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C. DODATKOWE NOTY OBJA ŚNIAJĄCE

1. Informacja o instrumentach finansowych – nie dot yczy

2. Informacja o zawartych umowach leasingu

Lp. Finansuj ący
Numer
umowy

Wartoś
ć

początk
owa

w tys. zł

Wartość
początko-

wa w
walucie

Walu
ta

Termin
zakoń-
czenia
umowy

Wartość
zobowi ą-

zań na
31.12.04

w tys.
pln

Zobo-
wiązania
krótko-
term. na

dzień
31.12.04

w tys.
pln

Zobo-
wiązania
długo-

term. na
dzień

31.12.04
w tys.

pln

1

Nivette Fleet
Managemenet
Sp. z o.o.
Warszawa

21/2003
załącznik

1.0
624,0  - PLN 09.2006 364,0 207,9 156,1

2

Nivette Fleet
Managemenet
Sp. z o.o.
Warszawa

21/2003
załącznik

2
312,0  - PLN 03.2007 234,0 103,9 130,1

3

Nivette Fleet
Managemenet
Sp. z o.o.
Warszawa

21/2003
załącznik

1.1
164,0  - PLN 09.2007 112,7 41,0 71,7

4
Hewlett-Packard
Polska Sp. z o.o.
Warszawa

04PL-
0003A

4 270,0  - PLN 03.2009 3 658,3 1 700,2 1 958,1

Razem:  5 370,0    4 369,0 2 053,0 2 316,0
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3. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególno ści zobowi ązaniach warunkowych, w tym
równie ż udzielonych przez emitenta gwarancjach i por ęczeniach (tak że wekslowych), z
wyodr ębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powi ązanych

Na 31.12.2004 roku wartość zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji bankowych
wynosiła 6.533 tys. zł.

Nazwa i adres dłu żnika
Nazwa i adres

Banku

Kwota i waluta por ęczenia

wekslowego w tys. zł

1 Eurocash S.A. Ministerstwo Finansów 1 396,0 tys.zł

2 Eurocash S.A. Izba Celna w Poznaniu 9,0 tys. zł

3 Eurocash S.A. Zakłady Przemysłu Tłuszczowego

Warszawa

700,0 tys.zł

4 Eurocash S.A. Hewelett Packard Polska Sp z o.o                           4 428,0 tys zł

RAZEM 6 533,0 tys.zł

4. Dane dotycz ące zobowi ązań wobec bud żetu państwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego z
tytułu uzyskania prawa własno ści budynków i budowli

4.1. Spółka nie posiada zobowiązań z wymienionych tytułów.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalno ści zaniechanej w danym okresie lub
przewidzianej do zaniechania w nast ępnym okresie

5.1. W okresie od 1.01.2004 do 31.12.2004 Spółka nie zaniechała żadnej z prowadzonych form
działalności gospodarczej, nie przewiduje też tego w następnym roku obrotowym.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

6.1. W okresie od 1.01.2004 do 31.12.2004 roku Spółka nie poniosła kosztów wytworzenia
środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby.

7. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbli ższych 12 miesi ęcy od dnia
bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktyw a trwałe

7.1. Nakłady inwestycyjne poniesione w okresie od 1.01.2004 do 31.12.2004 roku wynosiły
78.186,0 tys. zł,.

7.2. W okresie od 1.01.2004 do 31.12.2004, Spółka nie poniosła żadnych nakładów na ochronę
środowiska, nie planuje także żadnych nakładów na ochronę środowiska w okresie
najbliższych 12 miesięcy.

8. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powi ązanymi, dotycz ących przeniesienia
praw i zobowi ązań

8.1. Nabycie prawa majątkowego do know-how od firmy Politra B.V.

Na mocy umowy zawartej dnia 18 sierpnia 2004 roku pomiędzy Eurocash S.A. a Politra B.V.,
strony umowy postanowiły iż z dniem 31 sierpnia 2004 roku wygasa umowa licencyjna, dotycząca
know-how oraz know-how zostaje sprzedane przez Polira B.V. na rzecz Eurocash S.A. Zgodnie z
treścią umowy, jako wynagrodzenie Eurocash S.A. zapłaci 0,7% planowanych przychodów netto
ze sprzedaży w okresie, na jaki zawarta była umowa licencyjna (do kwietnia 2009 roku),
zdyskontowanych do ich wartości bieżącej. Płatność z tytułu uzgodnionej w umowie ceny
11.796.418 EUR została zrealizowana przez Eurocash S.A. dnia 10 września 2004 roku.

9. Informacje o wspólnych przedsi ęwzięciach, które nie podlegaj ą konsolidacji

9.1. W okresie od 1.01.2004 do 31.12.2004 roku Spółka nie realizowała wspólnych
przedsięwzięć z innymi podmiotami.
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10. Informacje o przeci ętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

(w osobach)

Ogółem
Pracownicy hurtowni i

Centrów
Dystrybucyjnych

Pracownicy
Centrali

Pracownicy ogółem 1.438 1.286 152

11. Informacje o ł ącznej warto ści wynagrodze ń i nagród (w pieni ądzu i w naturze), wypłaconych
lub nale żnych członkom Zarz ądu i Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 do 31.12.2004 roku
(w tys. zł)

Wynagrodzenia Zarządu
Wynagrodzenie

zasadnicze
Razem

Luis Amaral 453 453

Rui Amaral 347 347

Katarzyna Kopaczewska 340 340

Arnaldo Guerreiro 306 306

Pedro Martinho 547 547

Ryszard Majer 369 369

Razem wynagrodzenia Zarządu 2 362 2 362

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej - -

Razem 2 362 2 362

12. Informacje o wysoko ści udzielonych zaliczek, kredytów, po życzek i gwarancji członkom
Zarządu i Rady Nadzorczej.

12.1. Spółka nie udzielała zaliczek, kredytów, pożyczek ani gwarancji członkom Zarządu lub
Rady Nadzorczej.

13. Informacje o znacz ących zdarzeniach, dotycz ących lat ubiegłych, uj ętych w sprawozdaniu
finansowym za bie żący okres

Nie dotyczy

14. Informacje o znacz ących zdarzeniach, jakie nast ąpiły po dniu bilansowym,
a nieuwzgl ędnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wyst ąpiły

15. Informacje o relacjach mi ędzy prawnym poprzednikiem a Spółk ą oraz o sposobie i zakresie
przejęcia aktywów i pasywów.

15.1. W 2004 roku nastąpiło przekształcenie „Eurocash” Sp. z o.o. w „Eurocash” S.A. W jego
wyniku nastąpiła jedynie zmiana formy prawnej „Eurocash” Sp. z o.o. – wszystkie aktywa i
pasywa poprzednika zostały przejęte przez „Eurocash” S.A.

15.2. Przekształcenie nastąpiło na podstawie aktu notarialnego z dnia 7 lipca 2004 repertorium
nr A 6509/04 i zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000213765 na podstawie postanowienia z dnia
30.07.2004.

15.3. Z chwilą wydania postanowienia o zarejestrowaniu spółki pod nazwą „Eurocash” S.A.
Emitent wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki, których stroną była przekształcana
„Eurocash” Sp. z o.o. na zasadzie sukcesji uniwersalnej.
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16. Sprawozdanie finansowe skorygowane wska źnikiem inflacji

16.1. Z uwagi na fakt, że okres działalności Spółki od 1.01.2001 do 31.12.2004 charakteryzował
się wskaźnikiem inflacji skumulowanej poniżej 100%, nie przedstawiono sprawozdania
finansowego skorygowanego o wskaźnik inflacji.

17. Zestawienie oraz obja śnienie ró żnic pomi ędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporz ądzonymi
i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

(w tys. zł)

31.12.2003

Korekty z tytułu zmian polityki rachunkowo ści: dotyczy wykazania w ksi ęgach rachunkowych
przedmiotu leasingu finansowego

Wprowadzenie wartości brutto przedmiotu leasingu finansowego w korespondencji z
zobowiązaniami 788,0

Umorzenie przedmiotu leasingu za rok 2003 62,2

Korekta wartości kosztów usług obcych, wynikających z usług leasingowych - 69,9

Ujęcie kosztów odsetkowych od umów leasingowych 14,6

Korekta zobowiązań z tytułu spłat rat kapitałowych od umów leasingowych za rok 2003 - 55,3

Efekt dla sprawozdań finansowych:

- wzrost wartości netto majątku trwałego

- wzrost wartości zobowiązań finansowych z tytułu leasingu, w tym:

      krótkoterminowych

      długoterminowych

- zmiana wyniku finansowego roku 2003 (wynik niepodzielony roku 2004)

725,8

732,7

231,3

501,4

6,9

Korekty rachunku przepływów pieni ężnych – uj ęcie efektu zmian polityki rachunkowo ści oraz innych
korekt wpływaj ących na prawidłowo ść sporz ądzonego sprawozdania

Korekta zysku netto roku obrotowego 6,9

Korekta wartości amortyzacji (leasing) 62,2

Korekta wartości pozycji „Odsetki i udziały w zyskach” (odsetki od umów leasingowych) 14,6

Korekta zmiany stanu zapasów - 39,3

Korekta zmiany stanu należności 740,9

Korekta zmiany stanu zobowiązań (w tym w części z tytułu umów leasingowych) - 6.123,0

Korekta pozycji „inne korekty działalności operacyjnej” (leasing) 788,0

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej po dokonaniu korekt (+) 29.096,0

Korekta pozycji „nabycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych aktywów
trwałych” - 155,8

Korekta pozycji „zbycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych aktywów
trwałych” 155,8

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej po dokonaniu korekt (-) 3.080,6

Korekta pozycji „Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat
do kapitału” 5.604,0

Korekta pozycji „wydatki z tytułu odsetek” 14,6

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej po dokonaniu korekt (+) 34.268,6

Korekta bilansowej zmiany środków pieni ężnych - 248,4
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18. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo ści i sposobu sporz ądzania sprawozdania
finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowy ch),
ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków f inansowych na sytuacj ę majątkow ą
i finansow ą, płynno ść oraz wynik finansowy i rentowno ść

18.1. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku Spółka nie dokonywała zmian zasad
polityki rachunkowości w stosunku do poprzedniego okresu obrotowego.

19. Dokonane korekty bł ędów podstawowych - brak

20. W przypadku wyst ępowania niepewno ści co do mo żliwo ści kontynuowania działalno ści, opis
tych niepewno ści oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korek ty z tym zwi ązane

20.1. Sprawozdanie Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuacji
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

21. Informacje dotycz ące poł ączenia Spółek

21.1. W bieżącym okresie obrotowym nie dokonano łączenia spółek. Sprawozdanie finansowe
nie zawiera danych spółek połączonych.

22. Skutki, jakie spowodowałoby zastosowanie metody wycen y udziałów i akcji w jednostkach
podporz ądkowanych metod ą praw własno ści oraz wpływ na wynik finansowy

Nie dotyczy

23. Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniaj ącymi odst ąpienie od konsolidacji

Nie dotyczy


