasowy na koniec okresu            2 980                2 237     
       5. Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu                   -                       -     
           5.1. Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny                   -                       -     
                  a) zwi�kszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                      -                   -                       -     
                      ...                    -                       -     
                  b) zmniejszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                      - zbycia �rodków trwa�ych                   -                       -     
                      -                   -                       -     
                      ...                   -                       -     
            5.2. Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu                   -                       -     
        6. Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu                   -                       -     
            6.1. Zmiany pozosta�ych kapita�ów rezerwowych                   -                       -     
                   a) zwi�kszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                       -                   -                       -     
                       ...                   -                       -     
                   b) zmniejszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                       -                   -                       -     
                       ...                   -                       -     
            6.2. Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu                   -                       -     
        7. Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu            1 173                       -     
            7.1. Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu            1 173                  112     
                   a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci                   -                       -     
                   b) korekty b��dów  podstawowych -            153                       -     
            7.2. Zysk z lat ubieg�ych, na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych 

           1 020                  112     

                   a) zwi�kszenia (z tytu�u)                   -                  632     
                       - podzia�u zysku z lat ubieg�ych                   -                  632     
                       -                   -                       -     
                       ...                   -                       -     
                   b) zmniejszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                       -                   -                       -     
                       ...                   -                       -     
            7.3. Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu            1 020                  744     
            7.4. Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu                   -     -            121     
                   a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci                   -                       -     
                   b) korekty b��dów  podstawowych                   -     -              32     
            7.5. Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych 

                  -     -            153     

                   a) zwi�kszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                       - przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia                   -                       -     
                       -                   -                       -     
                       ...                    -                       -     
                   b) zmniejszenia (z tytu�u)                   -                       -     
                       -                   -                       -     
                       ...                    -                       -     
             7.6. Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu                   -                       -     
             7.7. Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu            1 020                  591     
         8. Wynik netto              605                  155     
             a) zysk netto              605                  155     
             b) strata netto                   -                       -     
             c) odpisy z zysku                   -                       -     
 II. Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ )            5 386                3 763     
III. Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku 
(pokrycia straty) 

                  -                       -     
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RACHUNEK PRZEP�YWÓW PIENI��NYCH    
 2005 

I kwarta�
 2004 

I kwarta�

A. Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci operacyjnej - 
metoda bezpo�rednia 

                  -                       -     

  I. Wp�ywy                   -                       -     
       1. Sprzeda�                   -                       -     
       2. Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej                   -                       -     
  II. Wydatki                   -                       -     
       1. Dostawy i us�ugi                   -                       -     
       2. Wynagrodzenia netto                   -                       -     
       3. Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia                   -                       -     
       4. Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym                   -                       -     
       5. Inne wydatki operacyjne                   -                       -     
  III. Przep�ywy pieni��ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II)                   -                       -     

A. Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci operacyjnej - 
metoda po�rednia  

                  -                       -     

  I. Zysk (strata) netto              605                  155     
  II. Korekty razem            1 371     -            280     
       1. Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod�
praw w�asno�ci

                  -                       -     

       2. Amortyzacja              476                  236     
       3. (Zyski) straty z tytu�u ró�nic kursowych                   -                       -     
       4. Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy)              203                  108     
       5. (Zysk) strata z tytu�u dzia�alno�ci inwestycyjnej                   -                       -     
       6. Zmiana stanu rezerw -              39                       -     
       7. Zmiana stanu zapasów            1 804     -            402     
       8. Zmiana stanu nale�no�ci            7 272     -            959     
       9. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem 
po�yczek i  kredytów 

-          8 314                  843     

      10. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -              32     -            106     
      11. Inne korekty                   -                       -     
  III. Przep�ywy pieni��ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II)            1 976     -            124     
B. Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej                    -                       -     

  I. Wp�ywy               215                      3     
       1. Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwa�ych 

                  -                      3     

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne 
i prawne 

                  -                       -     

       3. Z aktywów finansowych, w tym:                   -                       -     
           a) w jednostkach powi�zanych                   -                       -     
               - zbycie aktywów finansowych                   -                       -     
               - dywidendy i udzia�y w zyskach                   -                       -     
               - sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych                   -                       -     
               - odsetki                   -                       -     

               - inne wp�ywy z aktywów finansowych                   -                       -     
           b) w pozosta�ych jednostkach                    -                       -     
               - zbycie aktywów finansowych                   -                       -     
               - dywidendy i udzia�y w zyskach                   -                       -     
               - sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych                   -                       -     
               - odsetki                   -                       -     

               - inne wp�ywy z aktywów finansowych                   -                       -     
       4. Inne wp�ywy inwestycyjne              215                       -     
  II. Wydatki -            507     -          1 043     
       1. Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwa�ych 

-            137     -            133     

       2. Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne                   -                       -     
       3. Na aktywa finansowe, w tym:                   -     -              10     
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           a) w jednostkach powi�zanych                   -     -              10     
               - nabycie aktywów finansowych                   -     -              10     
               -  udzielone po�yczki d�ugoterminowe                   -                       -     
           b) w pozosta�ych jednostkach                    -                       -     
               - nabycie aktywów finansowych                   -                       -     
               -  udzielone po�yczki d�ugoterminowe                   -                       -     
       4. Inne wydatki inwestycyjne -            370     -            900     
  III. Przep�ywy pieni��ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -            292     -          1 040     
C. Przep�ywy �rodków pieni��nych z dzia�alno�ci finansowej                    -                       -     
 I. Wp�ywy               118                1 267     
       1. Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia�ów) i innych 
instrumentów kapita�owych oraz dop�at do kapita�u

                  -                       -     

       2. Kredyty i po�yczki                   -                1 267     
       3. Emisja d�u�nych papierów warto�ciowych                   -                       -     
       4. Inne wp�ywy finansowe              118                       -     
  II. Wydatki  -          2 211     -            183     
       1. Nabycie akcji (udzia�ów) w�asnych                   -                       -     
       2. Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli                   -                       -     
       3. Inne, ni� wp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku                   -                       -     
       4. Sp�aty kredytów i po�yczek -          1 927                       -     
       5. Wykup d�u�nych papierów warto�ciowych                   -                       -     
       6. Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych                   -                       -     
       7. P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u umów leasingu finansowego -              87     -              75     
       8. Odsetki -            196     -            108     
       9. Inne wydatki finansowe                   -                       -     
  III. Przep�ywy pieni��ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) -          2 093                1 084     
D. Przep�ywy pieni��ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -            408     -              81     
E. Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym:                   -                       -     

    - zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytu�u ró�nic kursowych                    -                       -     
F. �rodki pieni��ne na pocz�tek okresu              685                  286     
G. �rodki pieni��ne na koniec okresu (F+/- D), w tym:              276                  205     
    - o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania                   -                       -     
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Informacja dodatkowa S.A.- QS I  - 2005 

1. Dane jednostki dominuj�cej Grupy Kapita�owej 

Nazwa: 

Tell Spó�ka Akcyjna 

Siedziba:  

ul. Grunwaldzka 182/196, 60-186 Pozna�

Podstawowy przedmiot dzia�alno�ci:  

Sprzeda� detaliczna sprz�tu telekomunikacyjnego (PKD 5248A). 

Papiery warto�ciowe Spó�ki nie znajduj� si� obecnie w obrocie na rynku regulowanym. 

Organ prowadz�cy rejestr:  

S�d Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, KRS 
0000222514 

Czas trwania dzia�alno�ci Emitenta i jednostek zale�nych jest nieograniczony. 

Bilans zawiera dane finansowe na dzie� 31.12.2003, na dzie� 31.12.2004 na 31.03.2004 oraz 
na 31.03.2005. 

Rachunek zysków i strat, rachunek przep�ywów pieni��nych zawiera dane finansowe za I kwarta� 2004 
oraz I kwarta� 2005. 
Zestawienie zmian w kapitale zawiera dane finansowe na 31.03.2004 i dane na 31.03.2005. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz�dzono na podstawie rozporz�dzenia Ministra 
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegó�owych zasad  sporz�dzania przez jednostki 
inne ni� banki i zak�ady ubezpiecze� sprawozdania finansowego jednostek powi�zanych  (Dz. U. Nr 
152 poz.1729), 

Sk�ad organów Spó�ki: 

Sk�ad Zarz�du Tell SA :  

Rafa� Maciej Stempniewicz – Prezes Zarz�du, 

Robert Tomasz Krasowski – Cz�onek Zarz�du, 

Stanis�aw Jerzy Górski – Cz�onek Zarz�du. 

Sk�ad Rady Nadzorczej Tell SA :  

Ryszard Marian Jaremek – Cz�onek Rady Nadzorczej, 

Pawe� Stanis�aw Turno – Cz�onek Rady Nadzorczej, 

Janusz Grzegorz Samelak – Cz�onek Rady Nadzorczej, 

Piotr Karmelita – Cz�onek Rady Nadzorczej.   

W sk�ad jednostek Grupy Kapita�owej nie wchodz� jednostki sporz�dzaj�ce samodzielne 
sprawozdania finansowe. 
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2. Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powi�zanych Emitenta 

Struktura Grupy Kapita�owej Tell S.A. 

GRUPA KAPITA�OWA TELL S.A. 

   
   
   

100%
    
    Connex Sp. z o.o. 

Grup� Kapita�ow� tworz� Tell S.A. jako jednostka dominuj�ca oraz Connex Sp. z o.o. jako spó�ka 
zale�na obj�ta sprawozdaniem skonsolidowanym. 

Connex Sp. z o.o. 

− Siedziba Spó�ki: ul. Grunwaldzka 182/196, 60-186 Pozna�,

− Podstawowy przedmiot dzia�alno�ci:  

− Sprzeda� detaliczna sprz�tu telekomunikacyjnego (PKD 5248A)  

− Podstawy prawne dzia�alno�ci Spó�ki: Spó�ka powsta�a w dniu 6 lipca 2000 roku – Akt Notarialny 
REP. A 4298/200. Organ prowadz�cy rejestr: S�d Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydzia�
Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego numer KRS 0000024020. 

− Udzia�y posiadane przez jednostk� dominuj�c�: Dnia 14.09.2001 r. Spó�ka Tell Sp. z o.o. naby�a
80 udzia�ów po 500 z� ka�dy o ��cznej warto�ci nominalnej 40 tys. z�. Dnia 30.06.2003 r. Spó�ka 
Tell Sp. z o.o. naby�a 320 udzia�ów po 500 z� ka�dy o ��cznej warto�ci nominalnej 160 tys. z�.
Razem 400 udzia�ów w warto�ci nominalnej - 500 z� za udzia�. Warto�� akcji wg ceny nabycia 
wynosi 150 tys. z�. Spó�ka Tell SA posiada w Spó�ce Connex Sp. z o.o. 100% udzia�ów w kapitale 
zak�adowym Spó�ki. Udzia�y pokryto wk�adem pieni��nym. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta�o sporz�dzone przy za�o�eniu kontynuacji dzia�alno�ci 
gospodarczej w daj�cej si� przewidzie� przysz�o�ci. Spó�ka b�dzie kontynuowa� dzia�alno��
gospodarcz� w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upad�o�ci. 
Nie stwierdzono okoliczno�ci, które wskazywa�yby na zagro�enie kontynuacji dzia�alno�ci. 

3. Omówienie przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci, w tym metod wyceny aktywów 
i pasywów (tak�e amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporz�dzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe sporz�dzone zosta�y
zgodnie z przyj�tymi i stosowanymi przez Grup� Kapita�ow� zasadami rachunkowo�ci opartymi 
o zasady wynikaj�ce z Ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 roku nr 76, poz. 694 z pó�niejszymi zmianami). 

1. Ogólne zasady polityki prowadzenia rachunkowo�ci obejmuj�:

1.1. Stosowanie przyj�tych zasad rachunkowo�ci w sposób ci�g�y (art. 5 ust. 1 Ustawy), 

1.2. Za�o�enie, �e Grupa Kapita�owa b�dzie kontynuowa�a dzia�alno�� (art. 5 ust. 2), 

1.3. Uj�cie wszystkich przychodów i kosztów, w okresie sprawozdawczym, w którym zosta�y
osi�gni�te lub poniesione, niezale�nie od terminu ich zap�aty oraz stosowanie zasady 
wspó�mierno�ci przychodów i zwi�zanych z nimi kosztów (art. 6), 

1.4. Dokonywanie czynnych i biernych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów (art. 39), 

1.5. Dokonywanie rozlicze� mi�dzyokresowych przychodów (art. 41), 

1.6. Zasad� ostro�no�ci (art. 7), 
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1.7. Tworzenie rezerw na znane jednostce ryzyko, gro��ce straty oraz skutki innych zdarze�
(art. 7), tworzenie rezerw na pewne lub o du�ym stopniu prawdopodobie�stwa przysz�e
zobowi�zania (art. 35d), 

1.8. Niestosowanie kompensaty sald aktywów i pasywów b�d� przychodów i kosztów (art. 7). 

2. Format i zawarto�� sprawozdania finansowego 

2.1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporz�dzane na dzie� zamkni�cia ksi�g
rachunkowych, lub na ka�dy inny dzie� bilansowy.  

2.2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje: 

2.2.1. Skonsolidowany Bilans, 

2.2.2. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), 

2.2.3. Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale w�asnym, 

2.2.4. Skonsolidowany Rachunek przep�ywów pieni��nych (metoda po�rednia), 

2.2.5. Dodatkowe informacje i obja�nienia. 

2.2.6. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

2.3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporz�dzane w polskich z�otych. 

3. Warto�ci niematerialne i prawne 

3.1. Definicja warto�ci niematerialnych i prawnych 

3.1.1. Warto�ci niematerialne i prawne obejmuj� nabyte przez Spó�ki Grupy Kapita�owej 
prawa maj�tkowe przeznaczone do u�ywania na potrzeby jednostki, które nadaj�
si� do gospodarczego wykorzystania, za� ich przewidywany okres ekonomicznej 
u�yteczno�ci jest d�u�szy ni� rok. 

3.2. Do warto�ci niematerialnych i prawnych Spó�ki Grupy Kapita�owej zaliczaj�:

3.2.1. Warto�� firmy, 

3.2.2. Licencje dotycz�ce oprogramowania komputerowego, 

3.2.3. Autorskie prawa maj�tkowe, 

3.2.4. Prawa do znaków towarowych, wzorów u�ytkowych oraz zdobniczych, 

3.2.5. Know-how, 

3.2.6. Prawo do najmu, 

3.2.7. Inne warto�ci niematerialne i prawne. 

3.3. Warto�� pocz�tkowa warto�ci niematerialnych i prawnych 

3.3.1. Warto�� pocz�tkow� warto�ci firmy stanowi ró�nica mi�dzy cen� nabycia 
okre�lonej jednostki lub zorganizowanej jej cz��ci a ni�sz� od niej warto�ci�
godziw� przej�tych aktywów netto.  

3.3.2. Warto�� pocz�tkow� warto�ci niematerialnych i prawnych innych a ni�eli warto��
firmy stanowi cena nabycia, która obejmuje kwot� nale�n� sprzedaj�cemu oraz 
inne koszty poniesione w bezpo�rednim zwi�zku z nabyciem warto�ci 
niematerialnych i prawnych. 

3.4. Amortyzacja warto�ci niematerialnych i prawnych  

3.4.1. Przy okre�laniu okresu u�ytkowania bierze si� pod uwag� czas, w którym warto�ci 
niematerialne i prawne b�d� przynosi� wymierne korzy�ci ekonomiczne. Je�eli 
okre�lenie ekonomicznie uzasadnionego okresu u�ywania jest trudne lub nie ma 
pewno�ci, co do spodziewanych wymiernych korzy�ci, nale�y zgodnie z zasad�
ostro�no�ci dokona� ca�kowitego odpisu w ci��ar kosztów. 

3.4.2. Spó�ki Grupy Kapita�owej stosuj� nast�puj�ce roczne stawki amortyzacyjne dla 
poszczególnych grup warto�ci niematerialnych i prawnych: 
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3.4.2.1. Warto�� firmy 20% 

3.4.2.2. Prawo do najmu 20% 

3.4.2.3. Inne warto�ci niematerialne i prawne  20-50% 

3.4.3. Warto�ci niematerialne i prawne amortyzowane s� metod� liniow�, od miesi�ca 
nast�puj�cego po miesi�cu przyj�cia do u�ytkowania. Amortyzacja jest naliczana 
miesi�cznie.  

3.4.4. Warto�ci niematerialne i prawne o warto�ci jednostkowej poni�ej 3.500 z� s�
bezpo�rednio odpisywane w koszty w momencie ich przekazania do u�ytku. 

3.5. Weryfikacja stawek amortyzacyjnych, odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci 

3.5.1. Nie pó�niej ni� na koniec roku obrotowego stosowane wobec warto�ci 
niematerialnych i prawnych stawki amortyzacyjne podlegaj� weryfikacji. W razie 
stwierdzenia potrzeby dokonania korekty stosowanych stawek amortyzacyjnych – 
korekta nast�puje w roku nast�pnym i kolejnych latach obrotowych. 

3.5.2. Nie pó�niej ni� na koniec roku obrotowego warto�ci niematerialne i prawne 
podlegaj� równie� weryfikacji pod k�tem trwa�ej utraty warto�ci i konieczno�ci 
dokonania odpisów aktualizuj�cych z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci. Odpisy te 
powinny by� dokonane w ci��ar pozosta�ych kosztów operacyjnych nie pó�niej ni�
na dzie� bilansowy, a wi�c w roku, w którym stwierdzono trwa�� utrat� warto�ci. 

3.6. Wycena warto�ci niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego 

3.6.1. Na koniec roku obrotowego (stanowi�cego dzie� bilansowy) warto�ci niematerialne 
i prawne wycenia si� w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz 
odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci. 

4. Rzeczowe aktywa trwa�e

4.1. Definicja rzeczowych aktywów trwa�ych 

4.1.1. Rzeczowe aktywa trwa�e obejmuj� kontrolowane przez Spó�ki Grupy Kapita�owej 
rzeczowe aktywa, które nadaj� si� do gospodarczego wykorzystania (s�
kompletne, zdatne do u�ytku i przeznaczone na potrzeby Spó�ki), za� ich 
przewidywany okres ekonomicznej u�yteczno�ci jest d�u�szy ni� rok. 

4.1.2. Do rzeczowych aktywów trwa�ych Spó�ki Grupy Kapita�owej zaliczaj�:

4.1.2.1. Grunty, 

4.1.2.2. Prawo wieczystego u�ytkowania gruntów, 

4.1.2.3. Budynki i lokale, 

4.1.2.4. Urz�dzenia techniczne i maszyny, 

4.1.2.5. �rodki transportu, 

4.1.2.6. Inne �rodki trwa�e (wyposa�enie itp.), 

4.1.2.7. �rodki trwa�e w budowie, 

4.1.2.8. Zaliczki na poczet �rodków trwa�ych w budowie. 

4.2. Warto�� pocz�tkowa rzeczowych aktywów trwa�ych 

4.2.1. Warto�� pocz�tkow� �rodków trwa�ych stanowi cena nabycia, czyli cena zakupu 
sk�adnika aktywów, obejmuj�ca kwot� nale�n� sprzedaj�cemu (bez podlegaj�cych 
odliczeniu podatku od towarów i us�ug oraz podatku akcyzowego).  

4.2.2. Warto�� pocz�tkow� �rodków trwa�ych przyj�tych wskutek umów leasingu 
finansowego stanowi równowarto�� kapita�owej cz��ci rat leasingowych, obliczonej 
za pomoc� efektywnej stopy procentowej. 

4.2.3. W przypadku importu cena nabycia obejmuje równie� obci��enia o charakterze 
publicznoprawnym. 
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4.2.4. Do ceny nabycia zalicza si� tak�e koszty bezpo�rednio zwi�zane z zakupem 
i przystosowaniem sk�adnika aktywów do stanu zdatnego do u�ywania lub 
wprowadzenia do obrotu, ��cznie z kosztami transportu, jak te� za�adunku, 
wy�adunku, sk�adowania lub wprowadzenia do obrotu, a obni�ona o rabaty, opusty, 
inne podobne zmniejszenia i odzyski.  

4.2.5. Je�eli nie jest mo�liwe ustalenie ceny nabycia sk�adnika aktywów, 
a w szczególno�ci przyj�tego nieodp�atnie, w tym w drodze darowizny - jego 
wyceny dokonuje si� wed�ug ceny sprzeda�y takiego samego lub podobnego 
przedmiotu, czyli wed�ug warto�ci godziwej. 

4.2.6. Koszt wytworzenia �rodków trwa�ych w budowie obejmuje ogó� poniesionych 
kosztów za okres budowy, monta�u, przystosowania i ulepszenia, do dnia 
bilansowego lub przyj�cia do u�ywania, w tym równie�:

4.2.6.1. nie podlegaj�cy odliczeniu podatek od towarów i us�ug oraz podatek 
akcyzowy, 

4.2.6.2. koszt obs�ugi zobowi�za� zaci�gni�tych w celu ich finansowania 
i zwi�zane z nimi ró�nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego 
tytu�u.

4.3. Ulepszenia �rodków trwa�ych 

4.3.1. Warto�� pocz�tkow� danego �rodka trwa�ego powi�ksza si� o koszty jego 
ulepszenia, czyli przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji, adaptacji 
– pod warunkiem, i� nak�ady na ulepszenie spowodowa�y wzrost warto�ci 
u�ytkowej �rodka w porównaniu do warto�ci w dniu przyj�cia �rodka do u�ywania. 
Zwi�kszenie warto�ci u�ytkowej mo�e wynika� z wyd�u�enia okresu u�ytkowania, 
zwi�kszenia zdolno�ci wytwórczej, polepszenia jako�ci produktów wytwarzanych 
przy pomocy danego �rodka lub obni�enia kosztów jego eksploatacji. 

4.3.2. Wszelkie koszty (np.: okresowe remonty), zwi�zane z utrzymaniem danego �rodka 
trwa�ego, nieprowadz�ce do zwi�kszenia jego warto�ci u�ytkowej, nie powinny 
zwi�ksza� warto�ci pocz�tkowej tego �rodka. Przy podejmowaniu decyzji 
o zwi�kszaniu warto�ci �rodka trwa�ego Spó�ka kieruje si� kryterium istotno�ci. 

4.4. Amortyzacja �rodków trwa�ych  

4.4.1. Przy okre�laniu okresu u�ytkowania i stawki amortyzacyjnej dla danego �rodka 
trwa�ego uwzgl�dnia si� czas, w którym dane aktywo trwa�e b�dzie przynosi�
wymierne korzy�ci ekonomiczne. Je�eli okre�lenie ekonomicznie uzasadnionego 
okresu u�ywania jest trudne, lub nie ma pewno�ci co do spodziewanych 
wymiernych korzy�ci, nale�y zgodnie z zasad� ostro�no�ci dokona� ca�kowitego 
odpisu w ci��ar kosztów. 

4.4.2. Spó�ki Grupy Kapita�owej stosuj� nast�puj�ce roczne stawki amortyzacyjne dla 
poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwa�ych: 

4.4.2.1. Budynki i lokale      2,5% 

4.4.2.2. Urz�dzenia techniczne i maszyny  10% - 30% 

4.4.2.3. �rodki transportu 14% - 20% 

4.4.2.4. Inne �rodki trwa�e (wyposa�enie itp.) 10% - 30% 

4.4.3. �rodki trwa�e przyj�te wskutek umów leasingu finansowego umarzane s� zgodnie 
z ich ekonomicznie uzasadnionym okresem u�ywania. 

4.4.4. Grunty, w tym prawo wieczystego u�ytkowania gruntów oraz �rodki trwa�e
w budowie nie podlegaj� amortyzacji. 

4.4.5. �rodki trwa�e amortyzowane s� metod� liniow� od miesi�ca nast�puj�cego po 
miesi�cu przyj�cia do u�ytkowania. W uzasadnionych przypadkach (kiedy korzy�ci, 
jakie dane aktywo przynosi, nie rozk�adaj� si� równomiernie w czasie), nale�y
zastosowa� inn� odpowiedni� metod� amortyzacji (np. degresywn�, naturaln�,
progresywn� lub inn� – w ka�dym przypadku uzasadnion� rozk�adem u�yteczno�ci 
danego aktywa).  
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4.4.6. Stawk� lub okres u�ytkowania i metod� amortyzacji nale�y ustali� na dzie�
przyj�cia aktywa do u�ytkowania. Amortyzacja jest naliczana miesi�cznie.  

4.4.7. �rodki trwa�e o warto�ci jednostkowej poni�ej 3.500 z� s� bezpo�rednio 
odpisywane w koszty w momencie ich przekazania do u�ytku. 

4.5. Weryfikacja stawek amortyzacyjnych, odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci 

4.5.1. Nie pó�niej ni� na koniec roku obrotowego stosowane wobec �rodków trwa�ych 
stawki i metody amortyzacyjne podlegaj� weryfikacji. W razie stwierdzenia 
potrzeby dokonania korekty stosowanych stawek i metod amortyzacyjnych – 
korekta nast�puje w roku nast�pnym i kolejnych latach obrotowych. 

4.5.2. Nie pó�niej ni� na koniec roku obrotowego rzeczowe aktywa trwa�e (�rodki trwa�e,
�rodki trwa�e w budowie) podlegaj� równie� weryfikacji pod k�tem trwa�ej utraty 
warto�ci i ewentualnej konieczno�ci dokonania odpisów aktualizuj�cych.  

4.5.3. Elementem wskazuj�cym na konieczno�� dokonania odpisu aktualizuj�cego jest 
uznanie za wysoce prawdopodobne, �e sk�adnik aktywów nie przyniesie 
w przysz�o�ci przewidywanych korzy�ci ekonomicznych w znacz�cej cz��ci lub 
w ca�o�ci. Trwa�a utrata warto�ci ma na przyk�ad miejsce w przypadku likwidacji, 
wycofania z u�ywania danego �rodka. 

4.5.4. Odpisy aktualizuj�ce powinny by� dokonane nie pó�niej ni� na dzie� bilansowy 
(a wi�c w roku, którym stwierdzono trwa�� utrat� warto�ci), w ci��ar pozosta�ych 
kosztów operacyjnych. 

4.5.5. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizuj�cego 
warto�� aktywów, w tym równie� odpisu z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci, 
równowarto�� ca�o�ci lub odpowiedniej cz��ci uprzednio dokonanego odpisu 
aktualizuj�cego zwi�ksza warto�� danego sk�adnika aktywów i podlega zaliczeniu 
odpowiednio do pozosta�ych przychodów operacyjnych. 

4.6. Wycena rzeczowych aktywów trwa�ych na koniec roku obrotowego 

4.6.1. Na dzie� bilansowy �rodki trwa�e wycenia si� w cenie nabycia pomniejszonej 
o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci. 

4.6.2. �rodki trwa�e w budowie wycenia si� w wysoko�ci poniesionych nak�adów 
pomniejszonych o odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci. 

4.7. Inwentaryzacja �rodków trwa�ych 

4.7.1. Inwentaryzacj� �rodków trwa�ych przeprowadza si� raz na cztery lata. 

5. Inwestycje to aktywa nabyte w celu osi�gni�cia korzy�ci ekonomicznych wynikaj�cych 
z przyrostu warto�ci tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub 
innych po�ytków, a w szczególno�ci aktywa finansowe (udzia�y w spó�ce) oraz te nieruchomo�ci, 
które nie s� u�ytkowane przez spó�k�, lecz zosta�y nabyte w celu osi�gni�cia tych korzy�ci. 

5.1. D�ugoterminowe aktywa finansowe wycenia si� wed�ug ceny nabycia pomniejszonej 
o odpisy z tytu�u trwa�ej utraty warto�ci. 

6. Instrumenty finansowe  

6.1. Jako instrument finansowy Spó�ki Grupy Kapita�owej kwalifikuj� ka�d� umow�, która 
skutkuje jednocze�nie powstaniem sk�adnika aktywów finansowych u jednej ze stron 
i zobowi�zania finansowego lub instrumentu kapita�owego u drugiej ze stron, pod 
warunkiem, �e z kontraktu zawartego mi�dzy dwiema lub wi�cej stronami jednoznacznie 
wynikaj� skutki gospodarcze. 

6.2. Zgodnie z MSR nr 39, Spó�ki Grupy Kapita�owej klasyfikuj� instrumenty finansowe 
z podzia�em na: 

6.2.1. instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu – sk�adniki aktywów lub 
zobowi�za� finansowych, które zosta�y nabyte lub powsta�y g�ównie po to, by 
generowa� zysk uzyskiwany dzi�ki krótkoterminowym wahaniom ceny lub mar�y
maklerskiej, 
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6.2.2. instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalno�ci – aktywa finansowe 
o okre�lonych lub mo�liwych do okre�lenia p�atno�ciach lub ustalonym terminie 
zapadalno�ci, które jednostka gospodarcza zamierza i jest w stanie utrzyma�
w posiadaniu do up�ywu terminu zapadalno�ci, z wyj�tkiem po�yczek udzielonych 
przez jednostk� gospodarcz� i wierzytelno�ci w�asnych jednostki, 

6.2.3. instrumenty finansowe dost�pne do sprzeda�y – to aktywa finansowe nie b�d�ce 
kredytami udzielonymi przez jednostk� gospodarcz� i wierzytelno�ciami w�asnymi 
jednostki, inwestycjami utrzymywanymi do terminu zapadalno�ci, a tak�e nie 
b�d�ce aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. 

6.3. Nie pó�niej ni� na dzie� zawarcia kontraktu Spó�ka z Grupy Kapita�owej jest zobowi�zana 
do wprowadzenia do ksi�g rachunkowych emitowanego lub wystawionego instrumentu, 
a tak�e mo�liwych do wyró�nienia sk�adników tego instrumentu odpowiednio 
zakwalifikowanych do kapita�ów w�asnych jako instrumenty kapita�owe, zobowi�za�
krótkoterminowych lub d�ugoterminowych równie� wtedy, gdy sk�adnik maj�cy charakter 
zobowi�zania nie jest instrumentem finansowym. 

6.4. Ró�nice z przeszacowania oraz osi�gni�te przychody lub poniesione straty, stosownie 
do kwalifikacji instrumentu finansowego, wp�ywaj� odpowiednio na wynik finansowy lub 
kapita� z aktualizacji wyceny. 

6.5. Na dzie� nabycia aktywa i zobowi�zania finansowe Spó�ki Grupy Kapita�owej wyceniaj�
w wysoko�ci kosztu (ceny) nabycia, czyli wed�ug warto�ci godziwej uiszczonej zap�aty 
w przypadku sk�adnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowi�zania. Koszty 
transakcji Spó�ki Grupy Kapita�owej w��czaj� do warto�ci pocz�tkowej wyceny wszystkich 
aktywów i zobowi�za� finansowych. 

6.5.1. Zasady wyceny instrumentów finansowych na dzie� bilansowy Spó�ka wycenia: 

6.5.1.1. wed�ug zamortyzowanego kosztu, z uwzgl�dnieniem efektywnej stopy 
procentowej: aktywa utrzymywane do terminu zapadalno�ci, po�yczki 
udzielone i nale�no�ci w�asne oraz pozosta�e zobowi�zania finansowe, 
które nie zosta�y zakwalifikowane do obrotu,  

6.5.1.2. w przypadku powy�szych tytu�ów wycena mo�e odbywa� si� tak�e
w warto�ci wymagaj�cej zap�aty, je�li efekt dyskonta nie jest znacz�cy, 

6.5.1.3. w kwocie wymagaj�cej zap�aty: nale�no�ci i zobowi�zania o krótkim 
terminie zapadalno�ci / wymagalno�ci, 

6.5.1.4. wed�ug warto�ci godziwej: aktywa i zobowi�zania finansowe 
przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe przeznaczone 
do sprzeda�y. 

6.6. Zmiany warto�ci godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie 
b�d�cych cz��ci� zabezpiecze� ujmuje si� jako przychody lub koszty finansowe 
w momencie ich wyst�pienia. 

6.7. W przypadku aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y, zmiany warto�ci godziwej 
tych instrumentów Spó�ki Grupy Kapita�owej zaliczaj� do rachunku zysków i strat jako 
przychody lub koszty finansowe. 

7. D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 

7.1. Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 

7.1.1. Na dzie� bilansowy Spó�ki Grupy Kapita�owej maj� obowi�zek tworzy� aktywo 
z tytu�u odroczonego podatku dochodowego, je�eli w przysz�o�ci spowoduje ono 
dop�yw do jednostki korzy�ci ekonomicznych. 

7.1.2. W zwi�zku z przej�ciowymi ró�nicami mi�dzy wykazywan� w ksi�gach 
rachunkowych warto�ci� aktywów i pasywów a ich warto�ci� podatkow� oraz 
strat� podatkow� mo�liw� do odliczenia w przysz�o�ci, jednostka tworzy rezerw�
i ustala aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego, którego jest 
podatnikiem. 
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7.1.3. Warto�� podatkowa aktywów jest to kwota wp�ywaj�ca na pomniejszenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób 
po�redni lub bezpo�redni, korzy�ci ekonomicznych. Je�eli uzyskanie korzy�ci 
ekonomicznych z tytu�u okre�lonych aktywów nie powoduje pomniejszenia 
podstawy obliczenia podatku dochodowego, to warto�� podatkowa aktywów jest 
ich warto�ci� ksi�gow�.

7.1.4. Warto�ci� podatkow� pasywów jest ich warto�� ksi�gowa pomniejszona o kwoty, 
które w przysz�o�ci pomniejsz� podstaw� podatku dochodowego. 

7.1.5. Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego ustala si� w wysoko�ci kwoty 
przewidzianej w przysz�o�ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi�zku 
z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi, które spowoduj� w przysz�o�ci zmniejszenie 
podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej mo�liwej 
do odliczenia, ustalonej przy uwzgl�dnieniu zasady ostro�no�ci. 

7.1.6. Do ujemnych ró�nic przej�ciowych zalicza si� g�ównie: 

7.1.6.1. Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów trwa�ych, zapasów, nale�no�ci, 

7.1.6.2. Naliczone i niezap�acone odsetki karne,  

7.1.6.3. Rezerwy tymczasowo niestanowi�ce kosztów uzyskania przychodów. 

7.1.7. Wysoko�� aktywów z tytu�u odroczonego podatku dochodowego ustala si� przy 
uwzgl�dnieniu stawek podatku dochodowego obowi�zuj�cych w roku powstania 
obowi�zku podatkowego. 

7.1.8. Rezerwa i aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego wykazywane s�
w bilansie oddzielnie.  

7.1.9. Wp�ywaj�cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres 
sprawozdawczy obejmuje: 

7.1.9.1. cz��� bie��c�,

7.1.9.2. cz��� odroczon�.

7.2. Wykazywana w rachunku zysków i strat cz��� odroczona stanowi ró�nic� pomi�dzy 
stanem rezerw i aktywów z tytu�u podatku odroczonego na koniec i pocz�tek okresu 
sprawozdawczego. 

7.2.1. Rezerwy i aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego, dotycz�ce operacji 
rozliczanych z kapita�em (funduszem) w�asnym, odnosi si� równie� na kapita�
(fundusz) w�asny. 

7.3. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 

7.3.1. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe obejmuj� wydatki poniesione do dnia 
bilansowego, stanowi�ce koszty przysz�ych okresów sprawozdawczych. 

7.3.2. Ponadto inne rozliczenia mi�dzyokresowe obejmuj� nie zafakturowane przychody, 
niestanowi�ce nale�no�ci na dzie� bilansowy, które zostan� zafakturowane 
w okresie pó�niejszym ni� 12 miesi�cy licz�c od dnia bilansowego.  

7.3.3. Na dzie� bilansowy nale�y dokona� analizy d�ugoterminowych rozlicze�
mi�dzyokresowych. Ta cz��� rozlicze� mi�dzyokresowych, która si� zrealizuje 
w okresie do 12 miesi�cy licz�c od dnia bilansowego – powinna zosta� uj�ta
w krótkoterminowych rozliczeniach mi�dzyokresowych. 

7.3.4. Ocena nale�y do Spó�ki Grupy Kapita�owej przy uwzgl�dnieniu racjonalnych 
przes�anek i wiedzy o poszczególnych sk�adnikach rozlicze�.

8. Zapasy 

8.1. Definicja zapasów 

8.1.1. Do zapasów zalicza si�:

8.1.1.1. materia�y nabyte w celu zu�ycia na w�asne potrzeby, 
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8.1.1.2. towary nabyte w celu odsprzeda�y oraz aktywa trwa�e przeznaczone 
do sprzeda�y,  

8.1.1.3. zaliczki wp�acone na poczet dostaw materia�ów i towarów. 

8.2. Ewidencja zapasów w ci�gu roku 

8.2.1. W ci�gu roku zapasy ujmuje si� w ewidencji ksi�gowej w cenach zakupu. Rozchód 
zapasów wyceniany jest metod� szczegó�owej identyfikacji rzeczywistych cen. 

8.3. Wycena na dzie� bilansowy 

8.3.1. Na dzie� bilansowy zapasy obni�a si� do cen sprzeda�y netto poprzez dokonanie 
odpisów aktualizuj�cych. 

8.3.2. Okoliczno�ci wskazuj�ce na konieczno�� dokonania odpisu aktualizuj�cego 
warto�� zapasów s� nast�puj�ce: 

8.3.2.1. utrata warto�ci u�ytkowej zapasów (zniszczenie, przeterminowanie 
zapasów), 

8.3.2.2. stan zapasów przekracza zapotrzebowanie i mo�liwo�ci zbycia przez 
Spó�k�,

8.3.2.3. niska rotacja zapasów, 

8.3.2.4. utrata warto�ci rynkowej na skutek stosowania przez konkurencj�
ni�szych cen sprzeda�y. 

8.3.3. Na dzie� bilansowy nale�y sporz�dzi� analiz� wiekow� zapasów w podziale 
na poszczególne asortymenty i ustali� wysoko�� odpisów aktualizuj�cych, które 
trzeba utworzy�.

8.3.4. Odpisy tworzy si� wed�ug nast�puj�cych zasad: 

8.3.4.1. 20% - na zapasy zalegaj�ce powy�ej 1 roku, 40% - na zapasy zalegaj�ce
powy�ej 2 lat, 60% - na zapasy zalegaj�ce powy�ej 3 lat, 80% - 
na zapasy zalegaj�ce powy�ej 4 lat, 100% - na zapasy zalegaj�ce
powy�ej 5 lat, 

8.3.4.2. 100% - na zapasy zniszczone, zepsute – zidentyfikowane podczas 
inwentaryzacji zapasów, 

8.3.4.3. 100% - na zapasy, które utraci�y swoj� warto�� rynkow�.

8.3.4.4. Wszystkie odpisy aktualizuj�ce warto�� zapasów obci��aj� pozosta�e
koszty operacyjne. 

8.4. Inwentaryzacja zapasów 

8.4.1. Zapasy posiadane przez Spó�ki Grupy Kapita�owej podlegaj� inwentaryzacji 
na ka�dy dzie� bilansowy. 

8.4.2. Ujawnione w trakcie inwentaryzacji ró�nice mi�dzy stanem rzeczywistym a stanem 
wykazanym w ksi�gach rachunkowych nale�y wyja�ni� i rozliczy� w ksi�gach 
rachunkowych tego roku, w którym inwentaryzacja zosta�a przeprowadzona. 

9. Nale�no�ci krótkoterminowe 

9.1. Definicja nale�no�ci krótkoterminowych 

9.1.1. W nale�no�ciach krótkoterminowych nale�y wykaza� nale�no�ci o okresie sp�aty 
krótszym ni� 1 rok licz�c od dnia bilansowego. Nie nale�y tu ujmowa� nale�no�ci 
z tytu�u zaliczek udzielonych dostawcom, które powinny by� uwzgl�dnione 
w zapasach, jak równie� zaliczek na poczet warto�ci niematerialnych i prawnych 
oraz �rodków trwa�ych w budowie, które zwi�kszaj� aktywa trwa�e. 

9.1.2. Nale�no�ci krótkoterminowe obejmuj�:

9.1.2.1. Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug (o okresie sp�aty do 12 miesi�cy 
i powy�ej 12 miesi�cy), 
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9.1.2.2. Nale�no�ci bud�etowe, 

9.1.2.3. Pozosta�e nale�no�ci (m.in. zaliczki i po�yczki udzielone pracownikom). 

9.2. Aktualizacja wyceny nale�no�ci krótkoterminowych na dzie� bilansowy 

9.2.1. Zgodnie z zasad� ostro�no�ci na dzie� bilansowy nale�y zaktualizowa� wycen�
nale�no�ci. Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci tworzy si� na: 

9.2.1.1. Nale�no�ci od d�u�ników postawionych w stan upad�o�ci lub likwidacji- 
do wysoko�ci nale�no�ci nie obj�tej gwarancj� lub innym 
zabezpieczeniem, 

9.2.1.2. Nale�no�ci od d�u�ników w przypadku oddalenia wniosku o og�oszenie 
upad�o�ci, gdy maj�tek d�u�nika nie wystarcza na pokrycie kosztów 
post�powania upad�o�ciowego – do pe�nej wysoko�ci, 

9.2.1.3. Nale�no�ci kwestionowane przez d�u�ników- do wysoko�ci nie pokrytej 
zabezpieczeniem, 

9.2.1.4. Nale�no�ci przeterminowane lub jeszcze nie przeterminowane, lecz 
o du�ym stopniu prawdopodobie�stwa, i� nale�no�ci te ulegn�
przeterminowaniu– w wysoko�ci wiarygodnie oszacowanej przez Spó�ki 
Grupy Kapita�owej (na podstawie przesz�ych do�wiadcze�, wiarygodnie 
przeprowadzonych analiz, prognoz itp.). 

9.2.2. Ponadto na dzie� bilansowy nale�y aktualizowa� warto�� nast�puj�cych 
nale�no�ci: 

9.2.2.1. na nale�no�ci skierowane na drog� s�dow� – na podstawie 
comiesi�cznych analiz dokonywanych przez Prawnika; ka�da nale�no��
skierowana na drog� s�dow� jest indywidualnie rozpatrywana i – 
w zale�no�ci od oceny Prawnika co do mo�liwo�ci odzyskania danej 
nale�no�ci – jest tworzony odpis aktualizuj�cy dan� nale�no��,

9.2.2.2. na nale�no�ci przeterminowane powy�ej 6 miesi�cy – 50% warto�ci
nale�no�ci a na nale�no�ci przeterminowane powy�ej 1 roku – 100% 
warto�ci nale�no�ci. 

9.2.3. Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci powinny uwzgl�dnia� nie tylko zdarzenia, 
które nast�pi�y do dnia bilansowego, ale tak�e ujawnione pó�niej, do dnia 
podpisania sprawozdania finansowego, je�eli zdarzenia te dotycz� nale�no�ci 
uj�tej w ksi�gach na dzie� bilansowy. 

9.2.4. Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci tworzy si� w ci��ar pozosta�ych kosztów 
operacyjnych, a je�eli dotycz� odsetek - w ci��ar kosztów finansowych. 

9.3. Wycena nale�no�ci na dzie� bilansowy 

9.3.1. Nale�no�ci i roszczenia wykazuje si� w kwocie wymagaj�cej zap�aty 
z uwzgl�dnieniem zasady ostro�nej wyceny, a wi�c pomniejszonej o odpisy 
aktualizuj�ce.  

9.3.2. Odsetki z tytu�u zw�oki w zap�acie nale�no�ci przez odbiorców Spó�ek Grupy 
Kapita�owej s� ksi�gowane w momencie wp�ywu �rodków pieni��nych do Spó�ki. 

9.4. Wycena na dzie� bilansowy nale�no�ci wyra�onych w walutach obcych 

9.4.1. Nale�no�ci wyra�one w walutach obcych nale�y wycenia� nie rzadziej ni� na dzie�
bilansowy po kursie �rednim, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na ten dzie�.

9.4.2. Ró�nice kursowe dotycz�ce nale�no�ci wyra�onych w walutach obcych, powsta�e
na dzie� ich wyceny nale�y zalicza� odpowiednio do przychodów lub kosztów 
finansowych. 

9.5. Inwentaryzacja nale�no�ci 

9.5.1. Nale�no�ci handlowe na dzie� bilansowy inwentaryzuje si� metod� potwierdzania 
sald na ten dzie�.
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9.5.2. Wyniki inwentaryzacji nale�no�ci nale�y uwzgl�dni� podczas dokonywania 
aktualizacji wyceny nale�no�ci na dzie� bilansowy. 

10. Inwestycje krótkoterminowe  

10.1. Definicja inwestycji krótkoterminowych 

10.1.1. Inwestycje krótkoterminowe obejmuj� krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 

10.1.1.1. Udzia�y i akcje, 

10.1.1.2. Inne papiery warto�ciowe, 

10.1.1.3. Udzielone po�yczki, 

10.1.1.4. �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne. 

10.1.2. Inwestycje spe�niaj� kryterium krótkoterminowych, je�li s� przeznaczone 
do wykupu, zbycia itp. w okresie krótszym ni� 12 miesi�cy licz�c od dnia 
bilansowego. W przypadku inwestycji krótkoterminowych (podobnie jak 
d�ugoterminowych), istotne s� zamiary i plany Spó�ki wobec danej inwestycji oraz 
okres, w którym te plany maj� by� zrealizowane. 

10.1.3. �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne obejmuj�:

10.1.3.1. Krajowe �rodki p�atnicze,  

10.1.3.2. �rodki pieni��ne wyra�one w walucie obcej,  

10.1.3.3. Dewizy,  

10.1.3.4. Czeki i weksle obce p�atne w okresie nie d�u�szym ni� trzy miesi�ce
od daty wystawienia, 

10.1.3.5. Weksle, czeki, bony towarowe, 

10.1.3.6. �rodki pieni��ne w drodze na dzie� bilansowy. 

10.2. Wycena akcji, udzia�ów, innych papierów warto�ciowych i udzielonych po�yczek na dzie�
bilansowy 

10.2.1. Na dzie� bilansowy inwestycje krótkoterminowe wycenia si� w sposób 
nast�puj�cy: 

10.2.1.1. Udzia�y i akcje, inne papiery warto�ciowe – wed�ug ceny nabycia lub ceny 
(warto�ci) rynkowej w zale�no�ci od tego, która z nich jest ni�sza, 

10.2.1.2. Udzielone po�yczki – w kwocie wymagaj�cej zap�aty, z zachowaniem 
ostro�no�ci. 

10.3. Wycena �rodków pieni��nych na dzie� bilansowy 

10.3.1. �rodki pieni��ne wycenia si� w ich warto�ci nominalnej. W przypadku �rodków 
zgromadzonych na rachunkach bankowych, warto�� nominalna obejmuje 
doliczone przez bank na dzie� bilansowy odsetki, które stanowi� przychody 
finansowe.  

10.3.2. Ujemne saldo rachunku bie��cego nale�y wykaza� jako sk�adnik pozycji „Kredyty 
i po�yczki” w pozycji zobowi�zania krótkoterminowe. 

10.4. Wycena na dzie� bilansowy �rodków pieni��nych wyra�onych w walucie obcej 

10.4.1. �rodki pieni��ne wyra�one w walutach obcych nale�y wycenia� nie rzadziej ni�
na dzie� bilansowy po kursie �rednim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 
Bank Polski na ten dzie�.

10.4.2. Ró�nice kursowe dotycz�ce �rodków pieni��nych wyra�onych w walutach obcych, 
powsta�e na dzie� ich wyceny nale�y zalicza� odpowiednio do przychodów lub 
kosztów finansowych. 
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10.5. Inwentaryzacja �rodków pieni��nych 

10.5.1. Inwentaryzacj� �rodków pieni��nych (w kasie i na rachunkach bankowych) 
przeprowadza si� na ostatni dzie� ka�dego roku obrotowego. 

10.5.2. Ujawnione w trakcie inwentaryzacji ró�nice mi�dzy stanem rzeczywistym a stanem 
wykazanym w ksi�gach rachunkowych nale�y wyja�ni� i rozliczy� w ksi�gach 
rachunkowych tego roku, na który przypada� termin inwentaryzacji. 

10.5.3. �rodki pieni��ne w banku na dzie� bilansowy inwentaryzuje si� metod�
potwierdzania sald na ten dzie�.

11. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 

11.1. Definicja i zasady wyceny krótkoterminowych rozlicze� mi�dzyokresowych 

11.1.1. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe obejmuj� wydatki poniesione do dnia 
bilansowego, stanowi�ce koszty przysz�ych okresów sprawozdawczych (do 12 
miesi�cy licz�c od dnia bilansowego). 

11.1.2. Ponadto krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe obejmuj� nie zafakturowane 
przychody, nie stanowi�ce nale�no�ci na dzie� bilansowy, które zostan�
zafakturowane w okresie do 12 miesi�cy licz�c od dnia bilansowego. 

11.1.3. Na dzie� bilansowy nale�y dokona� analizy rozlicze� mi�dzyokresowych d�ugo – 
i krótkoterminowych. Ta cz��� rozlicze� mi�dzyokresowych, która si� zrealizuje 
w okresie do 12 miesi�cy licz�c od dnia bilansowego – powinna zosta� uj�ta
w krótkoterminowych rozliczeniach mi�dzyokresowych. Decyzja nale�y do Spó�ki, 
bior�c pod uwag� racjonalne przes�anki i wiedz� o poszczególnych sk�adnikach 
rozlicze�.

11.1.4. Do krótkoterminowych rozlicze� mi�dzyokresowych zalicza si� nast�puj�ce 
pozycje: 

11.1.4.1. Op�acone z góry prenumeraty, ubezpieczenia, 

11.1.4.2. Op�acone z góry inne us�ugi (np. telekomunikacyjne), 

11.1.4.3. Inne krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe. 

12. Kapita� w�asny 

12.1. Kapita� w�asny sk�ada si� z nast�puj�cych elementów: 

12.1.1. Kapita� podstawowy, 

12.1.2. Kapita� zapasowy, 

12.1.3. Kapita� z aktualizacji wyceny, 

12.1.4. Zysk (strata) z lat ubieg�ych, 

12.1.5. Zysk (strata) netto. 

12.2. Definicja kapita�u w�asnego 

12.2.1. Kapita� w�asny wykazuje si� w warto�ci nominalnej z podzia�em na poszczególne 
sk�adniki, ustalone zgodnie z przepisami prawa i umow� Spó�ki.  

12.3. Kapita� podstawowy 

12.3.1. Kapita� podstawowy nale�y wykaza� w wysoko�ci zgodnej ze statutem Spó�ki 
i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S�dowym. 

12.4. Kapita� zapasowy 

12.4.1. Kapita� zapasowy tworzony jest zgodnie z Kodeksem spó�ek handlowych, 
na kapita� zapasowy sk�ada si� zysk z lat ubieg�ych, który na podstawie uchwa�y
udzia�owców zosta� zatrzymany w Spó�ce oraz kapita� powsta�y z nadwy�ki ceny 
nabycia okre�lonej jednostki lub zorganizowanej jej cz��ci a warto�ci� nominaln�
akcji tzw. agio. 
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12.5. Kapita� z aktualizacji wyceny  

12.5.1. Kapita� z aktualizacji wyceny obejmuje: 

12.5.1.1. kapita� z aktualizacji wyceny �rodków trwa�ych (aktualizacja ta jest 
przeprowadzana na podstawie odr�bnych przepisów), 

12.5.1.2. kapita� z aktualizacji wyceny inwestycji d�ugoterminowych. 

12.6. Zysk (strata) z lat ubieg�ych 

12.6.1. Zysk (strata) z lat ubieg�ych obejmuje niepodzielony wynik finansowy z lat 
ubieg�ych. 

12.7. Zysk (strata) netto 

12.7.1. Zysk (strata) netto obejmuje wynik finansowy bie��cego roku obrotowego. 

13. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 

13.1. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania obejmuj�:

13.1.1. Rezerwy na zobowi�zania, 

13.1.2. Zobowi�zania d�ugoterminowe, 

13.1.3. Zobowi�zania krótkoterminowe, 

13.1.4. Rozliczenia mi�dzyokresowe. 

13.2. Rezerwy na zobowi�zania 

13.2.1. Rezerwy oznaczaj� zobowi�zania, których termin wymagalno�ci lub kwota nie s�
pewne. 

13.2.2. Celem tworzenia rezerw jest stworzenie ekwiwalentu na przewidywane lub 
prawdopodobne straty i inne wydatki. Nale�y wzi�� pod uwag� wszystkie 
zdarzenia znane Spó�ce do dnia podpisania sprawozdania finansowego. 

13.2.3. Z uwagi na fakt, �e precyzyjne okre�lenie kwoty rezerwy mo�e by� trudne, nale�y
j� oszacowa� w oparciu o do�wiadczenia z poprzednich okresów 
sprawozdawczych, dost�pn� wiedz� i zasad� ostro�no�ci.  

13.2.4. Rezerwy obejmuj�:

13.2.4.1. Rezerw� z tytu�u odroczonego podatku dochodowego, 

13.2.4.2. Pozosta�e rezerwy. 

13.3. Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 

13.3.1. W zwi�zku z przej�ciowymi ró�nicami mi�dzy wykazywan� w ksi�gach 
rachunkowych warto�ci� aktywów i pasywów a ich warto�ci� podatkow� oraz 
strat� podatkow� mo�liw� do odliczenia w przysz�o�ci, Spó�ka tworzy rezerw�
i ustala aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego, którego jest 
podatnikiem. 

13.3.2. Warto�� podatkowa aktywów jest to kwota wp�ywaj�ca na pomniejszenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób 
po�redni lub bezpo�redni, korzy�ci ekonomicznych. Je�eli uzyskanie korzy�ci 
ekonomicznych z tytu�u okre�lonych aktywów nie powoduje pomniejszenia 
podstawy obliczenia podatku dochodowego, to warto�� podatkowa aktywów jest 
ich warto�ci� ksi�gow�.

13.3.3. Warto�ci� podatkow� pasywów jest ich warto�� ksi�gowa pomniejszona o kwoty, 
które w przysz�o�ci pomniejsz� podstaw� podatku dochodowego. 

13.3.4. Rezerw� z tytu�u odroczonego podatku dochodowego tworzy si� w wysoko�ci 
kwoty podatku dochodowego, wymagaj�cej w przysz�o�ci zap�aty, w zwi�zku 
z wyst�powaniem dodatnich ró�nic przej�ciowych, to jest ró�nic, które spowoduj�
zwi�kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przysz�o�ci. 
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13.3.5. Wysoko�� rezerwy z tytu�u odroczonego podatku dochodowego ustala si� przy 
uwzgl�dnieniu stawek podatku dochodowego obowi�zuj�cych w roku powstania 
obowi�zku podatkowego. 

13.3.6. Rezerwa i aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego wykazywane s�
w bilansie oddzielnie.  

13.3.7. Wp�ywaj�cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres 
sprawozdawczy obejmuje: cz��� bie��c� oraz cz��� odroczon�.

13.3.8. Wykazywana w rachunku zysków i strat cz��� odroczona stanowi ró�nic�
pomi�dzy stanem rezerw i aktywów z tytu�u podatku odroczonego na koniec 
i pocz�tek okresu sprawozdawczego. 

13.3.9. Rezerwy i aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego, dotycz�ce operacji 
rozliczanych z kapita�em (funduszem) w�asnym, odnosi si� równie� na kapita�
(fundusz) w�asny. 

13.4. Pozosta�e rezerwy 

13.4.1. Pozosta�e rezerwy obejmuj� g�ównie rezerwy tworzone na pokrycie: 

13.4.1.1. kosztów przysz�ych �wiadcze� emerytalnych i podobnych, 

13.4.1.2. kosztów dotycz�cych niewykorzystanych urlopów, 

13.4.1.3. innych kosztów na prawdopodobne straty. 

13.4.2. Pozosta�e rezerwy nale�y prezentowa� w bilansie w podziale na cz��� d�ugo- 
i krótkoterminow�.

13.4.3. Kwalifikacja rezerw do pozycji d�ugo – lub krótkoterminowych jest uzale�niona 
od tego, jak szybko dana pozycja przekszta�ci si� w faktyczne zobowi�zanie 
(w ci�gu 12 lub ponad 12 miesi�cy licz�c od dnia bilansowego). 

13.5. Zobowi�zania d�ugoterminowe 

13.5.1. Definicja zobowi�za� d�ugoterminowych 

13.5.1.1. Zobowi�zania d�ugoterminowe obejmuj� zobowi�zania, których termin 
wymagalno�ci przypada w okresie d�u�szym ni� 12 miesi�cy licz�c
od dnia bilansowego (nie dotyczy zobowi�za� z tytu�u dostaw i us�ug). 

13.5.2. Zobowi�zania d�ugoterminowe obejmuj� g�ównie: 

13.5.2.1. Zobowi�zania z tytu�u zaci�gni�tych kredytów i po�yczek, 

13.5.2.2. Zobowi�zania finansowe z tytu�u umów leasingu finansowego, 

13.5.2.3. Zobowi�zania z tytu�u zakupów inwestycyjnych. 

13.5.3. Wycena zobowi�za� d�ugoterminowych na dzie� bilansowy 

13.5.3.1. Zobowi�zania d�ugoterminowe s� wykazywane w kwocie wymagaj�cej 
zap�aty, która obejmuje równie� niezap�acone odsetki. Odsetki s�
ksi�gowane w momencie otrzymania not odsetkowych. 

13.5.4. Wycena na dzie� bilansowy zobowi�za� wyra�onych w walucie obcej  

13.5.4.1. Zobowi�zania wyra�one w walutach obcych nale�y wycenia� nie rzadziej 
ni� na dzie� bilansowy po kursie �rednim, ustalonym dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na ten dzie�.

13.5.4.2. Ró�nice kursowe dotycz�ce zobowi�za� d�ugoterminowych wyra�onych 
w walutach obcych, powsta�e na dzie� ich wyceny nale�y zalicza�
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

13.6. Zobowi�zania krótkoterminowe 

13.6.1. Definicja zobowi�za� krótkoterminowych 
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13.6.1.1. Zobowi�zania krótkoterminowe obejmuj� zobowi�zania, których termin 
wymagalno�ci przypada w okresie krótszym ni� 12 miesi�cy licz�c
od dnia bilansowego (nie dotyczy zobowi�za� z tytu�u dostaw i us�ug). 

13.6.2. Zobowi�zania krótkoterminowe obejmuj�:

13.6.2.1. Zobowi�zania z tytu�u zaci�gni�tych kredytów i po�yczek,  

13.6.2.2. Zobowi�zania finansowe z tytu�u umów leasingu finansowego,  

13.6.2.3. Zobowi�zania z tytu�u dostaw i us�ug, 

13.6.2.4. Zobowi�zania z tytu�u podatków, ce�, ubezpiecze� i innych �wiadcze�,

13.6.2.5. Zobowi�zania z tytu�u wynagrodze�,

13.6.2.6. Inne, w tym zobowi�zania z tytu�u zakupów inwestycyjnych, 

13.6.2.7. Fundusze specjalne. 

13.6.3. Wycena zobowi�za� krótkoterminowych na dzie� bilansowy 

13.6.3.1. Zobowi�zania krótkoterminowe s� wykazywane w kwocie wymagaj�cej 
zap�aty, która obejmuje równie� niezap�acone odsetki. Odsetki s�
ksi�gowane w momencie otrzymania not odsetkowych. 

13.6.4. Wycena zobowi�za� z tytu�u leasingu finansowego 

13.6.4.1. Zobowi�zania z tytu�u leasingu finansowego �rodków trwa�ych 
wykazywane s� w wysoko�ci kapita�owej cz��ci pozosta�ych do sp�aty rat 
leasingowych. Warto�� kapita�owej cz��ci rat leasingowych wyznaczana 
jest przy pomocy efektywnej stopy procentowej. 

13.6.5. Wycena na dzie� bilansowy zobowi�za� krótkoterminowych wyra�onych w walucie 
obcej 

13.6.5.1. Zobowi�zania wyra�one w walutach obcych nale�y wycenia� nie rzadziej 
ni� na dzie� bilansowy po kursie �rednim, ustalonym dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na ten dzie�.

13.6.5.2. Ró�nice kursowe dotycz�ce zobowi�za� krótkoterminowych wyra�onych 
w walutach obcych, powsta�e na dzie� ich wyceny nale�y zalicza�
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

14. Rozliczenia mi�dzyokresowe  

14.1. Ujemna warto�� firmy 

Ujemna warto�� firmy to ró�nica mi�dzy cen� nabycia okre�lonej jednostki lub 
zorganizowanej jej cz��ci a wy�sz� od niej warto�ci� godziw� przej�tych aktywów netto. 

14.1.1. Z zastrze�eniem punktu 18.1.2 nadwy�k� warto�ci godziwej aktywów netto 
okre�lonej jednostki lub zorganizowanej jej cz��ci nad cen� przej�cia, czyli ujemn�
warto�� firmy, do wysoko�ci nieprzekraczaj�cej warto�ci godziwej nabytych 
aktywów trwa�ych, z wy��czeniem d�ugoterminowych aktywów finansowych 
notowanych na regulowanych rynkach, zalicza si� do rozlicze� mi�dzyokresowych 
przychodów przez okres b�d�cy �redni� wa�on� okresu ekonomicznej 
u�yteczno�ci nabytych i podlegaj�cych amortyzacji aktywów. Ujemna warto�� firmy 
w wysoko�ci przekraczaj�cej warto�� godziw� aktywów trwa�ych, z wy��czeniem 
d�ugoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, 
zaliczana jest do przychodów na dzie� po��czenia lub przej�cia. 

14.1.2. Ujemn� warto�� firmy odpisuje si� w pozosta�e przychody operacyjne 
do wysoko�ci, w jakiej dotyczy oszacowanych w sposób wiarygodny przysz�ych 
strat i kosztów, ustalonych przez spó�k� przejmuj�c� na dzie� po��czenia lub 
przej�cia, (z wy��czeniem zobowi�za� nieujawnionych dotychczas w ksi�gach 
rachunkowych i sprawozdaniu finansowym spó�ki przej�tej, a które w wyniku 
po��czenia lub przej�cia zostaj� ujawnione i odpowiadaj� definicji zobowi�za�). 
Odpis ten nast�puje w tym okresie sprawozdawczym, w którym straty i koszty 
wp�ywaj� na wynik finansowy. Je�eli straty i koszty te nie zosta�y poniesione 
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w uprzednio przewidywanych okresach sprawozdawczych, to dotycz�c� ich 
ujemn� warto�� firmy odpisuje si� w sposób okre�lony w punkcie 18.1.1. 

14.2. Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów  

14.2.1. Spó�ka dokonuje biernych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów w wysoko�ci 
prawdopodobnych zobowi�za� przypadaj�cych na bie��cy okres sprawozdawczy. 

14.2.2. Rozliczenia mi�dzyokresowe obejmuj� koszty dotycz�ce: 

14.2.2.1. zu�ycia energii, 

14.2.2.2. us�ug obcych, 

14.2.2.3. pozosta�ych pozycji. 

14.2.3. Odpisy biernych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów mog� nast�powa�
stosownie do up�ywu czasu lub wielko�ci �wiadcze�.

14.2.4. Czas i sposób rozliczenia powinien by� uzasadniony charakterem rozliczanych 
kosztów, z zachowaniem zasady ostro�no�ci. 

14.2.5. Zobowi�zania uj�te jako bierne rozliczenia mi�dzyokresowe zmniejszaj� koszty 
okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, �e zobowi�zania te nie powsta�y. 

14.2.6. Na dzie� bilansowy nale�y dokona� analizy rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów 
w podziale na d�ugo – i krótkoterminowe. Ta cz��� rozlicze� mi�dzyokresowych, 
która si� zrealizuje w okresie do 12 miesi�cy licz�c od dnia bilansowego – powinna 
zosta� uj�ta w krótkoterminowych rozliczeniach mi�dzyokresowych. Pozosta�a
cz��� powinna zosta� uj�ta w cz��ci d�ugoterminowej. 

14.2.7. Wycena na dzie� bilansowy rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów wyra�onych 
w walucie obcej 

14.2.7.1. Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów wyra�one w walutach obcych 
nale�y wycenia� nie rzadziej ni� na dzie� bilansowy po kursie �rednim, 
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie�.

15. Ró�nice kursowe dotycz�ce rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów wyra�onych w walutach 
obcych, powsta�e na dzie� ich wyceny nale�y zalicza� odpowiednio do przychodów lub kosztów 
finansowych.  

15.1. Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów 

15.1.1. Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady 
ostro�no�ci, obejmuj� równowarto�� otrzymanych lub nale�nych od kontrahentów 
�rodków z tytu�u �wiadcze�, których wykonanie nast�pi w nast�pnych okresach 
sprawozdawczych.  

15.1.2. Na dzie� bilansowy nale�y dokona� analizy rozlicze� mi�dzyokresowych 
przychodów w podziale na d�ugo – i krótkoterminowe. Ta cz��� rozlicze�
mi�dzyokresowych, która si� zrealizuje w okresie do 12 miesi�cy licz�c od dnia 
bilansowego – powinna zosta� uj�ta w krótkoterminowych rozliczeniach 
mi�dzyokresowych. Pozosta�a cz��� powinna zosta� uj�ta w cz��ci 
d�ugoterminowej. 

16. Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 

16.1. Generalnie przychody netto ze sprzeda�y s� rozpoznawane z chwil� wydania towarów lub 
wykonania us�ugi, moment ten pokrywa si� z wystawieniem faktury odbiorcy (sprzeda�
bezgotówkowa) lub przyj�ciem gotówki (sprzeda� gotówkowa). 

16.2. W przypadku niektórych us�ug (przychody dodatkowe), przychód jest rozpoznawany 
w momencie wynikaj�cym z podpisanej umowy, nie za� wystawienia faktury za dany okres 
sprawozdawczy. 

16.3. Przychody netto ze sprzeda�y obejmuj� g�ównie: 

16.3.1. Przychody ze sprzeda�y towarów i materia�ów, 

16.3.2. Przychody ze sprzeda�y produktów i us�ug. 
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17. Koszty dzia�alno�ci operacyjnej 

17.1. Koszty dzia�alno�ci operacyjnej s� ewidencjonowane w uk�adzie kalkulacyjnym. Wydatki 
poniesione w danym okresie i dotycz�ce przysz�ych okresów sprawozdawczym 
s� ujmowane w rozliczeniach mi�dzyokresowych w aktywach. 

17.2. Koszty, które dotycz� danego okresu i nie stanowi� jeszcze zobowi�zania, s� ujmowane 
w korespondencji z rezerwami na zobowi�zania oraz rozliczeniami mi�dzyokresowymi 
w pasywach. 

17.3. Konta kosztów s� korygowane poprzez stan rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów (zmian�
stanu produktów). 

18. Zyska (strata) ze sprzeda�y

18.1. Zysk (strata) ze sprzeda�y stanowi ró�nic� pomi�dzy kwot� przychodów netto oraz 
kosztów dzia�alno�ci operacyjnej. 

19. Pozosta�e przychody operacyjne 

19.1. Pozosta�e przychody operacyjne obejmuj� przychody niezwi�zane bezpo�rednio 
z dzia�alno�ci� operacyjn� jednostki, w tym: 

19.1.1. Zysk na zbycia niefinansowych aktywów trwa�ych, 

19.1.2. Dotacje, 

19.1.3. Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� aktywów niefinansowych, 

19.1.4. Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, 

19.1.5. Warto�� ujawnionych aktywów trwa�ych, 

19.1.6. Nadwy�ki inwentaryzacyjne, 

19.1.7. Odpisane zobowi�zania, 

19.1.8. Inne. 

20. Pozosta�e koszty operacyjne 

20.1. Pozosta�e koszty operacyjne obejmuj� koszty niezwi�zane bezpo�rednio z dzia�alno�ci�
operacyjn� jednostki, w tym: 

20.1.1. Strat� na zbycia niefinansowych aktywów trwa�ych, 

20.1.2. Warto�� netto zlikwidowanych aktywów trwa�ych, 

20.1.3. Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów niefinansowych, 

20.1.4. Zap�acone odszkodowania, kary i grzywny, 

20.1.5. Przekazane darowizny, 

20.1.6. Niedobory inwentaryzacyjne, 

20.1.7. Inne. 

21. Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 

21.1. Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej stanowi zysk (strat�) ze sprzeda�y powi�kszony 
o pozosta�e przychody operacyjne i pomniejszony o pozosta�e koszty operacyjne. 

22. Przychody finansowe 

22.1. Przychody finansowe obejmuj�:

22.1.1. Dywidendy, 

22.1.2. Otrzymane odsetki, 

22.1.3. Zysk ze zbycia inwestycji, 

22.1.4. Aktualizacj� warto�ci inwestycji, 
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22.1.5. Nadwy�k� dodatnich (zrealizowanych i nie zrealizowanych) ró�nic kursowych nad 
ujemnymi, 

22.1.6. Inne przychody finansowe. 

23. Koszty finansowe 

23.1. Koszty finansowe obejmuj�:

23.1.1. Odsetki zap�acone, 

23.1.2. Strat� ze zbycia inwestycji, 

23.1.3. Aktualizacj� warto�ci inwestycji, 

23.1.4. Nadwy�k� ujemnych (zrealizowanych i nie zrealizowanych) ró�nic kursowych nad 
dodatnimi, 

23.1.5. Inne koszty finansowe. 

24. Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 

24.1. Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej stanowi zysk (strat�) z dzia�alno�ci operacyjnej 
powi�kszony o przychody finansowe i pomniejszony o koszty finansowe. 

25. Zysk (strata) brutto 

25.1. Zysk (strata) brutto stanowi zysk (strat�) z dzia�alno�ci gospodarczej skorygowany o wynik 
zdarze� nadzwyczajnych.  

26. Podatek dochodowy 

26.1. Podatek dochodowy obci��aj�cy wynik finansowy za dany okres sk�ada si� z: 

26.1.1. Podatku dochodowego stanowi�cego bie��ce obci��enia podatkowe powsta�e
w danym okresie, oraz 

26.1.2. Ró�nicy pomi�dzy stanem rezerw oraz aktywów z tytu�u odroczonego podatku 
dochodowego na koniec i pocz�tek okresu. 

27. Zysk (strata) netto 

27.1. Zysk (strata) netto stanowi zysk (strat�) z brutto skorygowany o kwot� podatku 
dochodowego za dany okres. 

28. Zasady sporz�dzania sprawozda� skonsolidowanych finansowych 

28.1. W stosunku do wszystkich elementów skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
wymagane jest przedstawienie danych porównywalnych, w tym: 

28.1.1. w skonsolidowanym bilansie wykazuje si� stany aktywów i pasywów na dzie�
ko�cz�cy bie��cy i poprzedni rok obrotowy, 

28.1.2. w przypadku sporz�dzania bilansu na inny dzie� ni� ko�cz�cy bie��cy rok 
obrotowy, w bilansie wykazuje si� stany aktywów i pasywów na ten dzie� oraz 
na dzie� ko�cz�cy rok obrotowy bezpo�rednio poprzedzaj�cy ten dzie� bilansowy, 

28.1.3. w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazuje si� oddzielnie przychody, 
koszty, zyski i straty oraz obowi�zkowe obci��enia wyniku finansowego za bie��cy 
i poprzedni rok obrotowy, 

28.1.4. w przypadku sporz�dzania rachunku zysków i strat za inny okres sprawozdawczy 
ni� bie��cy rok obrotowy , w rachunku zysków i strat wykazuje si� oddzielnie 
przychody, koszty, zyski i straty oraz obowi�zkowe obci��enia wyniku finansowego 
za bie��cy okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy 
poprzedniego roku obrotowego, 

28.1.5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w�asnym obejmuje informacje 
o zmianach poszczególnych sk�adników kapita�u w�asnego za bie��cy i poprzedni 
rok obrotowy, 
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28.1.6. w przypadku sporz�dzania zestawienia zmian w kapitale w�asnym za inny okres 
sprawozdawczy ni� za bie��cy rok obrotowy w zestawieniu zmian w kapitale 
w�asnym wykazuje si� zmiany poszczególnych sk�adników kapita�u w�asnego 
za bie��cy okres sprawozdawczy i poprzedni rok obrotowy, 

28.1.7. skonsolidowany rachunek przep�ywów pieni��nych sporz�dzony metod� po�redni�
wykazuje dane za bie��cy i poprzedni rok obrotowy, 

28.1.8. w przypadku sporz�dzania rachunku przep�ywów pieni��nych za inny okres ni�
bie��cy rok obrotowy, rachunek przep�ywów pieni��nych sporz�dza si� za bie��cy 
okres sprawozdawczy i analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku 
obrotowego. 

28.1.9. Kwoty wyra�ane s� w polskich z�otych. 

28.2. Bilans skonsolidowany 

28.2.1. Bilans skonsolidowany ukazuj�cy pozycj� maj�tkow� i finansow� Spó�ki Grupy 
Kapita�owej sporz�dzany jest zgodnie z za��cznikiem nr 1 ustawy o rachunkowo�ci. 

28.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

28.3.1. Spó�ki Grupy Kapita�owej sporz�dzaj� rachunek zysków i strat w wariancie 
kalkulacyjnym i jest on zgodny z za��cznikiem nr 1 ustawy o rachunkowo�ci. 

28.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w�asnym 

28.4.1. Zestawienie zmian w kapitale w�asnym sporz�dzane jest zgodnie z za��cznikiem 
nr 1 ustawy o rachunkowo�ci. 

28.5. Skonsolidowany rachunek przep�ywów pieni��nych  

28.5.1. Rachunek przep�ywów pieni��nych sporz�dzany jest metod� po�redni� zgodnie 
o rachunkowo�ci. 

4. Zasady konsolidacji w Grupie kapita�owej 

1. Zasady rachunkowo�ci obowi�zuj�ce w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Spó�ka Tell S.A. sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe drog� konsolidacji pe�nej, która 
polega na sumowaniu w pe�nej warto�ci, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozda�
finansowych jednostki dominuj�cej i jednostek zale�nych oraz dokonaniu wy��cze�, o których mowa 
w ust. 2 i 6 oraz 8-9 art. 60 znowelizowanej ustawy o rachunkowo�ci. 

2. Zasady wy��cze� ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Przy dokonywaniu wy��cze�, o których mowa w art. 60 ustawy, z tytu�u transakcji dokonywanych 
pomi�dzy jednostkami powi�zanymi zastosowano nast�puj�ce zasady: 

1. wy��czono wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania obejmuj�ce wszelkie uprzednio uzgodnione 
mi�dzy jednostkami obj�tymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym rozrachunki, 
dotycz�ce dostaw i us�ug oraz po�yczek, 

2. obroty z operacji dokonanych miedzy jednostkami zale�nymi wy��czono bez wzgl�du na to, 
czy zawarte s� w nich zyski, czy straty, 

3. Z inwestycji d�ugoterminowych wy��czono warto�� nabytych przez Tell S.A. udzia�ów Connex 
Sp. z o.o. w wysoko�ci 150 tys.  

Warto�� godziwa obj�tych aktywów netto jest zbli�ona do ich warto�ci ksi�gowej i do wyliczenia 
warto�ci firmy jednostki podporz�dkowanej Connex Sp. z o.o. przyj�to warto�� ksi�gow�. Zgodnie 
z art. 44b ust. 10 znowelizowanej ustawy o rachunkowo�ci od warto�ci firmy dokonuje si� odpisów 
amortyzacyjnych w okresie nie d�u�szym ni� 5 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si� metod�
liniow� i zalicza si� je do pozosta�ych kosztów operacyjnych. Ustalona w ten sposób warto�� firmy 
Connex S.A. na dzie� przej�cia wynosi 1.759 tys. z�.

3. Metody sporz�dzania skonsolidowanego rachunku przep�ywów pieni��nych i zmian 
w skonsolidowanym kapitale w�asnym. 

1. Skonsolidowany rachunek przep�ywów pieni��nych sporz�dzono na podstawie § 16 ust. 3 pkt 
2 ww. rozporz�dzenia poprzez sumowanie odpowiednich pozycji rachunku przep�ywów 
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pieni��nych jednostek zale�nych obj�tych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych. Korekty te dotyczy�y w szczególno�ci: 

1.1. zap�aty za nabycie udzia�ów jednostki obj�tej skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, 

1.2. wy��cze� dotycz�cych wzajemnych rozrachunków, przychodów i kosztów 

2. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w�asnym sporz�dzono na podstawie § 16 ust. 
3 pkt 2 ww. rozporz�dzenia poprzez sumowanie odpowiednich pozycji zestawie� zmian 
w kapitale w�asnym jednostek zale�nych obj�tych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych. Korekty te dotyczy�y w szczególno�ci: 

2.1. wy��czenia kapita�ów wniesionych i wypracowanych do dnia obj�cia kontroli, 

2.2. zbycia i nabycia udzia�ów przez jednostki obj�te konsolidacj�.

5. �rednie kursy wymiany z�otego 

W celu wyra�enia poszczególnych pozycji bilansowych w EURO, dokonano przeliczenia warto�ci 
wyra�onych w walucie krajowej po kursie obowi�zuj�cym na koniec okresu: 

- do przeliczenia danych bilansowych wed�ug stanu na 31.03.2004r. zastosowano �redni kurs 1 
EURO = 4,7455 z�. wynikaj�cy z tabeli kursów walut NBP Nr 64/A/NBP/2004 z dnia 
31.03.2004r. 

- do przeliczenia danych bilansowych wed�ug stanu na 31.03.2005r. zastosowano �redni kurs 1 
EURO = 4,0837z�. wynikaj�cy z tabeli kursów walut NBP Nr 63/A/NBP/2005  z dnia 
31.03.2005r. 

Dane rachunku zysków i strat oraz przep�ywów pieni��nych wyra�one w  EURO przeliczono dziel�c
warto�ci wyra�one w walucie krajowej przez kurs �redni w danym okresie: 

- do ustalenia danych rachunku zysków i strat oraz przep�ywów pieni��nych za I kwarta� 2004 r. 
x pos�u�ono si� kursem 1 EURO = 4,7938 z�. b�d�cym �redni� arytmetyczn� �rednich kursów 
walut og�aszanych przez NBP obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego z 3 zako�czonych 
miesi�cy obj�tych sprawozdaniem kwartalnym, wed�ug wzoru: 

7938,4
3

7455,48746,47614,4 =++

- do ustalenia danych rachunku zysków i strat oraz przep�ywów pieni��nych za I kwarta� 2005 r.  
pos�u�ono si� kursem 1 EURO = 4,0153 z�. b�d�cym �redni� arytmetyczn� �rednich kursów 
walut og�aszanych przez NBP obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego z 3 zako�czonych 
miesi�cy obj�tych sprawozdaniem kwartalnym, wed�ug wzoru: 

0153,4
3

0837,49119,30503,4 =++

6. Dokonania Grupy Kapita�owej Emitenta w okresie obj�tym raportem 

Najwa�niejsze dokonania GK TELL S.A. w I kwartale 2005 roku to: 

1. Przychody ze sprzeda�y grupy kapita�owej wynios�y 27.106 tys. PLN i by�y 45,08% wy�sze ni�
w analogicznym okresie roku ubieg�ego. 

2. Udzia� kosztów ogólnego zarz�du w relacji do osi�gni�tych przychodów zmniejszy� si� o ponad 
20%, z poziomu 3,86% w I kwartale 2004r. do 3,06% w I kwartale 2005r. 

3.  Zysk z dzia�alno�ci operacyjnej wyniós� 905 tys. PLN i by� o 83,36% wy�szy ni� w analogicznym 
okresie roku ubieg�ego. Stopa zysku operacyjnego wzros�a tym okresie o 26,39%%, odpowiednio 
z poziomu 2,64% do poziomu 3,34%. 

�redni kurs w 
okresie

Minimalny kurs w okresie
Maksymalny kurs w 

okresie
Kurs na ostatni dzie�

okresu
I kwarta� 2005 4,0153 07.03.2005  - 3,8839  29.03.2005  -  4,1659 4,0837
I kwarta� 2004 4,7938 08.01.2004  -  4,6634  01.03.2004  -  4,9149 4,7455
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4.  Zysk z dzia�alno�ci operacyjnej, powi�kszony o amortyzacj� (EBITDA) wyniós� 1.473 tys. PLN 
i by� o 79,25% wy�szy ni� w analogicznym okresie roku ubieg�ego. Stopa EBITDA wzros�a tym 
okresie o 23,55%, odpowiednio z poziomu 4,40% do poziomu 5,43%. 

5. �rednia liczba sklepów Idea, w których prowadzona jest sprzeda� us�ug PTK Centertel, wynios�a
w I kwartale 2005r. 137,33 (stan na 31.03.2005r. – 138 sklepów). Wobec �redniej w I kwartale 
2004 wynosz�cej 81,00 sklepów (stan na 31.03.2004 – 80 sklepów), stanowi wzrost o 69,55%.  

7. Czynniki i zdarzenia, w szczególno�ci o nietypowym charakterze, maj�ce znacz�cy wp�yw 
na osi�gni�te skonsolidowane wyniki finansowe. 

W grupie nie wyst�pi�y czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze. 

8. Obja�nienia dotycz�ce sezonowo�ci lub cykliczno�ci dzia�alno�ci Emitenta w okresie 
obj�tym raportem 

Sezonowo�� w sprzeda�y us�ug telefonii komórkowej przejawia si� przede wszystkim we wzrostach 
sprzeda�y w okresie 4 kwarta�u, ze szczególnym uwzgl�dnieniem miesi�ca grudnia. Niekiedy ten 
naturalny cykl sezonowo�ci zostaje zmodyfikowany na skutek dzia�a� marketingowych operatorów, 
przy czym w okresie obj�tym raportem Zarz�d Emitenta nie odnotowa� istotnych odchyle� w tym 
zakresie. 

9. Informacja dotycz�ca emisji, wykupu i sp�aty d�u�nych i kapita�owych papierów 
warto�ciowych 

W Grupie Kapita�owej Tell S.A. sytuacja taka nie wyst�pi�a.

10. Informacje dotycz�ce wyp�aconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, ��cznie i w przeliczeniu 
na jedn� akcj�, z podzia�em na akcje zwyk�e i uprzywilejowane. 

W Grupie Kapita�owej Tell S.A. sytuacja taka nie wyst�pi�a.

11. Zdarzenia, które wyst�pi�y po dniu bilansowym, nieuj�te w sprawozdaniu finansowym, 
a mog�ce w znacz�cy sposób wp�yn�� na przysz�e wyniki finansowe grupy kapita�owej 
Emitenta.

Do dnia sporz�dzenia sprawozdania finansowego za I kwarta� 2005r tj. do dnia 12 maja 2005 roku 
nie wyst�pi�y zdarzenia, które nie zosta�y, a powinny by� uj�te w ksi�gach rachunkowych roku 
obrotowego. 

Jednocze�nie, w niniejszym sprawozdaniu finansowym, nie wyst�puj� istotne zdarzenia dotycz�ce
lat ubieg�ych.

12. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku po��czenia jednostek 
gospodarczych, przej�cia lub sprzeda�y jednostek grupy kapita�owej, inwestycji 
d�ugoterminowych, podzia�u, restrukturyzacji i zaniechania dzia�alno�ci

W okresie pierwszego kwarta�u 2005 roku nie wyst�pi�y zmiany w strukturze Spó�ki, w tym w wyniku 
po��czenia jednostek gospodarczych, przej�cia lub sprzeda�y jednostek grupy kapita�owej, 
inwestycji d�ugoterminowych, podzia�u, restrukturyzacji i zaniechania dzia�alno�ci. 

13. Zmiany zobowi�za� warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast�pi�y od czasu 
zako�czenia ostatniego roku obrotowego. 

W Grupie Kapita�owej Tell S.A. sytuacja taka nie wyst�pi�a. Wysoko�� zobowi�za� pozabilansowych 
przedstawiono w formie tabelarycznej w cz��ci zawieraj�cej sprawozdanie finansowe. 

14. Stanowisko Zarz�du w sprawie realizacji   prognozy rocznych wyników skonsolidowanych . 

Grupa Kapita�owa Tell S.A. nie publikowa�a prognoz na 2005 rok. 

15. Akcjonariusze posiadaj�cy bezpo�rednio lub po�rednio przez podmioty zale�ne co najmniej 
5 ogólnej liczby g�osów na Walnym Zgromadzeniu TELL S.A. na dzie� przekazania raportu 
kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze w�asno�ci znacznych pakietów akcji TELL 
S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 
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Struktura w�asno�ci kapita�u zak�adowego jednostki dominuj�cej, stan na dzie� przekazania raportu 
za I kwarta� 2005 roku. 

Akcjonariusze  Ilo��  akcji   Ilo�� g�osów  Warto��
nominalna akcji  

Udzia�
w kapitale 

podstawowym 

BBI Capital S.A.      285 950      571 900        285 950 36,66%

Wojciech Dziewolski        68 250      136 500          68 250 8,75%

Piotr Kardach        68 250      136 500          68 250 8,75%

Pawe� Rozwadowski        68 250      136 500          68 250 8,75%

Pawe� Turno        68 250      136 500          68 250 8,75%

Ryszard Jaremek        49 200         98 400          49 200 6,31%

Pawe� Krysztop        50 000      100 000          50 000 6,41%

Rafa� Stempniewicz        70 200      140 400          70 200 9,00%

Przemys�aw 
Frankowski        39 000         78 000          39 000 5,00%

Razem      767 350   1 534 700        767 350 98,38%

16. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta lub uprawnie� do nich przez osoby 
zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Emitenta, w okresie od przekazania ostatniego raportu 
kwartalnego 

W Grupie Kapita�owej Tell S.A. sytuacja taka nie wyst�pi�a.

17. Informacje o post�powaniach s�dowych 

Grupa Kapita�owej jest stron� powodow� w sprawach o zap�at� nale�no�ci od kontrahentów. 
��czna kwota przedmiotu sporu nie przekracza 10% kapita�ów w�asnych Spó�ki. 

18. Transakcje z podmiotami powi�zanymi 

W okresie sprawozdawczym Emitent nie zawiera� z podmiotami powi�zanymi transakcji dotycz�cych 
przeniesienia praw i zobowi�za�.

Dane liczbowe dotycz�ce pozosta�ych transakcji jednostek powi�zanych z Emitentem przedstawia 
poni�sza tabela. Dane w tabeli prezentowane s� w tys. z�.

Nale�no�ci i zobowi�zania Emitenta z tytu�u transakcji z Connex Sp.z  o.o. 

w tys. z�
stan na koniec 
I kwarta�u 2005 

Nale�no�ci z tytu�u dostaw i us�ug 76

Inne nale�no�ci 1 171

Udzielone po�yczki 1 205

Razem 2 452
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Przychody ze sprzeda�y Emitenta do Connex Sp.z o.o. 

w tys. z� I kwarta� 2005 

Przychody ze sprzeda�y towarów 13

Razem 13

Wielko�ci podane w tabeli obrazuj� tylko transakcje wzajemne pomi�dzy Emitentem a jednostkami 
powi�zanymi i s� prezentowane z punktu widzenia Emitenta. 

19. Informacje o udzielonych por�czeniach i gwarancjach 

W okresie obj�tym raportem, spó�ki z Grupy Kapita�owej Emitenta nie udziela�y por�cze� kredytu lub 
po�yczki oraz nie udziela�y gwarancji, których ��czna warto�� stanowi�aby równowarto�� co najmniej 
10% kapita�ów w�asnych Emitenta. 

20. Dodatkowe informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, maj�tkowej, finansowej, wyniku 
finansowego Grupy Kapita�owej Emitenta i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny 
mo�liwo�ci realizacji zobowi�za� przez grup� kapita�ow� Emitenta. 

Raport zawiera podstawowe informacje, które s� istotne dla oceny sytuacji grupy kapita�owej 
Emitenta. W opinii Zarz�du nie istniej� obecnie �adne zagro�enia dla realizacji zobowi�za� grupy. 

21. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b�d� mia�y wp�yw na wyniki osi�gni�te 
przez jego grup� kapita�ow� w perspektywie co najmniej kolejnego kwarta�u

Podstawowymi czynnikami, które b�d� mia�y wp�yw na wyniki osi�gni�te przez Grup� Kapita�ow�
TELL S.A. w najbli�szym czasie, to popyt na us�ugi telefonii komórkowej i zwi�zany z nim poziom 
wykonaniu planu sprzeda�y narzuconego Emitentowi przez PTK Centertel. 


