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  Informacja dodatkowa do raportu SA-Q IV/2004 
 
           Raport przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe Eurocash S.A. za czwarty kwartał 2004 roku, 
sporz�dzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowo�ci przyj�tymi przez Eurocash S.A. dla wyceny aktywów i 
pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto na dzie� bilansowy.  
 

 
 
Zasady przyj�te przy sporz�dzaniu raportu, dotycz�ce wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku 
finansowego. 
 
W 2004 roku podstaw� prawn� prowadzenia ksi�g w Eurocash  S.A. stanowi�: 

• ustawa z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o Rachunkowo�ci, 
• Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 wrze�nia 2000 roku,  
• Ustawa z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Rachunkowo�� prowadzona jest za pomoc� ksi�g handlowych w systemie komputerowym SAP. Programy 
komputerowe s� zsynchronizowane, poł�czone w sieci Novell.  
 
Zapisy ksi�gowe Eurocash S.A. prowadzi w porz�dku chronologicznym i systematycznym wg zasady kosztów 
historycznych, za wyj�tkiem �rodków trwały podlegaj�cych okresowym przeszacowaniom wg zasad okre�lonych w 
ustawie o rachunkowo�ci. 
 

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. 

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

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

1.2. Zało�enie, �e Spółka b�dzie kontynuowała działalno�� (art. 5 ust. 2), 

1.3. Uj�cie wszystkich przychodów i kosztów, w okresie sprawozdawczym, w którym zostały osi�gni�te lub 
poniesione, niezale�nie od terminu ich zapłaty oraz stosowanie zasady współmierno�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), 

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 przyszłe zobowi�zania (art. 35d), 

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

2. Oprócz wymienionych zasad Spółka stosuje zasad� przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sald i transakcji 
zgodnie z ich rzeczywistym charakterem i tre�ci� ekonomiczn�, a nie tylko form� prawn�. 

3. Zasady rachunkowo�ci omówione w niniejszym opracowaniu stosuje si� w sposób konsekwentny w ci�gu całego 
roku obrotowego. W przypadku podj�cia decyzji o zmianie dotychczas stosowanych zasad na inne – zmiany te 
(bez wzgl�du na dat� podj�cia decyzji) wprowadza si� ze skutkiem od pierwszego dnia danego roku obrotowego.  

4. Okre�lenie roku obrotowego i okresu sprawozdawczego 

4.1. Rokiem obrotowym Eurocash Spółka akcyjna jest rok kalendarzowy. 

4.2. Okresem sprawozdawczym jest miesi�c. 

5. Prowadzenie ksi�g rachunkowych 

5.1. Ksi�gi rachunkowe Eurocash Spółka akcyjna s� prowadzone w j�zyku polskim i w walucie polskiej.  

5.2. Ksi�gi rachunkowe prowadzi si� w siedzibie Spółki, mieszcz�cej si� przy ulicy Wołczy�skiej 18 w Poznaniu. 

6. Format i zawarto�� sprawozdania finansowego 

6.1. Sprawozdanie finansowe jest sporz�dzane na dzie� zamkni�cia ksi�g rachunkowych, lub na ka�dy inny 
dzie� bilansowy. Sprawozdanie finansowe obejmuje: 

6.1.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

6.1.2. Bilans, 

6.1.3. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), 
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6.1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, 

6.1.5. Rachunek przepływów pieni��nych (metoda po�rednia), 

6.1.6. Dodatkowe informacje i obja�nienia. 

6.2. Sprawozdanie finansowe jest sporz�dzane w zaokr�gleniu do pełnych złotych. 

7. Warto�ci niematerialne i prawne 

7.1. Definicja warto�ci niematerialnych i prawnych 

7.1.1. Warto�ci niematerialne i prawne obejmuj� nabyte przez Spółk� 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 dłu�szy ni� rok. 

7.2. Do warto�ci niematerialnych i prawnych Spółka zalicza: 

7.2.1. Licencje dotycz�ce oprogramowania komputerowego, 

7.2.2. Autorskie prawa maj�tkowe, 

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

7.2.4. Know-how, 

7.2.5. Inne warto�ci niematerialne i prawne. 

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

7.3.1. Warto�� pocz�tkow� warto�ci niematerialnych i prawnych 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. 

7.4. Amortyzacja warto�ci niematerialnych i prawnych  

7.4.1. 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� całkowitego odpisu w ci��ar 
kosztów. 

7.4.2. Eurocash Spółka akcyjna stosuje nast�puj�ce roczne stawki amortyzacyjne dla poszczególnych 
grup warto�ci niematerialnych i prawnych: 

1. Licencje dotycz�ce oprogramowania komputerowego  33,3% 

2. Autorskie prawa maj�tkowe   20% 

3. Znaki towarowe         5% 

4. Inne warto�ci niematerialne i prawne  20% 

7.4.3. 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.  

7.4.4. Warto�ci niematerialne i prawne o warto�ci jednostkowej poni�ej 200 zł s� bezpo�rednio 
odpisywane w koszty w momencie ich przekazania do u�ytku. 

7.5. Weryfikacja stawek amortyzacyjnych, odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci 

7.5.1. 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. 

7.5.2. Nie pó�niej ni� na koniec roku obrotowego warto�ci niematerialne i prawne podlegaj� równie� 
weryfikacji pod k�tem trwałej utraty warto�ci i konieczno�ci dokonania odpisów aktualizuj�cych z 
tytułu trwałej utraty warto�ci. Odpisy te powinny by� dokonane w ci��ar pozostałych kosztów 
operacyjnych nie pó�niej ni� na dzie� bilansowy, a wi�c w roku, którym stwierdzono trwał� utrat� 
warto�ci. 

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

7.6.1. Na koniec roku obrotowego (stanowi�cego dzie� bilansowy) warto�ci niematerialne i prawne nale�y 
wyceni� w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty 
warto�ci. 

8. Rzeczowe aktywa trwałe 

8.1. Definicja rzeczowych aktywów trwałych 
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8.1.1. Rzeczowe aktywa trwałe obejmuj� kontrolowane przez Spółk� rzeczowe aktywa, które nadaj� si� 
do gospodarczego wykorzystania (s� kompletne, zdatne do u�ytku i przeznaczone na potrzeby 
Spółki), za� ich przewidywany okres ekonomicznej u�yteczno�ci jest dłu�szy ni� rok. 

8.1.2. Do rzeczowych aktywów trwałych Spółka zalicza: 

8.1.2.1. Grunty, 

8.1.2.2. Prawo wieczystego u�ytkowania gruntów, 

8.1.2.3. Budynki i lokale, 

8.1.2.4. Urz�dzenia techniczne i maszyny, 

8.1.2.5. �rodki transportu, 

8.1.2.6. Inne �rodki trwałe (meble itp.), 

8.1.2.7. �rodki trwałe w budowie, 

8.1.2.8. Zaliczki na poczet �rodków trwałych w budowie. 

8.2. Warto�� pocz�tkowa rzeczowych aktywów trwałych 

8.2.1. Warto�� pocz�tkow� �rodków trwałych stanowi cena nabycia, czyli cena zakupu składnika 
aktywów, obejmuj�ca kwot� nale�n� sprzedaj�cemu (bez podlegaj�cych odliczeniu podatku od 
towarów i usług oraz podatku akcyzowego).  

8.2.2.  W przypadku importu cena nabycia obejmuje równie� obci��enia o charakterze 
publicznoprawnym. 

8.2.3. Do ceny nabycia zalicza si� tak�e koszty bezpo�rednio zwi�zane z zakupem i przystosowaniem 
składnika aktywów do stanu zdatnego do u�ywania lub wprowadzenia do obrotu, ł�cznie z kosztami 
transportu, jak te� załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obni�ona o 
rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.  

8.2.4. Je�eli nie jest mo�liwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególno�ci przyj�tego 
nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje si� według ceny sprzeda�y 
takiego samego lub podobnego przedmiotu, czyli według warto�ci godziwej. 

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

8.2.5.1. nie podlegaj�cy odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

8.2.5.2. koszt obsługi zobowi�za� zaci�gni�tych w celu ich finansowania i zwi�zane z nimi 
ró�nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

8.3. Ulepszenia �rodków trwałych 

8.3.1. Warto�� pocz�tkow� danego �rodka trwałego powi�ksza si� o koszty jego ulepszenia, czyli 
przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji, adaptacji – pod warunkiem, i� nakłady na 
ulepszenie spowodowały 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 wydłu�enia okresu 
u�ytkowania, zwi�kszenia zdolno�ci wytwórczej, polepszenia jako�ci produktów wytwarzanych przy 
pomocy danego �rodka lub obni�enia kosztów jego eksploatacji. 

8.3.2. Wszelkie koszty (np.: okresowe remonty), zwi�zane z utrzymaniem danego �rodka trwałego, nie 
prowadz�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 trwałego Spółka kieruje si� 
kryterium istotno�ci. 

8.4. Amortyzacja �rodków trwałych  

8.4.1. Przy okre�laniu okresu u�ytkowania i stawki amortyzacyjnej dla danego �rodka trwałego 
uwzgl�dnia si� czas, w którym dane aktywo trwałe 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� całkowitego odpisu w ci��ar kosztów. 

8.4.2. Eurocash Spółka akcyjna stosuje nast�puj�ce roczne stawki amortyzacyjne dla poszczególnych 
grup rzeczowych aktywów trwałych: 

8.4.2.1. Budynki i lokale      10% 

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

8.4.2.3. �rodki transportu 14% - 20% 
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8.4.2.4. Inne �rodki trwałe (meble itp.) 20% 

8.4.3. Grunty, w tym prawo wieczystego u�ytkowania gruntów oraz �rodki trwałe w budowie nie podlegaj� 
amortyzacji. 

8.4.4. �rodki trwałe 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 
rozkładaj� si� równomiernie w czasie), nale�y zastosowa� inn� odpowiedni� metod� amortyzacji 
(np. degresywn�, naturaln�, progresywn� lub inn� – w ka�dym przypadku uzasadnion� rozkładem 
u�yteczno�ci danego aktywa).  

8.4.5. Stawk� lub okres u�ytkowania i metod� amortyzacji nale�y ustali� na dzie� przyj�cia aktywa do 
u�ytkowania. Amortyzacja jest naliczana miesi�cznie.  

8.4.6. �rodki trwałe o warto�ci jednostkowej poni�ej 200 zł s� bezpo�rednio odpisywane w koszty w 
momencie ich przekazania do u�ytku. 

8.5. Weryfikacja stawek amortyzacyjnych, odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci 

8.5.1. Nie pó�niej ni� na koniec roku obrotowego stosowane wobec �rodków trwałych 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. 

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

8.5.3. Elementem wskazuj�cym na konieczno�� dokonania odpisu aktualizuj�cego jest uznanie za 
wysoce prawdopodobne, �e składnik aktywów nie przyniesie w przyszło�ci przewidywanych 
korzy�ci ekonomicznych w znacz�cej cz��ci lub w cało�ci. Trwała utrata warto�ci ma na przykład 
miejsce w przypadku likwidacji, wycofania z u�ywania danego �rodka. 

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

8.5.5. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizuj�cego warto�� aktywów, w 
tym równie� odpisu z tytułu trwałej utraty warto�ci, równowarto�� cało�ci lub odpowiedniej cz��ci 
uprzednio dokonanego odpisu aktualizuj�cego zwi�ksza warto�� danego składnika aktywów i 
podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów 
finansowych. 

8.6. Wycena rzeczowych aktywów trwałych na koniec roku obrotowego 

8.6.1. Na dzie� bilansowy �rodki trwałe nale�y wyceni� w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy 
amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 

8.6.2. �rodki trwałe w budowie nale�y wyceni� w wysoko�ci poniesionych nakładów pomniejszonych o 
odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 

8.7. �rodki trwałe u�ywane na podstawie umów leasingu finansowego 

8.7.1. Do �rodków trwałych zalicza si� tak�e obce �rodki trwałe u�ywane przez Spółk� na podstawie 
umów leasingu finansowego, je�li Spółka przej�ła wszystkie znacz�ce korzy�ci ekonomiczne i 
ryzyko wynikaj�ce z prawa własno�ci do danego �rodka, inne ni� tytuł prawny. 

8.7.2. Leasing finansowy ma miejsce, kiedy umowa leasingu spełnia co najmniej jeden z nast�puj�cych 
warunków: 

8.7.2.1. przenosi własno�� przedmiotu tej umowy na Spółk� po zako�czeniu okresu, na który 
została zawarta, 

8.7.2.2. zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez Spółk�, po zako�czeniu okresu, na jaki 
została zawarta, po cenie ni�szej od warto�ci rynkowej z dnia nabycia, 

8.7.2.3. okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przewa�aj�cej cz��ci przewidywanemu 
okresowi ekonomicznej u�yteczno�ci �rodka trwałego, przy czym nie mo�e by� on 
krótszy ni� ¾ tego okresu. Prawo własno�ci przedmiotu umowy mo�e by�, po okresie, 
na jaki umowa została zawarta, przeniesione na Spółk�, 

8.7.2.4. suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i 
przypadaj�ca do zapłaty w okresie jej obowi�zywania, przekracza 90% warto�ci 
rynkowej przedmiotu umowy na ten dzie�. W sumie opłat uwzgl�dnia si� warto�� 
ko�cow� przedmiotu umowy, któr� korzystaj�cy zobowi�zuje si� zapłaci� 
za przeniesienie na niego własno�ci tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza si� 
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płatno�ci na rzecz Spółki z tytułu �wiadcze� dodatkowych, podatków oraz składek na 
ubezpieczenie tego przedmiotu, je�eli korzystaj�cy pokrywa je niezale�nie od opłat za 
u�ywanie, 

8.7.2.5. zawiera przyrzeczenie finansuj�cego do zawarcia ze Spółk� kolejnej umowy o oddanie 
w odpłatne u�ywanie tego samego przedmiotu lub przedłu�enia umowy dotychczasowej, 
na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie, 

8.7.2.6. przewiduje mo�liwo�� jej wypowiedzenia, z zastrze�eniem, �e wszelkie powstałe z tego 
tytułu koszty i straty poniesione przez finansuj�cego pokrywa Spółka, 

8.7.2.7. przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystaj�cego. Mo�e 
on by� u�ywany wył�cznie przez korzystaj�cego, bez wprowadzania w nim istotnych 
zmian. 

8.7.3. W momencie rozpocz�cia leasingu, leasingowane aktywo powinno zosta� uj�te jako �rodek trwały 
w rzeczowych aktywach trwałych w kwocie równej sumie opłat (pomniejszonych o dyskonto) co w 
praktyce oznacza zwykle warto�� rynkow� danego �rodka. 

8.7.4. Zobowi�zanie z tytułu leasingu powinno zosta� uj�te w powy�szej kwocie w pasywach w „Innych 
zobowi�zaniach finansowych” w podziale na krótko – i długoterminowe. 

8.7.5. Leasingowane aktywo powinno by� amortyzowane w krótszym z dwóch okresów: czasu trwania 
umowy leasingu lub okresu ekonomicznego „�ycia”. 

8.7.6. Je�li jednak umowa daje Spółce prawo przedłu�enia umowy leasingu o okre�lony czas (według 
wszelkiego prawdopodobie�stwa prawo to zostanie wykorzystane przez Spółk�), wówczas okres 
amortyzacji powinien równie� uwzgl�dnia� ów dodatkowy okres trwania leasingu. 

8.7.7. W momencie zapłaty raty leasingowej nale�y dokona� jej rozdziału pomi�dzy koszt finansowy oraz 
zmniejszenie zobowi�zania leasingowego w sposób, który pozwoli uzyska� „stał�, okresow� stop� 
zwrotu” od pozostaj�cego do zapłaty zobowi�zania z tytułu leasingu. 

8.8. Inwentaryzacja �rodków trwałych 

8.8.1. Inwentaryzacj� �rodków trwałych przeprowadza si� raz na cztery lata. 

9. Instrumenty finansowe 

9.1. Jako instrument finansowy Spółka kwalifikuje ka�d� umow�, która skutkuje jednocze�nie powstaniem 
składnika aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowi�zania finansowego lub instrumentu kapitałowego 
u drugiej ze stron, pod warunkiem, �e z kontraktu zawartego mi�dzy dwiema lub wi�cej stronami 
jednoznacznie wynikaj� skutki gospodarcze. 

9.2. Zgodnie z MSR nr 39, Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe z podziałem na: 

9.2.1. instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu – składniki aktywów lub zobowi�za� finansowych, 
które zostały nabyte lub powstały głównie po to, by generowa� zysk uzyskiwany dzi�ki 
krótkoterminowym wahaniom ceny lub mar�y maklerskiej, 

9.2.2. instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalno�ci – aktywa finansowe o okre�lonych 
lub mo�liwych do okre�lenia płatno�ciach lub ustalonym terminie zapadalno�ci, które jednostka 
gospodarcza zamierza i jest w stanie utrzyma� w posiadaniu do upływu terminu zapadalno�ci, z 
wyj�tkiem po�yczek udzielonych przez jednostk� gospodarcz� i wierzytelno�ci własnych jednostki, 

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

9.3. Nie pó�niej ni� na dzie� zawarcia kontraktu Spółka jest zobowi�zana do wprowadzenia do ksi�g 
rachunkowych emitowanego lub wystawionego instrumentu, a tak�e mo�liwych do wyró�nienia składników 
tego instrumentu odpowiednio zakwalifikowanych do kapitałów własnych jako instrumenty kapitałowe, 
zobowi�za� krótkoterminowych lub długoterminowych równie� wtedy, gdy składnik maj�cy charakter 
zobowi�zania nie jest instrumentem finansowym. 

9.4. Ró�nice z przeszacowania oraz osi�gni�te przychody lub poniesione straty, stosownie do kwalifikacji 
instrumentu finansowego, wpływaj� odpowiednio na wynik finansowy (zobowi�zania) lub kapitał z 
aktualizacji wyceny (instrumenty kapitałowe). 

9.5. Na dzie� nabycia aktywa i zobowi�zania finansowe Spółka wycenia w wysoko�ci kosztu (ceny) nabycia, 
czyli według warto�ci godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w 
przypadku zobowi�zania. Koszty transakcji Spółka wł�cza do warto�ci pocz�tkowej wyceny wszystkich 
aktywów i zobowi�za� finansowych. 
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9.5.1. Zasady wyceny instrumentów finansowych na dzie� bilansowy: 

Spółka wycenia: 

9.5.1.1. według zamortyzowanego kosztu, z uwzgl�dnieniem efektywnej stopy procentowej: 
aktywa utrzymywane do terminu zapadalno�ci, po�yczki udzielone i nale�no�ci własne 
oraz pozostałe zobowi�zania finansowe, które nie zostały zakwalifikowane do obrotu, 

9.5.1.2. w przypadku powy�szych tytułów wycena mo�e odbywa� si� tak�e w warto�ci 
wymagaj�cej zapłaty, je�li efekty dyskonta nie jest znacz�cy, 

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

9.5.1.4. według warto�ci godziwej: aktywa i zobowi�zania finansowe przeznaczone do obrotu 
oraz aktywa finansowe przeznaczone do sprzeda�y. 

9.6. 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. 

9.7. W przypadku aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y, zmiany warto�ci godziwej tych instrumentów 
Spółka zalicza do rachunku zysków i strat jako przychody lub koszty finansowe. 

10. Nale�no�ci długoterminowe 

10.1. Definicja nale�no�ci długoterminowych 

10.1.1. Nale�no�ci długoterminowe obejmuj� nale�no�ci, których termin spłaty nast�pi w okresie dłu�szym 
ni� 1 rok od dnia bilansowego (nie dotyczy nale�no�ci z tytułu dostaw i usług). 

10.1.2. Ta cz��� nale�no�ci długoterminowych, która przypada do spłaty w ci�gu roku od dnia 
bilansowego, powinna zosta� uj�ta w nale�no�ciach krótkoterminowych. 

10.1.3. Nale�no�ci długoterminowe obejmuj� na przykład zapłacone z góry kaucje, które dotycz� 
długoterminowych (wieloletnich) umów najmu sklepów. 

10.2. Wycena nale�no�ci długoterminowych na dzie� bilansowy 

10.2.1. Na dzie� bilansowy nale�no�ci wycenia si� w kwocie wymagaj�cej zapłaty po pomniejszeniu o 
ewentualne odpisy aktualizuj�ce warto�� tych nale�no�ci. 

10.2.2. W przypadku kaucji wycena na dzie� bilansowy b�dzie w praktyce obejmowa� warto�� nominaln� 
tych kaucji. 

11. Inwestycje długoterminowe  

11.1. Inwestycje długoterminowe obejmuj�: 

11.1.1. Nieruchomo�ci, 

11.1.2. Warto�ci niematerialne i prawne, 

11.1.3. Udziały i akcje, 

11.1.4. Inne papiery warto�ciowe, 

11.1.5. Udzielone po�yczki, 

11.1.6. Inne długoterminowe aktywa finansowe, 

11.1.7. Inne inwestycje długoterminowe. 

11.2. Inwestycje spełniaj� kryterium długoterminowych, je�li s� przeznaczone do wykupu, zbycia itp. w okresie 
dłu�szym ni� 12 miesi�cy licz�c od dnia bilansowego. W przypadku inwestycji długoterminowych (podobnie 
jak krótkoterminowych) istotne s� zamiary i plany Spółki wobec danej inwestycji oraz okres, w którym te 
plany maj� by� zrealizowane. 

11.3. Wycena inwestycji długoterminowych na dzie� bilansowy 

11.3.1. Na dzie� bilansowy inwestycje długoterminowe wycenia si� w sposób nast�puj�cy: 

11.3.1.1. Udziały i akcje, inne papiery warto�ciowe – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy 
z tytułu trwałej utraty warto�ci, 

11.3.1.2. Udzielone po�yczki – w kwocie wymagaj�cej zapłaty, z zachowaniem ostro�no�ci. 

12. Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 

12.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

12.1.1. Na dzie� bilansowy Spółka ma obowi�zek tworzy� aktywo z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, je�eli w przyszło�ci spowoduje ono dopływ do jednostki korzy�ci ekonomicznych. 

12.1.2. 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 
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przyszło�ci, jednostka tworzy rezerw� i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
którego jest podatnikiem. 

12.1.3. Warto�� podatkowa aktywów jest to kwota wpływaj�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 tytułu okre�lonych aktywów nie 
powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to warto�� podatkowa 
aktywów jest ich warto�ci� ksi�gow�. 

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

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

12.1.6. Do ujemnych ró�nic przej�ciowych zalicza si� głównie: 

12.1.6.1. Strat� podatkow� do rozliczenia, 

12.1.6.2. Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów trwałych, zapasów, nale�no�ci, 

12.1.6.3. Naliczone i nie zapłacone odsetki karne, 

12.1.6.4. Rezerwy tymczasowo nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodów. 

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

12.1.8. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane s� w bilansie 
oddzielnie.  

12.1.9. Wpływaj�cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje: 

12.1.9.1. cz��� bie��c�, 

12.1.9.2. cz��� odroczon�. 

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

12.2.1. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotycz�ce operacji rozliczanych z 
kapitałem (funduszem) własnym, odnosi si� równie� na kapitał (fundusz) własny. 

12.3. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 

12.3.1. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe obejmuj� wydatki poniesione do dnia bilansowego, stanowi�ce 
koszty przyszłych okresów sprawozdawczych. 

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

12.3.3. Na dzie� bilansowy nale�y dokona� analizy długoterminowych 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. 

12.3.4. Ocena nale�y do Spółki przy uwzgl�dnieniu racjonalnych przesłanek i wiedzy o poszczególnych 
składnikach rozlicze�. 

12.3.5. Do rozlicze� mi�dzyokresowych długoterminowych zalicza si� długoterminow� cz��� 
nast�puj�cych pozycji: 

12.3.5.1. Zaliczki na poczet umów dzier�awy sprz�tu, 

12.3.5.2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe długoterminowe.  

13. Zapasy 

13.1. Definicja zapasów 

13.1.1. Do zapasów zalicza si�: 

13.1.1.1. Materiały nabyte w celu zu�ycia na własne potrzeby, 

13.1.1.2. Towary nabyte w celu odsprzeda�y, 

13.1.1.3. Zaliczki wpłacone na poczet dostaw materiałów i towarów. 

13.2. Ewidencja zapasów w ci�gu roku 
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13.2.1. W ci�gu roku zapasy ujmuje si� w ewidencji ksi�gowej według ostatnich cen nabycia danej pozycji 
zapasów.  

13.2.2. Rozchód zapasów wycenia si� według metody FIFO „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”. 

13.3. Wycena na dzie� bilansowy 

13.3.1. Na dzie� bilansowy zapasy wycenia si� według ostatnich cen nabycia. Je�li warto�� cen nabycia 
jest wy�sza od cen sprzeda�y netto na dzie� bilansowy, wówczas ceny nabycia obni�a si� do cen 
sprzeda�y netto poprzez dokonanie odpisów aktualizuj�cych. 

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

13.3.2.1. Utrata warto�ci u�ytkowej zapasów (zniszczenie, przeterminowanie zapasów), 

13.3.2.2. Stan zapasów przekracza zapotrzebowanie i mo�liwo�ci zbycia przez Spółk�, 

13.3.2.3. Niska rotacja zapasów, 

13.3.2.4. Utrata warto�ci rynkowej na skutek stosowania przez konkurencj� ni�szych cen 
sprzeda�y. 

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

13.3.4. Odpisy tworzy si� według nast�puj�cych zasad: 

13.3.4.1. 100% - na zapasy zalegaj�ce powy�ej 6 miesi�cy,  

13.3.4.2. 100% - na zapasy zniszczone, zepsute – zidentyfikowane podczas inwentaryzacji 
zapasów, 

13.3.4.3. 100% - na zapasy, które utraciły swoj� warto�� rynkow�. 

13.3.5. Wszystkie odpisy aktualizuj�ce warto�� zapasów obci��aj� pozostałe koszty operacyjne. 

13.4. Inwentaryzacja zapasów 

13.4.1. Zapasy posiadane przez Spółk� podlegaj� inwentaryzacji ci�głej. 

13.4.2. 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 została przeprowadzona. 

14. Nale�no�ci krótkoterminowe 

14.1. Definicja nale�no�ci krótkoterminowych 

14.1.1. W nale�no�ciach krótkoterminowych nale�y wykaza� nale�no�ci o okresie spłaty krótszym ni� 1 rok 
licz�c od dnia bilansowego. Nie nale�y tu ujmowa� nale�no�ci z tytułu zaliczek udzielonych 
dostawcom, które powinny by� uwzgl�dnione w zapasach, jak równie� zaliczek na poczet warto�ci 
niematerialnych i prawnych oraz �rodków trwałych w budowie, które zwi�kszaj� aktywa trwałe. 

14.1.2. Nale�no�ci krótkoterminowe obejmuj�: 

14.1.2.1. Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług (o okresie spłaty do 12 miesi�cy i powy�ej 12 
miesi�cy), 

14.1.2.2. Nale�no�ci bud�etowe, 

14.1.2.3. Pozostałe nale�no�ci (m.in. zaliczki i po�yczki udzielone pracownikom). 

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

14.2.1. 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: 

14.2.1.1. Nale�no�ci od dłu�ników postawionych w stan upadło�ci lub likwidacji- do wysoko�ci 
nale�no�ci nie obj�tej gwarancj� lub innym zabezpieczeniem, 

14.2.1.2. Nale�no�ci od dłu�ników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadło�ci, gdy 
maj�tek dłu�nika nie wystarcza na pokrycie kosztów post�powania upadło�ciowego – do 
pełnej wysoko�ci, 

14.2.1.3. Nale�no�ci kwestionowane przez dłu�ników- do wysoko�ci nie pokrytej 
zabezpieczeniem, 

14.2.1.4. 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 Spółk� (na podstawie przeszłych do�wiadcze�, 
wiarygodnie przeprowadzonych analiz, prognoz itp.). 
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14.2.2. Ponadto na dzie� bilansowy nale�y aktualizowa� warto�� nast�puj�cych nale�no�ci: 

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

14.2.2.2. na nale�no�ci przeterminowane powy�ej 3 miesi�cy – 100% warto�ci nale�no�ci. 

14.2.3. Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci powinny uwzgl�dnia� nie tylko zdarzenia, które nast�piły 
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. 

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

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

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

14.3.2. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie nale�no�ci przez odbiorców Spółki s� ksi�gowane w momencie 
wpływu �rodków pieni��nych do Spółki. 

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

14.4.1. 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�.  

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

14.5. Inwentaryzacja nale�no�ci 

14.5.1. Nale�no�ci handlowe na dzie� bilansowy inwentaryzuje si� metod� potwierdzania sald na ten 
dzie�. 

14.5.2. Wyniki inwentaryzacji nale�no�ci nale�y uwzgl�dni� podczas dokonywania aktualizacji wyceny 
nale�no�ci na dzie� bilansowy. 

15. Inwestycje krótkoterminowe  

15.1. Definicja inwestycji krótkoterminowych 

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

15.1.1.1. Udziały i akcje, 

15.1.1.2. Inne papiery warto�ciowe, 

15.1.1.3. Udzielone po�yczki, 

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

15.1.2. Inwestycje spełniaj� 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 długoterminowych), istotne s� zamiary i plany Spółki wobec danej 
inwestycji oraz okres, w którym te plany maj� by� zrealizowane. 

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

15.1.3.1. Krajowe �rodki płatnicze,  

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

15.1.3.3. Dewizy,  

15.1.3.4. Czeki i weksle obce płatne w okresie nie dłu�szym ni� trzy miesi�ce od daty 
wystawienia, 

15.1.3.5. Weksle, czeki, bony towarowe, 

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

15.2. Wycena akcji, udziałów, innych papierów warto�ciowych i udzielonych po�yczek na dzie� bilansowy 

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

15.2.1.1. Udziały i akcje, inne papiery warto�ciowe – według ceny nabycia lub ceny (warto�ci) 
rynkowej w zale�no�ci od tego, która z nich jest ni�sza, 

15.2.1.2. Udzielone po�yczki – w kwocie wymagaj�cej zapłaty, z zachowaniem ostro�no�ci. 

15.3. Wycena �rodków pieni��nych na dzie� bilansowy 
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15.3.1. �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.  

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

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

15.4.1. �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�.  

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

15.5. Inwentaryzacja �rodków pieni��nych 

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

15.5.2. 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 
przypadał termin inwentaryzacji. 

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

16. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 

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

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

16.1.2. 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. 

16.1.3. Na dzie� bilansowy nale�y dokona� analizy rozlicze� mi�dzyokresowych długo – 
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 Spółki, bior�c pod uwag� racjonalne przesłanki i wiedz� 
o poszczególnych składnikach rozlicze�. 

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

16.1.4.1. Opłacony z góry czynsz, 

16.1.4.2. Opłacone z góry energia elektryczna i centralne ogrzewanie, 

16.1.4.3. Opłacone z góry prenumerata, ubezpieczenia, 

16.1.4.4. Opłacone z góry inne usługi (np. telekomunikacyjne), 

16.1.4.5. Rozliczenie kosztów transportu, 

16.1.4.6. Zaliczki na poczet umów dzier�awy sprz�tu, 

16.1.4.7. Inne krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe. 

17. Kapitał własny 

17.1. Kapitał własny składa si� z nast�puj�cych elementów: 

17.1.1. Kapitał podstawowy, 

17.1.2. Kapitał zapasowy, 

17.1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny, 

17.1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych, 

17.1.5. Zysk (strata) netto. 

17.2. Definicja kapitału własnego 

17.2.1. Kapitał własny wykazuje si� w warto�ci nominalnej z podziałem na poszczególne składniki, 
ustalone zgodnie z przepisami prawa i umow� Spółki.  

17.3. Kapitał podstawowy 

17.3.1. Kapitał podstawowy nale�y wykaza� w wysoko�ci zgodnej z umow� Spółki i zarejestrowanej w 
Krajowym Rejestrze S�dowym. 
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17.4. Kapitał zapasowy 

17.4.1. Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy 
składa si� zysk z lat ubiegłych, który na podstawie uchwały udziałowców został zatrzymany w 
Spółce. 

17.5. Kapitał z aktualizacji wyceny  

17.5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje: 

17.5.1.1. kapitał z aktualizacji wyceny �rodków trwałych (aktualizacja ta jest przeprowadzana na 
podstawie odr�bnych przepisów), 

17.5.1.2. kapitał z aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych. 

17.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych 

17.6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych obejmuje nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych. 

17.7. Zysk (strata) netto 

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

18. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 

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

18.1.1. Rezerwy na zobowi�zania, 

18.1.2. Zobowi�zania długoterminowe, 

18.1.3. Zobowi�zania krótkoterminowe, 

18.1.4. Rozliczenia mi�dzyokresowe. 

18.2. Rezerwy na zobowi�zania 

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

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

18.2.3. 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.  

18.2.4. Rezerwy obejmuj�: 

18.2.4.1. Rezerw� z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

18.2.4.2. Pozostałe rezerwy. 

18.2.5. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

18.2.5.1. 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 przyszło�ci, Spółka tworzy rezerw� i ustala aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 

18.2.5.2. Warto�� podatkowa aktywów jest to kwota wpływaj�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 tytułu 
okre�lonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku 
dochodowego, to warto�� podatkowa aktywów jest ich warto�ci� ksi�gow�. 

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

18.2.5.4. Rezerw� z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy si� w wysoko�ci kwoty 
podatku dochodowego, wymagaj�cej w przyszło�ci zapłaty, w zwi�zku z wyst�powaniem 
dodatnich ró�nic przej�ciowych, to jest ró�nic, które spowoduj� zwi�kszenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przyszło�ci. 

18.2.5.5. Wysoko�� rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si� przy 
uwzgl�dnieniu stawek podatku dochodowego obowi�zuj�cych w roku powstania 
obowi�zku podatkowego. 

18.2.5.6. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane s� w 
bilansie oddzielnie.  

18.2.5.7. Wpływaj�cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy 
obejmuje: cz��� bie��c� oraz cz��� odroczon�. 
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18.2.5.8. Wykazywana w rachunku zysków i strat cz��� odroczona stanowi ró�nic� pomi�dzy 
stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i pocz�tek okresu 
sprawozdawczego. 

18.2.5.9. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotycz�ce operacji 
rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi si� równie� na kapitał (fundusz) 
własny. 

18.2.6. Pozostałe rezerwy 

18.2.6.1. Pozostałe rezerwy obejmuj� głównie rezerwy tworzone na pokrycie: 

• przewidywanych strat zwi�zanych z zaprzestaniem działalno�ci w wybranych 
lokalizacjach, 

• odszkodowa�, jakie trzeba b�dzie zapłaci� w zwi�zku z wcze�niejszym 
rozwi�zaniem umów najmu. 

18.2.6.2. Pozostałe rezerwy nale�y prezentowa� w bilansie w podziale na cz��� długo – i 
krótkoterminow�. 

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

18.3. Zobowi�zania długoterminowe 

18.3.1. Definicja zobowi�za� długoterminowych 

18.3.1.1. Zobowi�zania długoterminowe obejmuj� zobowi�zania, których termin wymagalno�ci 
przypada w okresie dłu�szym ni� 12 miesi�cy licz�c od dnia bilansowego (nie dotyczy 
zobowi�za� z tytułu dostaw i usług). 

18.3.2. Zobowi�zania długoterminowe obejmuj� głównie: 

18.3.2.1. Zobowi�zania z tytułu zaci�gni�tych kredytów i po�yczek, 

18.3.2.2. Zobowi�zania finansowe z tytułu umów leasingu finansowego, 

18.3.2.3. Zobowi�zania wobec podnajemców powierzchni hurtowni z tytułu wpłaconych przez nich 
kaucji. 

18.3.3. Wycena zobowi�za� długoterminowych na dzie� bilansowy 

18.3.3.1. Zobowi�zania długoterminowe s� wykazywane w kwocie wymagaj�cej zapłaty, która 
obejmuje równie� niezapłacone odsetki. Odsetki s� ksi�gowane w momencie otrzymania 
not odsetkowych. 

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

18.3.4.1. 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�.  

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

18.4. Zobowi�zania krótkoterminowe 

18.4.1. Definicja zobowi�za� krótkoterminowych 

18.4.1.1. 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 tytułu dostaw i usług). 

18.4.2. Zobowi�zania krótkoterminowe obejmuj�: 

18.4.2.1. Zobowi�zania z tytułu zaci�gni�tych kredytów i po�yczek, 

18.4.2.2. Zobowi�zania finansowe z tytułu umów leasingu finansowego, 

18.4.2.3. Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług, 

18.4.2.4. Zobowi�zania z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� i innych �wiadcze�, 

18.4.2.5. Zobowi�zania z tytułu wynagrodze�, 

18.4.2.6. Inne, 

18.4.2.7. Fundusze specjalne. 

18.4.3. Wycena zobowi�za� krótkoterminowych na dzie� bilansowy 
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18.4.3.1. Zobowi�zania krótkoterminowe s� wykazywane w kwocie wymagaj�cej zapłaty, która 
obejmuje równie� niezapłacone odsetki. Odsetki s� ksi�gowane w momencie otrzymania 
not odsetkowych. 

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

18.4.4.1. 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�.  

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

19. Rozliczenia mi�dzyokresowe  

19.1. Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów  

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

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

19.1.2.1. Czynszu, 

19.1.2.2. Usług konsultingowych, 

19.1.2.3. Usług badania sprawozdania finansowego Spółki, 

19.1.2.4. Wynagrodze� pracowników, 

19.1.2.5. Nie wykorzystanych urlopów, 

19.1.2.6. Spornych zobowi�za� wobec dostawców, 

19.1.2.7. Pozostałych pozycji. 

19.1.3. Odpisy biernych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów mog� nast�powa� stosownie do upływu 
czasu lub wielko�ci �wiadcze�.  

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

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

19.1.6. Na dzie� bilansowy nale�y dokona� analizy rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów w podziale na 
długo – 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. Pozostała cz��� powinna zosta� uj�ta w cz��ci długoterminowej. 

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

19.1.7.1. 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�.  

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

20.1. Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów 

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

20.1.2. Na dzie� bilansowy nale�y dokona� analizy rozlicze� mi�dzyokresowych przychodów w podziale 
na długo – 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. Pozostała cz��� powinna zosta� uj�ta w cz��ci długoterminowej. 

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

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

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

21.3. Przychody netto ze sprzeda�y obejmuj� głównie: 
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21.3.1. Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów, 

21.3.2.  Przychody ze sprzeda�y usług (podnajem powierzchni hurtowni itp.), 

21.3.3. Opłaty pobierane od dostawców z ró�nych tytułów. 

22. Koszty działalno�ci operacyjnej 

22.1. Koszty działalno�ci operacyjnej s� ewidencjonowane w układzie rodzajowym. Wydatki poniesione w danym 
okresie i dotycz�ce przyszłych okresów sprawozdawczym s� ujmowane w rozliczeniach mi�dzyokresowych 
w aktywach. 

22.2. 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. 

22.3. Konta kosztów s� obci��ane wył�cznie kosztami dotycz�cymi danego okresu, tote� nie istnieje potrzeba ich 
korekty poprzez stan rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów (zmian� stanu produktów). 

23. Zyska (strata) ze sprzeda�y 

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

24. Pozostałe przychody operacyjne 

24.1. Pozostałe przychody operacyjne obejmuj� przychody niezwi�zane bezpo�rednio z działalno�ci� operacyjn� 
jednostki, w tym: 

24.1.1. Zysk na zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 

24.1.2. Dotacje, 

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

24.1.4. Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, 

24.1.5. Warto�� ujawnionych aktywów trwałych, 

24.1.6. Nadwy�ki inwentaryzacyjne, 

24.1.7. Odpisane zobowi�zania, 

24.1.8. Inne. 

25. Pozostałe koszty operacyjne 

25.1. Pozostałe koszty operacyjne obejmuj� koszty niezwi�zane bezpo�rednio z działalno�ci� operacyjn� 
jednostki, w tym: 

25.1.1. Strat� na zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 

25.1.2. Warto�� netto zlikwidowanych aktywów trwałych, 

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

25.1.4. Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny, 

25.1.5. Przekazane darowizny, 

25.1.6. Niedobory inwentaryzacyjne, 

25.1.7. Inne. 

26. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 

26.1. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej stanowi zysk (strat�) ze sprzeda�y powi�kszony o pozostałe 
przychody operacyjne i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne. 

27. Przychody finansowe 

27.1. Przychody finansowe obejmuj�: 

27.1.1. Dywidendy, 

27.1.2. Otrzymane odsetki, 

27.1.3. Zysk ze zbycia inwestycji, 

27.1.4. Aktualizacj� warto�ci inwestycji, 

27.1.5. Nadwy�k� dodatnich (zrealizowanych i nie zrealizowanych) ró�nic kursowych nad ujemnymi, 

27.1.6. Inne przychody finansowe. 

28. Koszty finansowe 

28.1. Koszty finansowe obejmuj�: 

28.1.1. Odsetki zapłacone, 

28.1.2. Strat� ze zbycia inwestycji, 
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28.1.3. Aktualizacj� warto�ci inwestycji, 

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

28.1.5. Inne koszty finansowe. 

29. Zysk (strata) z działalno�ci gospodarczej 

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

30. Zysk (strata) brutto 

30.1. Zysk (strata) brutto stanowi zysk (strat�) z działalno�ci gospodarczej skorygowany o wynik zdarze� 
nadzwyczajnych.  

31. Podatek dochodowy 

31.1. Podatek dochodowy obci��aj�cy wynik finansowy za dany okres składa si� z: 

31.1.1. Podatku dochodowego stanowi�cego bie��ce obci��enia podatkowe powstałe w danym okresie, 
oraz 

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

32. Zysk (strata) netto 

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

33. Transakcje z jednostkami powi�zanymi 

33.1. Spółka prezentuje odr�bnie w sprawozdaniu finansowym nast�puj�ce pozycje bilansu i rachunku zysków i 
strat dotycz�ce transakcji z jednostkami powi�zanymi: 

33.1.1. Nale�no�ci długoterminowe od jednostek powi�zanych, 

33.1.2. Inwestycje długoterminowe w jednostkach powi�zanych, 

33.1.3. Nale�no�ci krótkoterminowe od jednostek powi�zanych, 

33.1.4. Inwestycje krótkoterminowe w jednostkach powi�zanych, 

33.1.5. Zobowi�zania długoterminowe wobec jednostek powi�zanych (w tym po�yczki), 

33.1.6. Zobowi�zania krótkoterminowe wobec jednostek powi�zanych (w tym po�yczki), 

33.1.7. Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi (przychody od jednostek powi�zanych), 

33.1.8. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powi�zanych, 

33.1.9. Odsetki od jednostek powi�zanych, 

33.1.10. Odsetki dla jednostek powi�zanych. 

34. Dane porównawcze dotycz�ce sprawozdania, sporz�dzono w sposób zapewniaj�cy ich porównywalno��, tj. 
zgodnie ze znowelizowan� ustaw� o rachunkowo�ci.  

35. Podział działalno�ci Spółki na działalno�� operacyjn�, inwestycyjn� i finansow� przyj�ty w rachunku przepływów 
�rodków pieni��nych. 

35.1. Działalno�� operacyjna Spółki obejmuje sprzeda� towarów, materiałów i usług. Obejmuje ona ogół działa�, 
których celem jest osi�gniecie zysku. 

35.2. Działalno�� inwestycyjna Spółki obejmuje: 

35.2.1. �rodki pieni��ne wydatkowane na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych oraz warto�ci 
niematerialnych i prawnych, 

35.2.2. wpływy �rodków pieni��nych ze sprzeda�y składników rzeczowych aktywów trwałych oraz warto�ci 
niematerialnych i prawnych, 

35.2.3. wydatki �rodków pieni��nych na nabycie udziałów, akcji i obligacji oraz papierów warto�ciowych, 

35.2.4. wpływy �rodków pieni��nych ze sprzeda�y lub wykupu obcych udziałów, akcji i obligacji, 

35.2.5. wydatki z tytułu po�yczek udzielonych innym jednostkom lub osobom, 

35.2.6. spłaty udzielonych po�yczek wraz z odsetkami od nich, 

35.2.7. wpływy z tytułu dywidend uzyskanych  od posiadanych akcji i udziałów oraz odsetek od papierów 
warto�ciowych i obligacji. 

35.3. Działalno�� finansowa Spółki obejmuje: 

35.3.1. wpływy �rodków pieni��nych z zaci�gni�tych kredytów bankowych 

35.3.2. spłata kredytów, po�yczek, zadłu�enia, wykup obligacji oraz obsługa kredytów, po�yczek i obligacji 
(odsetki), 
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35.3.3. wpływy �rodków pieni��nych z emisji akcji własnych, 

35.3.4. wydatki i wpływy z tytułu dopłat do kapitału spółek zale�nych, 

35.3.5. wydatki na wypłaty dywidend na rzecz akcjonariuszy. 

 
Dane porównawcze  
 
Dane porównawcze dotycz� czwartego kwartału 2003 roku. Dane porównawcze, sporz�dzono w sposób zapewniaj�cy 
ich porównywalno��.  
 
Rezerwy, rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego. 
 

• Stan rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe na dzie� 31.12.2004r  wyniósł 1.912,5 tys. zł, w IV 
kwartale nast�piło zmniejszenie o 23,9 tys. zł.  

• Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31.12.2004 roku wyniósł 3.127,1 tys. zł, w IV 
kwartale nast�piło zmniejszenie o 417,0 tys. zł.  

• Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31.12.2004 r. wyniósł 1.573,2 tys. zł, w IV 
kwartale nast�piło zwi�kszenie o 481,5 tys. zł. 

• Warto�� odpisów aktualizuj�cych zapasy na 31.12.2004r. wyniosła 4.061,8 tys. zł. , na nale�no�ci trudno 
�ci�galne i w�tpliwe  z tytułu dostaw towarów i usług  wyniosła 1.280,1 tys. zł. 

 
Informacje o znacz�cych zdarzeniach dotycz�cych lat ubiegłych, uj�tych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego. 
 
 W sprawozdaniu finansowym za cztery kwartały 2004 roku nie wyst�piły. 
 
Wybrane dane finansowe przeliczono na walut� EURO w nast�puj�cy sposób: 
 

• pozycje dotycz�ce rachunku zysków i strat oraz przepływów pieni��nych przeliczono według kursu 
stanowi�cego �redni� arytmetyczn�  �rednich kursów ogłaszanych przez NBP, obowi�zuj�cych na ostatni 
dzie� ka�dego miesi�ca, który dla roku 2004 wyniósł 4,5176 zł/EURO a dla roku 2003 roku 4,4474 zł/EURO. 

• pozycje bilansowe i warto�� ksi�gow�/rozwodnion� warto�� ksi�gow� przeliczono według �redniego kursu 
ogłoszonego przez NBP, obowi�zuj�cego na dzie� bilansowy, który wyniósł: na 31.12.2004 roku 4,0790 
zł/EURO,  na 31.12.2003 roku  EURO 4,7170 zł/ EURO. 

 

Zwi�zły opis istotnych dokona� lub niepowodze� Spółki w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem 
najwa�niejszych zdarze� ich dotycz�cych. 
 

 

WYNIKI FINANSOWE EUROCASH S.A. NA 31.12.2004 roku. 

       

Sprzeda� 274 559,62 1 374 545,29 1 607 773,08 17%

EBIT -13 575,16 -4,94 5 879,44 0,43 29 316,91 1,82 399%

EBITDA -10 129,39 -3,69 19 284,39 1,40 50 961,24 3,17 164%

Wynik Netto -10 402,09 -3,79 4 100,11 0,30 20 619,48 1,28 403%

∆∆∆∆ `032002 % 
sprzeda�y 2003 2004% 

sprzeda�y
% 

sprzeda�y

 
* rok 2002 obejmuje okres X - XII 

 
 
• Sprzeda� hurtowa Dyskontów Cash&Carry które działały w roku 2003 (bez uwzgl�dnienia wzrostu 

sprzeda�y wynikaj�cego z otwarcia nowych placówek w trakcie 2004 r.) wzrosła o 15,7% z poziomu 
1.225 mln zł w 2003 r. do poziomu 1.418 mln zł w roku 2004 

• Uzyskanie statusu Spółki Publicznej – przygotowanie prospektu emisyjnego 
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• Liczba sklepów w sieci ABC osi�gn�ła na koniec grudnia poziom 1.892 

 
• Podpisanie umowy na przej�cie 12 hurtowni prowadzonych dotychczas pod mark� „MHC” 

 
• Podpisanie umowy na budow� nowego Centrum Logistycznego zlokalizowanego koło Poznania 

 

Opis czynników i zdarze�, o nietypowym charakterze, maj�cych znacz�cy wpływ na osi�gni�te wyniki finansowe 

 
• Przesuni�cie kosztów zwi�zanych z opłatami licencyjnymi 
 
Koszty opłaty licencyjnej kalkulowane jako procent od obrotu w okresie stycze� – sierpie� 2004 i marzec – 
grudzie� 2003 były ksi�gowane w tych okresach w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych. W zwi�zku z 
rozwi�zaniem umowy licencyjnej (umowa z dnia18 sierpnia 2004) i nabyciem praw do know how, które to prawa 
zostały aktywowane jako warto�� niematerialna i prawna, Spółka rozpocz�ła od miesi�ca wrze�nia naliczanie 
amortyzacji (metod� liniow�) od aktywowanych praw.  
 
• Koszty i przychody z odsetek od po�yczki z firmy Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. 
 
W pa�dziernik 2003 Spółka otrzymała po�yczk� z firmy Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. w wysoko�ci 
30.422.511,72. Po�yczka ta była udzielona jako spełnienie warunków umowy wykupu Eurocash od Jeronimo 
Martins Dystrybucja. Zdaniem Zarz�du Spółki po�yczka ta nie miała operacyjnego zadania dostarczania kapitału 
obrotowego a jedynie stanowiła spełnienie warunków wy�ej wspomnianej umowy. Stanowisko to znajduje 
potwierdzenie w fakcie, �e �rodki uzyskane z tytułu tej po�yczki przez okres jej utrzymywania przekazywane były 
na lokaty bankowe. Po�yczka ta została spłacona we wrze�niu 2004 roku.  
 
• Obci��enia notami odsetkowymi – w zwi�zku z Ustaw� o terminach płatno�ci 
 
W zwi�zku z tym, i� w roku 2004 Spółka podpisała umowy z niektórymi dostawcami na dostawy towarów z 
terminem płatno�ci dłu�szym ni� 30 dni, dostawcy wystawili w ci�gu roku 2004 noty odsetkowe, zgodnie z Ustawa 
o terminach płatno�ci, na kwot� 1.912 tys. PLN.  W roku 2003 takie obci��enia nie wyst�powały. 

 
Istotne zdarzenia po dniu bilansowym 

• w dniach 18-31 stycznia 2005 r. przeprowadzona została publiczna emisja akcji 

• w dniu 4 lutego 2005 r. Eurocash S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie 

Czynniki, które b�d� miały wpływ na wyniki osi�gane przez Eurocash S.A. w perspektywie co najmniej 
kolejnego kwartału 

• Rozwój gospodarczy Polski 
 

• Konkurencja i zmiany struktury polskiego handlu detalicznego i hurtowego 
 

• Regulacje rynku detalicznego 
 

• Ograniczone wymogi finansowania rozwoju 
 

• Rozwój logistyki 
 

• Systemy IT 
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Stanowisko Zarz�du odno�nie realizacji wcze�niej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w �wietle 
wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 
  
Poni�sza Tabela zawiera informacje na temat wykonania prognozy na rok 2004 
 

Sprzeda� 1 608 1 582

EBIT 29 1,82 27 1,71

EBITDA 51 3,17 49 3,10

Wynik Netto 21 1,28 21 1,33

Bdg. 20042004 % 
sprzeda�y

% 
sprzeda�y

 
 
 

Akcjonariusze posiadaj�cy co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

Akcjonariusze  Akcje na 
31.12.2004r 

Akcje na 
31.12.2003r 

Liczba 
głosów na 

WZA 

% udział w 
liczbie głosów 

na WZA 

Politra B.V. 127.741.000 69.505.000 127.741.000 99,99% 
 

Zmiany w stanie posiadania akcji przez członków Zarz�du. 

W opisywanym okresie członkowie Zarz�du nie zmienili ilo�ci posiadanych akcji 

 

Zmiany w stanie posiadania akcji przez członków Rady Nadzorczej. 

W opisywanym okresie członkowie Rady Nadzorczej nie zmienili ilo�ci posiadanych akcji 

 

Informacje o tocz�cych si� post�powaniach. 

W okresie 2004 r. Eurocash S.A. nie był stron� post�powania przed s�dem lub innym organem o zobowi�zania lub 
wierzytelno�ci o ł�cznej warto�ci co najmniej 10% kapitałów własnych. 

 

Transakcje z podmiotami powi�zanymi. 

W IV kwartale 2004 roku Eurocash S.A. nie przeprowadził �adnej transakcji z podmiotem powi�zanym 
 

Gwarancje, po�yczki i por�czenia. 

W okresie czwartego kwartału 2004 r. Eurocash S.A nie ustanowił �adnej gwarancji bankowej ani por�czenia.  

 

 

 


