
 
 

B. DODATKOWE NOTY OBJA�NIAJ�CE 
 
1. Instrumenty finansowe 
 

Na dzie� 31 grudnia 2004 COMP S.A. posiadała  nast�puj�ce „instrumenty finansowe” 

1.1. Podstawowa charakterystyka, (ilo�� i warto��) instrumentów finansowych 
 

  Lokaty Długoterminowe 
papiery Po�yczki udzielone 

1. zakres i charakter instrumentu, 
ilo�� 

Krótkoterminowe 
lokaty bankowe 
1 869 tys. zł 

pozbawione ryzyka 
inwestycje 
długoterminowe – 
obligacje skarbowe 
 1 144tys. zł 

3 po�yczki długoterminowe, 
9 po�yczek 
krótkoterminowych i 4 z 
ZF�S o ł�cznej warto�ci 
bilansowej 4 942 tys. zł 

2. cel nabycia lub wystawienia 
instrumentu  

Zabezpieczenie pod 
gwarancje  kontraktowe 

Zabezpieczenie pod 
gwarancje kontraktowe 

głównie finansowanie 
potrzeb mieszkaniowych 
pracowników 

3. kwota (wielko��) b�d�ca 
podstaw� obliczenia przyszłych 
płatno�ci, 

Warto��  kapitału 
podwy�szona o odsetki 
bankowe z lokat 

warto�� lokaty i papieru  warto�� nominalna po�yczek 
podwy�szona o umowne 
odsetki 

4. suma i termin przyszłych 
przychodów lub płatno�ci 
kasowych, 

odsetki zale�ne od 
czasu trwania 

odsetki zale�ne od 
czasu trwania 

odsetki zale�ne od terminu 
spłaty 

5. termin ustalenia cen, termin 
zapadalno�ci, wyga�ni�cia lub 
wykonania instrumentu, 

Zgodnie z umow� W terminie wykupu patrz pkt. 1.2.7 dla 
naliczonych odsetek, oraz 
poni�ej 

6. mo�liwo�� wcze�niejszego 
rozliczenia - okres lub dzie� - 
je�li istniej�, 

Po wyga�ni�ciu 
gwarancji 

Po wyga�ni�ciu 
gwarancji  

poprzez wypowiedzenie w 
przypadku nie przestrzegania 
umowy, np. uchybie� w 
płatno�ciach lub rozwi�zanie 
umowy o prac� przez 
pracownika 

7. cen� lub przedział cen realizacji 
instrumentu 

wg warto�ci nominalnej 
i odsetek 

wg warto�ci nominalnej 
i odsetek 

wg warto�ci nominalnej i 
odsetek 

8. mo�liwo�� wymiany lub 
zamiany na inny składnik 
aktywów lub pasywów, 

brak brak brak 

9. ustalona stopa lub kwota 
odsetek, dywidendy lub innych 
przychodów oraz termin ich 
płatno�ci, 

x x najcz��ciej stopa 
WIBOR+mar�a, stała lub 
zmienna 

10. dodatkowe zabezpieczenie 
zwi�zane z tym instrumentem, 
przyj�te lub zło�one, 

brak brak wi�kszo�� po�yczek nie 
zabezpieczona, inne 
zabezpieczone wekslami 

11. w/w informacji równie� dla 
instrumentu, na który dany 
instrument mo�e by� 
zamieniony, 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

12. inne warunki towarzysz�ce 
danemu instrumentowi,   

brak brak brak 

13. rodzaj ryzyka zwi�zanego z 
instrumentem  

stopy procentowej, 
kredytowe instytucji 
finansowej 

brak stopy procentowej, 
kredytowe po�yczkobiorcy 

 
1.2 Opis metod i istotnych zało�e� przyj�tych do ustalania warto�ci godziwej aktywów i zobowi�za� finansowych.  

Jako warto�� godziwa papierów warto�ciowych przyjmowany jest teoretyczny wynik na zbyciu obligacji na dzie� 
bilansowy,  

 

1.3. Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dost�pnych do 
sprzeda�y.   

Skutki przeszacowania instrumentów finansowych odnosi si� do przychodów lub kosztów finansowych. 



 

1.4. Obja�nienie przyj�tych zasad wprowadzania do ksi�g rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na 
rynku regulowanym.  

Zakupione obligacje skarbowe ksi�gowane s� w cenie nominalnej w pozycji - długoterminowe papiery warto�ciowe, 
na odr�bnym koncie analitycznym powi�zanym z t� sam� pozycj� bilansu ewidencjonowane s� zmiany warto�ci tych 
obligacji w kolejnych okresach sprawozdawczych (miesi�cznie). 

 

1.5. Informacje dotycz�ce obci��enia ryzykiem stopy procentowej.   
Na dzie� 31 grudnia 2004 r. ryzyko stopy procentowej dotyczyło inwestycji krótkoterminowych. 

 

1.6. Informacje dotycz�ce obci��enia ryzykiem kredytowym.   
Ryzyko kredytowe zwi�zane jest z inwestycjami krótkoterminowymi, spłat� nale�no�ci handlowych i finansowaniem 
spółek Grupy COMP. 

 

1.7 Informacje dotycz�ce instrumentów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, dla których brak 
jest mo�liwo�ci wiarygodnego zmierzenia warto�ci godziwej  

Na dzie� 31 grudnia 2004 COMP S.A. nie posiadała aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu i dost�pnych 
do sprzeda�y wycenianych w skorygowanej cenie nabycia. 

 

1.8 Informacje dotycz�ce posiadanych aktywów i zobowi�za� finansowych, których nie wycenia si� w warto�ci 
godziwej 

Posiadane aktywa i zobowi�zania finansowe zostały wycenione w warto�ci godziwej, z wyj�tkiem po�yczek 
wycenionych w warto�ci nominalnej pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 
Po�yczki udzielone nie s� przeznaczone do sprzeda�y i zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 
instrumentów finansowych (Dz.U.01.149.1674) nie wycenia ich si� w warto�ci godziwej. 

 
1.9 Informacje dotycz�ce umów, w wyniku których aktywa finansowe przekształca si� w papiery warto�ciowe lub 
umowy odkupu oraz informacje o aktywach finansowych wył�czonych z ksi�g rachunkowych 

W dniu 25 marca 2004 kapitał podstawowy Spółki Radcomp S.A. został podwy�szony poprzez emisje akcji serii E w 
cało�ci obj�tych przez COMP S.A. z kwoty 6.370 tys. zł do kwoty 8.470 tys. zł . Wierzytelno�� z tytułu obj�cia 
210.000 akcji o ł�cznej warto�ci emisyjnej 2.100 tys. zł i warto�ci nominalnej 2.100 tys. zł została potr�cona ze 
zobowi�zaniami handlowymi RADCOMP w stosunku do COMP S.A. w kwocie 1.500 tys. zł i po�yczk� w kwocie 
600 tys. zł zaci�gni�t� przez RADCOMP w dniu 10 lipca 2003 roku. 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 r. nie wyst�piło przekwalifikowanie aktywów finansowych 
wycenianych w warto�ci godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia. 

W okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004 r. Spółka nast�piły zmiany odpisów aktualizuj�cych składniki 
maj�tkowe zaprezentowane w poni�szej tabeli”.  

 

 
tytuł Zmniejszenie stanu Zwi�kszenie stanu 
Rozwi�zanie odpisów na krótkoterminowe aktywa finansowe 
(po�yczki) w zwi�zku z ich spłata 

1 0 

Inwestycje długoterminowe - obligacje 66 79 
Razem zmiana stanu odpisów aktualizuj�cych 67 79 
 
 
1.10. Naliczone odsetki od po�yczek udzielonych 

W okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004 r. Spółka naliczyła odsetki od po�yczek udzielonych w ł�cznej 
kwocie 60 tys. zł  w tym, 52 tys. od po�yczek dla pracowników i 8 tys. od  po�yczek dla podmiotów powi�zanych. 
Ponadto Spółka skorygowała szacunkowo naliczone odsetki dla podmiotu powi�zanego , pomniejsz�jac ich warto�� o 
73 tys. zł 

Warto�� odsetek, które nie zostały zrealizowane, od po�yczek udzielonych, na które dokonano odpisów 
aktualizuj�cych.  

Pozycja nie wyst�puje. Nie utworzono odpisów aktualizuj�cych na warto�� odsetek od udzielonych po�yczek. 

 



1.11. Koszty z tytułu odsetek od zobowi�za� finansowych  
Nie dotyczy 

 

1.12 Informacje dotycz�ce celów i zasad zarz�dzania ryzykiem finansowym. 
Najistotniejszymi ryzykami finansowymi w działalno�ci Spółki s� ryzyka kredytowe, walutowe i stopy procentowej. 

Ryzyko finansowe wynika ze struktury kapitału spółki, tj. z proporcji w jakiej Spółka finansuje si� kapitałem 
własnym, a w jakiej kapitałem obcym. Wzrost ryzyka finansowego wynika ze wzrostu udziału długu w strukturze 
pasywów spółki. Zarz�d Spółki monitoruje podstawowe wska�niki zadłu�enia takie jak: zadłu�enie kapitału 
własnego, stop� zadłu�enia kredytowego, stop� zadłu�enia handlowego oraz stop� zadłu�enia całkowitego.  

 

1.13. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowi�zania 

Nie wyst�piła konieczno�� zastosowania instrumentów zabezpieczaj�cych 

1.14. Por�czenia 
W okresie sprawozdawczym COMP SA nie udzieliła por�cze� spłat kredytów bankowych, zaci�gni�tych przez jednostki 
obj�te wycen� metod� praw własno�ci, por�cze� udzielono jednostce konsolidowanej metoda pełna. -  por�czono kredyt dla 
spółki zale�nej RADCOMP S.A. w Raiffeisen Bank Polska S.A. do kwoty 600 tys. zł. 

POZYCJE POZABILANSOWE   Nota 31-12-2004 31-12-2003 

1. Nale�no�ci warunkowe 23 0 0 

    1.1. Od jednostek powi�zanych (z tytułu)  0 0 

            - otrzymanych gwarancji i por�cze�  0 0 

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)  0 0 

            - otrzymanych gwarancji i por�cze�  0 0 

2. Zobowi�zania warunkowe 23 9 402 7 885 

    1.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytułu)  851 2 084 

            - por�czenie kredytu - Radcomp  600 350 

            - por�czenie kontraktu - Radcomp  0 1 483 

            - por�czenie leasingu - Radcomp  251 251 

    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)  8 551 5 801 

            - udzielonych gwarancji i por�cze�/zab.wekslowe  839 1 416 

            - gwarancji bankowychi ubezp.udzielonych odbiorcom Spółki przez banki 
tytułem nale�ytego wykonania umowy przez Spółk�  7 712 4 385 

3. Inne (z tytułu)  1 115 60 

            - urz�dzenia demonstracyjne  4 4 

            - por�czenia umów leasingowych - weksle  1 111 56 

Pozycje pozabilansowe, razem  10 517 7 945 

 
3. Zobowi�zania wobec bud�etu pa�stwa lub jednostek samorz�du terytorialnego z tytułu praw własno�ci budynków 

i budowli  
Spółka nie posiada zobowi�za� wobec bud�etu pa�stwa ani jednostek samorz�du terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własno�ci budynków i budowli. 

 

4. Działalno�� zaniechana 
Do 31 grudnia 2004 r. Spółka nie zaniechała �adnej istotnej działalno�ci i nie przewiduje zaniechania w nast�pnym roku. 

 

5. Koszt wytworzenia �rodków trwałych w budowie i �rodków trwałych na własne potrzeby  
 
  01.01.2004-31.12.2004 01.01.2003-31.12.2003 
�rodki trwałe w budowie 700                  1 779 
RAZEM 700                    1 779   

 
 



6. Poniesione oraz planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbli�szych 12 miesi�cy 

 
6.1 Nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2004  
  
  kwota 
na �rodki trwałe 1 535
na warto�ci niematerialne i prawne 58
na finansowy maj�tek trwały 3 650
razem nakłady inwestycyjne 5 243
 
6.2 Nakłady inwestycyjne planowane w roku 2005  
  
  kwota 
na �rodki trwałe 1 133
na warto�ci niematerialne i prawne 73
na finansowy maj�tek trwały 35 500
razem nakłady inwestycyjne 36 706
 
 
6.3 Nakłady na ochron� �rodowiska 

Od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku COMP S.A nie poniosła bezpo�rednich nakładów na 
ochron� �rodowiska.  
W okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005  roku, Spółka nie planuje bezpo�rednich wydatków 
na ochron� �rodowiska. 
 
7.1 Dane dotycz�ce jednostek powi�zanych 

Transakcje z podmiotami powi�zanymi zawarte w 2004 roku, to transakcje zawierane w ramach 
normalnej działalno�ci gospodarczej. Poni�ej znacz�ce transakcje: 

• Dostawy urz�dze� kryptograficznych od firmy PACOMP Sp. z o.o.  6 305tys. zł, 
• udzielone po�yczki (COMP SA spółkom powi�zanym) – wg stanu na dzie� bilansowy 338 tys. zł, w tym:  
• TechLab 2000 Sp. z o.o.           338 tys. zł, 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

DANE LICZBOWE, DOTYCZ�CE JEDNOSTEK POWI�ZANYCH WG STANU NA DZIE	 
BILANSOWY 

% posiadanego 
Udział w 
ogólnej 

kapitału 
liczbie 
głosów 

Nazwa spółki  na WZA 

Kapitał 
akcyjny 

/udziałowy 
spółki 

Kapitał własny 
spółki na dzie� 

31-12-2004 

warto�� wg 
ceny nabycia 
posiadanych 

udziałów 
Wynik netto za 

rok 2004 
PACOMP  Sp. z o.o. 80,00% 80,00% 100          1 727 80          1 288 
RADCOMP S.A. 66,90% 78,50% 8 470 5 185 5 670               50 
TechLab 2000 Sp. z o.o. 30,00% 30,00% 150               31 45             218 
TORN Sp.z o.o. 59,90% 59,90% 834 3 683 500          1 192 

RAZEM x x 9 354 8 526 6 295 648
 

Nazwa spółki Comp   S.A. PACOMP 
Sp. z o.o. 

RADCOMP 
S.A. 

TORN 
Sp. z 
o.o. 

TECHLAB 
2000 Sp. z 

o.o. 
Razem 

1. Udziały lub akcje 6 295  0  0  0  0  6 295  
2. Inne papiery warto�ciowe 0  0  0  0  0  0  



3. Udzielone po�yczki 0  0  0  0  0  0  
4. Inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

0  0  0  0  0  0  

Razem 6 295  0  0  0  0  6 295  
1. Nale�no�ci długoterminowe  0  0  0  0  0  0  
 z tego o terminie spłaty: 0  0  0  0  0  0 
– do 1 roku 0  0  0  0  0  0  
– od 1 do 5 lat 0  0  0  0  0  0  
 
 
nale�no�ci       

Nazwa spółki COMP S.A. PACOMP RADCOMP TORN TECHLAB 
2000 Razem 

1. Nale�no�ci z tytułu dostaw 
i usług 

1 821 1 494 0 247 189 3 751

– do 12 miesi�cy brutto 1 503 1 494 0 247 189 3 433
– rezerwy       0
– nale�no�ci netto 1 503 1 494 0 247 189 3 433
– powy�ej 12 miesiecy brutto 318 0 0 0 0 318
– rezerwy 0 0 0 0 0 0
– nale�no�ci netto 318 0 0 0 0 318
2. Inne w tym udzielone 
po�yczki  krótkoterminowe i 
zaliczki na dostawy 

1 780 0 0 0 0 1 780

– rezerwy 0 0 0 0 0 0
– nale�no�ci netto 1 780 0 0 0 0 1 780
Razem 1 821 1 494 0 247 189 3 751
 z tego o terminie spłaty: 1 821 1 494 0 247 189 3 751
– nieprzeterminowane 1 597 1 094 0 72 36 2 799
– do 1 m-ca 0 148 0 91 153 392
– powy�ej 1 do 3 m-cy 0 140 0 70 0 210
– powy�ej 3 do 6 m-cy 0 112 0 0 0 112
– powy�ej 9 do 12 m-cy 100 0 0  0 100
– powy�ej 1 roku 124 0 0 14 0 138
 
 
 
 
 
 
 
 
zobowi�zania       

Nazwa spółki COMP S.A. PACOMP RADCOMP TORN TECHLAB 
2000 Razem 

1. Z tytułu dostaw i usług 1 930 0 1 089 732 0 3 751
– do 12 miesi�cy 1 930  771 732 0 3 433
– powy�ej 12 miesi�cy 0 0 318 0 0 318
2. Inne 0 734 663 0 383 1 780
Razem 1 930 734 1 752 732 383 5 531
 

Nazwa spółki COMP S.A. PACOMP RADCOMP TORN TECHLAB 
2000 Razem 

1. Przychody netto ze 
sprzeda�y produktów 

912 6 638 19 293 407 8 269

2. Przychody netto ze 
sprzeda�y towarów i 
materiałów 

299 0 0 0 0 116



Razem przychody ze 
sprzeda�y produktów, 
towarów i materiałów 

1 211 6 638 19 293 407 8 385

1. Zysk ze zbycia 
niefinansowych aktywów 
trwałych 

0 0 0 0 0 0

2. Dotacje       0 0
3. Inne przychody operacyjne 26 0    0 26

Razem pozostałe przychody 
operacyjne 

26 0 0 0 0 26

1. Dywidendy i udziały w 
zyskach 

 0 0 0 0  

2. Odsetki  (73) 0 0 0 0 (73)
3. Zysk ze zbycia inwestycji  0 0 0 0 0
4. Aktualizacja warto�ci 
inwestycji 

0 0 0 0 0 0

5. Inne 0 0 0 0 0 0
Razem przychody 
finansowe 

(73) 0 0 0 0 (73)

          

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 0 0
          

 
8. Wspólne przedsi�wzi�cia nie podlegaj�ce konsolidacji 

COMP S.A. nie prowadziła przedsi�wzi�� wspólnych z innymi podmiotami. 

 

9. Zatrudnienie 
 

  

Przeci�tna liczba 
zatrudnionych w 
roku obrotowym 

Przeci�tna liczba 
zatrudnionych w 

roku 
poprzedzaj�cym 

Ogółem, z tego:             82                 65   
–  pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)             79                 63   
–  pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)               2                  2  
–  uczniowie     
–  osoby wykonuj�ce prac� nakładcz�     
–  osoby korzystaj�ce z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych               1     

 
 
 
10. Wynagrodzenia wypłacone osobom zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym COMP S.A. od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 

roku: 
 
w tys. PLN   

 
W Spółce W jednostkach 

zale�nych 

Zarz�d w tym : 1270 21 
Jacek Papaj 498     20 
Andrzej Olaf W�sowski 380      0 
Grzegorz Zieleniec 392      1 
Rada Nadzorcza w tym: 72      0 
Robert Tomaszewski 30      0 
Jerzy Rej 12      0 
Jacek Pulwarski 12      0 
Tomasz Bogutyn 9      0 



Włodzimierz Hausner 9      0 
 
 
 
11. Informacje o wysoko�ci nie spłaconych zaliczek, kredytów, po�yczek, gwarancji i por�cze�, udzielonych przez 
Spółk� lub jednostki z nim powi�zane członkom Zarz�du i Rady Nadzorczej Spółki oraz ich wspólnikom, krewnym i 
innym osobom powi�zanym  

W dniu 31 grudnia 2004 roku stan udzielonych osobom zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym zaliczek, kredytów, po�yczek, 
gwarancji, por�cze� przedstawiał si� nast�puj�co: 
 
 
 

Organy nadzorcze Zarz�d 
Po�yczki i zaliczki 

tys. zł 
Stan na pocz�tek okresu 0 758 

–  udzielone 0 3 195 
–  spłacone 0 1 511 

Stan na koniec okresu 0 2 442 
 
 
 

Po�yczki udzielone przez Spółk� poszczególnym członkom zarz�du  

Imi� Nazwisko / 
Stanowisko 

Warto�� 
po�yczki 
(tys. zł) 

Data 
umowy / 
aneksu 

Termin udzielenie po�yczki 
Termin spłaty 

kwoty 
głównej 

Oprocentowanie 
po�yczki 

Grzegorz Zieleniec – 
Wiceprezes Zarz�du      120 20.12.2001/ 

1.04.2004 marzec 2001 - grudzie� 2005 31.12.05 

Andrzej Olaf 
W�sowski – 
Wiceprezes Zarz�du 

     300  1.12.1999/ 
30.12.2004 grudzie� 1999 - grudzie� 2005 31.12.05 

Jacek Papaj – Prezes 
Zarz�du / Zało�yciel   1 050  29.03.2004 marzec 2004 - grudzie� 2007 31.12.07 a’

vi
st

a 
ba

nk
u 

B
W

E
 

 

 

Na dzie� 31.12.2004 Pan Jacek Papaj jest ponadto zadłu�ony w firmie z tytułu pobranych zaliczek na kwot� 973 tys. zł  

 
 
12. Transakcje z członkami zarz�du i organami nadzorczymi i ich mał�onkami, krewnymi lub 
powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub zwi�zanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub 
kurateli z osob� zarz�dzaj�c� lub b�d�c� w organach nadzorczych jednostki lub Spółek, w których s� 
znacz�cymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami. 

 

Udzielono zaliczki Prezesowi Zarz�du na zakup udziałów w nale��cej do niego spółce w kwocie 420 tys. PLN 
Kwota ta została skompensowana z udzielon� Prezesowi w marcu 2004 roku., kiedy ostatecznie zdecydowano, 
�e transakcja nie dojdzie do skutku 
 
13. Znacz�ce zdarzenia, dotycz�ce lat ubiegłych, uj�te w sprawozdaniu finansowym za bie��cy okres. 
W sprawozdaniu rok 2004 nie zostały uj�te �adne zdarzenia dotycz�ce lat ubiegłych. 
 
14. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, które wyst�piły po dniu bilansowym. 
Po dniu bilansowym nie nast�piły �adne znacz�ce zdarzenia, które wymagałyby zaprezentowania w niniejszej 
cz��ci sprawozdania. 
 
15. Informacja o prawnych poprzednikach Spółki 
Spółka COMP S.A. nie posiada prawnych poprzedników. Powstała z przekształcenia spółki COMP LTD Sp. z o.o.. 
 
16. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe skorygowane odpowiednim wska
nikiem inflacji 
Spółka nie prezentuje danych skorygowanych wska�nikiem inflacji, gdy� skumulowana �rednioroczna stopa inflacji z okresu 
ostatnich trzech lat działalno�ci Spółki nie osi�gn�ła warto�ci 100%.  



 
17. Zestawienie oraz obja�nienie ró�nic pomi�dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i 
porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporz�dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 

w tys. zł w tys. EURO 

Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na 
EURO 

okres bie��cy 
01.01.2004 - 
31.12.2004 

4 kwartały 2004       
narastaj�co            

okres                   
od 01.01.2004             
do 30.09.2004 

okres 
bie��cy 

01.01.2004 - 
31.12.2004 

4 kwartały 
2004       

narastaj�co            
okres                   

od 01.01.2004             
do 30.09.2004 

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, 
towarów i materiałów           61 920                61 574          13 705              13 628  
II. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej             5 185                  5 595            1 148                1 238  
III. Zysk (strata) brutto             8 944                  9 354            1 980                2 070  
IV. Zysk (strata) netto             6 707                  6 707            1 484                1 484  
V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci 
operacyjnej           (9 267)               (9 266)          (2 051)             (2 051) 
VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci 
inwestycyjnej           (2 499)               (1 509)             (553)                (334) 
VII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci 
finansowej             7 702                  6 711            1 705                1 485  
VIII. Przepływy pieni��ne netto, razem           (4 064)               (4 064)             (900)                (899) 
IX. Aktywa razem           67 113                67 037          16 453              16 435  

X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 
          36 342                36 266            8 910                8 891  

XI. Zobowi�zania długoterminowe             3 768                  3 768               924                   924  
XII. Zobowi�zania krótkoterminowe           26 192                26 525            6 421                6 503  
XIII. Kapitał własny           30 771                30 771            7 544                7 544  
XIV. Kapitał zakładowy             4 401                  4 401            1 079                1 079  
XV. Liczba akcji      1 760 285           1 760 285     1 760 285         1 760 285  
XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł 
/ EUR)               3,81                    3,81              0,84                  0,84  
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� 
akcj� zwykł� (w zł / EUR)                           -      
 
 
Wszystkie zmiany wynikaj� z koniecznych korekt  zwi�zanych z weryfikacj�  wst�pnego sprawozdania  
kwartalnego. 
 
 
 
 
18. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci i sposobu sporz�dzania sprawozdania finansowego 
Spółka nie wprowadziła �adnych zmian stosowanych zasad (polityki) polityki rachunkowo�ci. 
 
19. Dokonane korekty bł�dów podstawowych, ich przyczyn, tytułu oraz wpływ na sytuacj� maj�tkow� i finansow� 

Spółki 
W sprawozdaniu za rok 2004 roku nie było korekty bł�dów podstawowych.  
 
20. Wyst�powanie niepewno�ci co do mo�liwo�ci kontynuowania działalno�ci 
Nie ma niepewno�ci co do mo�liwo�ci kontynuowania działalno�ci przez COMP S.A. i jednostki powi�zane. 
 
21. Poł�czenie spółek 
W okresie obj�tym sprawozdaniem nie nast�piło poł�czenie z innymi spółkami. 
 
22. Teoretyczne skutki zastosowania metody praw własno�ci do wyceny udziałów i akcji w spółkach 
podporz�dkowanych w sprawozdaniu finansowym Grupy COMP SA na dzie� 31 grudnia 2004 r.: 
 
Zmiana pozycji sprawozdania, w tys. zł: 
 31.12.2004 



Warto�� udziałów i akcji w sprawozdaniu finansowym            6 295    
Wpływ na kapitał własny zastosowania metody praw własno�ci (1 013) 
Wpływ na bie��cy wynik finansowy zastosowania metody praw własno�ci (6 962) 
 
 
23.1 Istotne zdarzenia dotycz�ce zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i start spółki podporz�dkowanej, je�eli 
jej sprawozdania obj�te skonsolidowanych sprawozdaniem finansowym wyprzedza dzie� bilansowy, na który 
sporz�dza si� skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  
 
Opisana sytuacja nie miała miejsca. Wszystkie jednostki Grupy Kapitałowej sporz�dzaj� sprawozdanie finansowe na ten sam 
dzie� bilansowy.  
 
23.2. Przekształcenia sprawozda� finansowych 
Nie dokonano przekształce� sprawozdania finansowego jednostki obj�tej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do 
metod i zasad przyj�tych przez jednostk� dominuj�c�. 
 
24. Wył�czenia z obowi�zku konsolidacji 
W okresie sprawozdawczym nie wyst�piły �adne wył�czenia z konsolidacji.   
 
 
W niniejszym raporcie nie wypełniono nast�puj�cych not obja�niaj�cych do bilansu i rachunku zysków i strat, gdy� 
pozycje te nie wyst�puj�: 
NOTA 4.1  Zmiana stanu nieruchomo�ci (według grup rodzajowych)  
NOTA 4.2  Zmiana stanu warto�ci niematerialnych i prawnych (według  grup rodzajowych)  
NOTA 4.5  Zmiana stanu warto�ci firmy – jednostki zale�ne  
NOTA 4.6  Zmiana stanu warto�ci firmy – jednostki współzale�ne 
NOTA 4.7  Zmiana stanu warto�ci firmy – jednostki stowarzyszone 
NOTA 4.8  Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy – jednostki zale�ne 
NOTA 4.9  Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy – jednostki współzale�ne 
NOTA 4.10  Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy – jednostki zale�ne 
NOTA 4.11  Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy – jednostki stowarzyszone 
NOTA 4.13   (do pozycji I.4 aktywów) 
NOTA 8.  Warto�� nie wykazanych nale�no�ci (długo- i krótkoterminowych)  
NOTA 13 Udziały, akcje własne 
NOTA 17  Odpis z zysku netto w ci�gu roku obrotowego 
NOTA 18.3,4  Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne 
NOTA 18.5 ,6 Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 
NOTA 19.4  Zobowi�zania długoterminowe z tytułu kredytów i po�yczek (wykazany w zobowi�zaniach     

długoterminowych kredyt rolowany zaprezentowano w nocie –„zobowi�zania krótkoterminowe z tyt. 
Kredytów i po�yczek) 

NOTA 19.5  Zobowi�zania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłu�nych instrumentów finansowych 
NOTA 20.4  Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłu�nych instrumentów finansowych 
NOTA 21.2   Zmiana stanu ujemnej warto�ci firmy 
 
 
 


