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Raport SA-Q 1/2005 
 

(dla emitentów papierów warto�ciowych o działalno�ci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) 
 
Zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r.  
- Dz.U. Nr 49, poz. 463 i z 2005 r 
 

Zarz�d Spółki COMP S.A. 
podaje do wiadomo�ci raport kwartalny za I kwartał 2005 roku. 
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DANE JEDNOSTKI 
 

Nazwa Spółki  - COMP Spółka Akcyjna 
Siedziba  - Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 29 
S�d Rejestrowy  - S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego     

   Rejestru S�dowego 
Nr Rejestru Przedsi�biorców   - 0000037706 
 
Przedmiotem działalno�ci podstawowej wg EKD jest pozostała działalno�� zwi�zana z informatyk� (dział 
7260 Z), działalno�ci drugorz�dnej: 

− doradztwo w zakresie sprz�tu komputerowego (dział 7210 Z) 
− pozostała sprzeda� hurtowa wyspecjalizowana (dział 5170 A) 
− działalno�� w zakresie oprogramowania (dział 7220 Z) 

 

CZAS TRWANIA SPÓŁKI ZGODNIE ZE STATUTEM JEST NIEOGRANICZONY 
Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005 - 31-03.2005 i dane porównywalne  za okres 
01.01.2004 – 31.03.2004 r.  
 
Spółka po raz pierwszy sporz�dza �ródroczne sprawozdanie wg Mi�dzynarodowych Standardów 
Rachunkowo�ci. Dane porównywalne równie� zostały przekształcone  wg MSR/MSSF 
 

SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI. 
Skład osobowy zarz�du na dzie� 31.03.2005 r.: 
••  Jacek Papaj           -  Prezes Zarz�du    
••  Andrzej Olaf W�sowski  - Wiceprezes Zarz�du 
••  Grzegorz Zieleniec   - Wiceprezes Zarz�du 
 
Skład osobowy rady nadzorczej na dzie� 31.03.2005 r.: 
••  Robert Tomaszewski   - Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
••  Tomasz Bogutyn   - Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
••  Jacek Pulwarski   - Członek Rady Nadzorczej 
••  Tomasz Bogutyn   - Członek Rady Nadzorczej  
••  Mieczysław Tarnowski  - Członek Rady Nadzorczej - powołany do pełnienia funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Uchwał� nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 17.02.2005 roku. 
 
Do dnia 16- 02-2005 roku funkcj� Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej pełnił Pan Jerzy Rej. 
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Kapitał zakładowy 
 
Kapitał zakładowy Emitenta na dzie� aktualizacji Prospektu wynosił 5.788.212,50  zł i dzielił si� na 2.315.285 szt. akcji, o 
warto�ci nominalnej po 2,50 zł ka�da: 
 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 31.03.2005 

Seria / emisja Rodzaj uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia praw 

do akcji 
Liczba akcji 

Warto�� serii / 
emisji wg 
warto�ci 

nominalnej 

Prawo do 
dywidendy (od 

daty) 
  

A, B,C.E.G.H brak brak 2 315 284 5 788 210 nabycia   
Liczba akcji razem     2 315 284       
Kapitał zakładowy, razem         5 788 210,00   
Warto�� nominalna jednej akcji =  2,50 zł       
 
 

SPÓŁKA NIE POSIADA WEWN�TRZNYCH  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
SPORZ�DZAJ�CYCH SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE. 
 

SPÓLKA JEST JEDNOSTK� DOMINUJ�C� SPORZ�DZAJ�C� SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE. 
 

W PREZENTOWANYM OKRESIE NIE NAST�PIŁO POŁ�CZENIE SPÓŁEK. 
 

PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDA� FINANSOWYCH OPARTE BYŁO NA ZAŁO	ENIU, 	E SPÓŁKA 
B�DZIE KONTYNUOWA
 DZIAŁALNO�
 W DAJ�CEJ SI� PRZEWIDZIE
 PRZYSZŁO�CI.  

 
w tys. zł w tys. EURO 

������������������������������������������ ���  okres bie��cy 
01.01.2005 - 
31.03.2005      

okres 
porównywalny 
01.01.2004 - 
31.03.2004 

 okres bie��cy 
01.01.2005 - 
31.03.2005      

okres 
porównywalny 
01.01.2004 - 
31.03.2004 

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i 
materiałów            15 395           11 122                3 834            2 320  
II. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej              2 060             1 184                   513               247  
III. Zysk (strata) brutto              1 964             4 566                   489               952  
IV. Zysk (strata) netto              1 458             2 614                   363               545  
V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej            (5 504)           (4 171)             (1 371)             (870) 
VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej                 (81)           (1 089)                  (20)             (227) 
VII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej            18 266             2 216                4 549               462  
VIII. Przepływy pieni��ne netto, razem            12 681            (3 044)               3 158              (635) 
IX. Aktywa razem            78 345           67 823              19 185          14 292  
X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania            25 329           36 182                6 202            7 624  
XI. Zobowi�zania długoterminowe              2 315             2 149                   567               453  
XII. Zobowi�zania krótkoterminowe            23 014           34 033                5 636            7 172  
XIII. Kapitał własny            53 016           31 641              12 982            6 668  
XIV. Kapitał zakładowy              5 788             4 401                1 417               927  
XV. Liczba akcji       2 315 285      1 760 285         2 315 285     1 760 285  
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XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR)                0,63               1,48                  0,16              0,31  
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / 
EUR)         
XVIII. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR)              22,90             17,97                  5,61              3,79  
XIX. Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / 
EUR)         
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn� akcj� 
(w zł / EUR)         

     
��������	�
�������������������������������
���������������������������

    

    (zł) 
okres bie��cy okres porównywalny 

���������	
��
���
01.01.2005-31.03.2005 01.01.2004-31.12.2004 

kurs obowi�zuj�cy na ostatni dzie� okresu przyj�ty do obliczenia 
danych z pozycji od IX do XIV 

4,0837 4,7455 

kurs �redni obliczony jako �rednia arytmetyczna kursów  
obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w danym 
okresie- przyj�ty  do obliczenia danych z pozycji od I, do VIII, i 
XVI, 

4,0153 4,7938 

najwy�szy kurs w okresie 4,1659   

najni�szy kurs w okresie 3,8839   

 
 
BILANS 
 

AKTYWA 

stan na  
31.03.2005 

koniec 
kwartału  

(rok 
bie��cy) 

stan na  
01.01.2005 

stan na  
31.03.2004  

koniec kwartału  
(rok 

poprzedzaj�cy) 

stan na  
01.01.2004 

Aktywa razem 78 345 67 823 40 120 52 628 
          
A  Aktywa obrotowe 54 655 45 353 18 901 30 790 
I  �rodki pieni��ne i ekwiwalenty �rodków 
pieni��nych 13 360 679 606 3 650 
1  �rodki pieni�zne w banku i kasie 416 70 26 3 650 
2  Lokaty krótkoterminowe 12 883 600 580 0 
3  Inne płynne aktywa pieni��ne 61 9 0 0 
II  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 
1  W jednostkach powi�zanych 0 0 0 0 
2  W pozostałych jednostkach 0 0 0 0 
III  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalno�ci 0 0 0 0 
1  W jednostkach powi�zanych 0 0 0 0 
2  W pozostałych jednostkach 0 0 0 0 
IV  Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 0 0 0 0 
V  Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 27 890 30 482 7 400 19 743 
1  W jednostkach powi�zanych 2 184 1 822 750 2 217 
2  W pozostałych jednostkach 25 706 28 660 6 650 17 526 
VI  Inne nale�no�ci i po�yczki  4 500 3 178 4 786 3 209 
1  W jednostkach powiazanych 2 210 1 046 3 150 2 002 
  Po�yczki krótkoterminowe 1 605 405 1 067 1 667 
  Inne nalezno�ci 605 641 2 083 335 
2  W pozostałych jednostkach 2 290 2 132 1 636 1 207 
  Po�yczki krótkoterminowe 105 103 42 42 
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  Inne nale�no�ci 2 185 2 029 1 594 1 165 
VII  Zapasy 4 428 5 219 4 225 3 728 
1  Towary 1 925 2 919 1 130 1 030 
2  Materiały 83 43 71 59 
3  Produkty gotowe 1 365 1 230 2 974 2 589 
4  Pólprodukty i produkty w toku 0 0 0 0 
5  Zaliczki na poczet dostaw 1 055 1 027 50 50 
VIII  Produkcja w toku na długoterminowych 
kontraktach  3 167 3 167 1 330 110 
IX  Rozliczenia mi�dzyokresowe 1 310 2 628 554 350 
          
B  Aktywa trwałe 23 690 22 470 21 219 21 838 
I  �rodki pieni��ne zastrze�one 1 269 1 269 722 1 340 
1  Lokaty długoterminowe 1 269 1 269 722 1 340 
2  Konta depozytowe 0 0 0 0 
3  Inne �rodki pieni�zne 0 0 0 0 
II  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalno�ci 1 139 1 139 1 420 932 
1  W jednostkach powi�zanych 0 0 0 0 
2  W pozostałych jednostkach 1 139 1 139 1 420 932 
III  Nale�no�ci długoterminowe i po�yczki 1 804 1 764 1 767 701 
1  W jednostkach powi�zanych 0 0 0 0 
  Po�yczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0 
  Długoterminowe nalezno�ci handlowe 0 0 0 0 
  Pozostałe nale�no�ci długoterminowe 0 0 0 0 
5  W pozostałych jednostkach 1 804 1 764 1 767 701 
  Po�yczki udzielone długoterminowe 1 804 1 764 1 767 701 
  Długoterminowe nale�no�ci handlowe 0 0 0 0 
 Pozostałe nale�no�ci długoterminowe 0 0 0 0 
IV  Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 766 919 443 780 
V  Inwestycje w udziały i akcje 8 146 7 068 5 177 7 223 
1  W jednostkach zale�nych 8 068 7 059 5 173 3 546 
2  W jednostkach stowarzyszonych 78 9 4 0 
3  W pozostałych jednostkach 0 0 0 3 677 
VI  Pozostałe inwestycje 329 329 152 137 
1  Inwestycje w nieruchomo�ci 0 0 0   
2  Inwestycje w warto�ci niematerialne i prawne 177 177 0   
3  Inne inwestycje 152 152 152 137 
VII  Aktywa finansowe przeznaczone do sprzeda�y 0 0 0 0 
VIII  Warto�ci niematerialne i prawne 5 256 5 614 4 187 4 531 
1  Koszty zako�czonych prac rozwojowych 4 657 4 989 4 158 4 490 
2  Warto�� firmy 0 0 0   
3  Inne warto�ci niematerialne i prawne 599 625 29 41 
4  Zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne 0 0 0   
IX  Rzeczowe aktywa trwałe 4 981 4 368 7 351 6 194 
1  �rodki trwałe 4 977 4 368 4 901 4 415 
2  grunty 0 0 0   
3  budynki i budowle 420 438 455 461 
4  urz�dzenia techniczne i maszyny 762 795 538 419 
5  �rodki transportu 1 394 1 220 1 075 1 151 
6  inne �rodki trwałe 2 401 1 915 2 833 2 384 
7  �rodki trwałe w budowie 4 0 2 450 1 779 
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8  Zaliczki na �rodki trwałe w budowie 0 0 0 0 
 

PASYWA 
stan na  

31.03.2005 
koniec kwartału  

(rok bie��cy)              

stan na  
01.01.2005          

stan na  
31.03.2004  

koniec kwartału  
(rok 

poprzedzaj�cy)            

stan na  
01.01.2004         

PASYWA razem 78 345 67 823 40 120 52 628 
          
A  Zobowi�zania krótkoterminowe 23 014 34 033 13 272 22 742 
I  Kredyty bankowe i pozyczki 8 498 9 097 3 285 0 
II  Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 7 025 16 137 4 880 13 746 
1  Wobec jednostek powi�zanych 3 465 1 930 678 1 598 
2  Wobec pozostałych jednostek 3 560 14 207 4 202 12 148 
III  Inne zobowi�zania 7 491 8 799 5 107 8 996 
1  Z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� społecznych 1 031 2 635 640 2 567 
2  Z tytułu wynagrodze� 0 0 0 0 
3  Rozliczenia mi�dzyokresowe i inne 
zobowi�zania 6 460 6 164 4 467 6 429 
  Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów 2 012 2 807 0 0 
  Inne zobowi�zania 1 443 58 225 73 
  Wobec jednostek powi�zanych 1 164 0 0 0 
  Wobec pozostałych jednostek 279 58 225 73 
  Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów 2 740 3 038 3 931 6 270 
 Dotacje 2 193 2 392 2 990 3 190 
  Inne rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów 547 646 941 3 080 
  Fundusze wydzielone 265 261 311 86 
  ZF�S 265 261 311 86 
  Inne fundusze specjalne 0 0 0 0 
          
B  Zobowi�zania długoterminowe 2 315 2 149 675 730 
I  Długoterminowe kredyty bankowe i pozyczki 0 0 0 0 
II  Rezerwy 0 0 0 0 
1  Rezerwy z tyt. �wiadcze� pracowniczych 0 0 0 0 
2  Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0 0 0 
III  Rezerwa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 1 439 1 225 269 272 
IV  Zobowi�zania długoterminowe z tyt.  leasingu 
finansowego 876 924 406 458 
V  Pozostale zobowi�zania długoterminowe 0 0 0 0 
          
C  Kapitał własny 53 016 31 641 26 173 29 156 
I  Kapital podstawowy 5 788 4 401 4 401 9 828 
1  Kapital akcyjny 5 788 4 401 4 401 9 828 
2  Nale�ne wpłaty na poczet kapitału 0 0 0 0 
II  Kapitał z nadwy�ki wart. emisyjnej ponad 
warto�� nominaln�  28 781 11 137 11 119 11 119 
1  Agio 28 781 11 137 11 119 11 119 
2  Nale�ne wpłaty na poczet kapitału 0 0 0 0 
III  Akcje własne 0 0 -30 -30 
IV  Kapitał z aktualizacji wyceny aktywow 4 018 3 133 1 445 1 445 
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1  Kapitał z aktualizacji wyceny 4 851 3 761 1 497 1 685 
2  Odroczony podatek dochodowy od kapitału z 
aktualizacji -833 -628 -52 -240 
V  Zyski zatrzymane 14 429 12 970 9 238 6 794 
1  Kapitał do wykorzystania celowego 1 467 1 467 1 497 1 975 
  Kapitał zapasowy tworzony ustawowo 1 467 1 467 1 467 855 
 Kapitał rezerwowy 0 0 30 1 120 
2  Kapitał do dyspozycji akcjonariuszy 12 962 11 503 7 741 4 819 
  Kapitał zapasowy z zysku netto 7 059 7 059 7 008 566 
  Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 4 445 -1 881 -1 881 -2 079 
  Wynik finansowy rolu bie�acego 1 458 6 325 2 614 6 332 
     
Warto�� ksi�gowa 53 016 31 641 26 173 29 156 
Liczba akcji 2 315 285 1 760 285 1 760 285 3 931 188 
Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł) 11,32 22,42 22,42 10,04 
Rozwodniona liczba akcji         

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł)         

     
 

POZYCJE POZABILANSOWE   

stan na  
31.03.2005 

koniec 
kwartału  

(rok bie��cy)              

stan na  
01.01.2005          

stan na  
31.03.2004  

koniec 
kwartału  

(rok 
poprzedzaj�cy)            

stan na  
01.01.2004         

1. Nale�no�ci warunkowe 0 0 0 0 
    1.1. Od jednostek powi�zanych (z tytułu) 0 0 0 0 
            - otrzymanych gwarancji i por�cze�   0   0 
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0 
            - otrzymanych gwarancji i por�cze�   0   0 
2. Zobowi�zania warunkowe 9 402 9 402 6 452 7 885 
    1.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytułu) 851 851 651 2 084 
            - udzielonych gwarancji i por�cze� 851 851 651 2 084 
            - wystawionych weksli         
            -          
    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 551 8 551 5 801 5 801 
            - udzielonych gwarancji nale�ytego wykonania kontraktu 7 712 7 712 4 385 4 385 
            - gwarancje zabezpieczone wekslami 839 839 1 416 1 416 
            - tocz�cej si� restrukrturyzacji zobow. podatkowych   0   0 
            - zrealizowana gwarancja bankowa   0   0 
3. Inne (z tytułu) 1 115 1 115 60 60 
           -  por�czenie umów leasingowych(weksle) 1 111 1 111 56 56 
           -  inne 4 4 4 4 
Pozycje pozabilansowe, razem 10 517 10 517 6 512 7 945 

 
 
Rachunek zysków i strat 
 
Pozycja: I kwartał 2005 I kwartał 2004 

  Działalno�� kontynuowana     
A  Przychody ze sprzeda�y 15 395 11 122 
I  Przychody ze sprzeda�y towarów , materiałów i 
produktów 11 212 4 976 
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II  Przychody ze sprzeda�y usług 4 183 6 146 
III  Przychody z najmu 0 0 
 w tym od jednostek powiazanych 0 163 
B  Koszt własny sprzeda�y 8 969 6 740 
I  Koszt własny sprzeda�y towarów materiałów i produktów 6 127 4 146 
II  Koszt własny sprzeda�y usług 2 842 2 594 
III  Koszt własny przychodów z najmu 0 0 
 w tym  jednostkom powi�zanych 0 144 
C  Zysk/strata brutto ze sprzeda�y (A-B) 6 426 4 382 
D  Pozostałe przychody operacyjne 270 1 431 
I  Zysk na sprzeda�y niefinansowych aktywów trwałych 10 0 
II  Inne pozostałe przychody operacyjne 260 1 431 
  w tym od jednostek powi�zanych 0 6 
E  Koszty sprzeda�y i dystrybucji 2 278 1 996 
I  Koszty sprzeda�y 2 159 1 875 
II  Koszty dystrybucji 119 121 
F  Koszty ogólnego zarz�du 2 156 2 344 
I  Koszty ogólnozakładowe 2 156 2 344 
G  Pozostałe koszty operacyjne 202 289 
I  Strata na sprzeda�y niefinansowych aktywów trwałych 0 0 
II  Inne pozostałe koszty operacyjne 202 289 
III  Rozliczenie zespołu 4 i 5 0 0 
  jednostkom powi�zanym 0 0 
H  Zysk/strata z działalno�ci operacyjnej (C+D-E-F-G) 2 060 1 184 
I  Przychody finansowe 189 4 040 
I  Zysk ze sprzeda�y inwestycji 0 1 750 
II  Inne przychody finansowe 189 2 290 
 w tym od jednostek powi�zanych 0 2 250 
J  Koszty finansowe 285 658 
I  Strata ze sprzeda�y inwestycji 0 0 
II  Inne koszty finansowe 285 658 
 w tym od jednostek powi�zanych 0 0 
K  Zysk/strata brutto (H+I-J) 1 964 4 566 
L  Podatek dochodowy 506 1 952 
I  Bie��cy 344 1 625 
II  Odroczony 162 327 
M  Zysk netto z działalno�ci gospodarczej (K-L) 1 458 2 614 
   

  Działalno�� zaniechana     
I  Strata za rok obrotowy na działalno�ci zaniechanej 0 0 
O  Zysk netto za rok obrotowy (M-N) 1 458 2 614 
   
Zysk netto 1 458 2 614 
Liczba akcji 2 315 285 1 760 285 
Zysk netto na jedn� akcj� (w zł) 0,63 1,48 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   

I kwartał  
narastaj�co  

(rok bie��cy)  
okres  

od 01.01.2005  
do 31.03.2005                           

I kwartał  
narastaj�co  

(rok 
poprzedni)  

okres  
od 01.01.2004  
do 31.03.2004 

I. Kapitał  własny na pocz�tek okresu (BO) 28 890 29 643 
   a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 2 752 -487 
   b) korekty bł�dów  podstawowych   0 

I.a. Kapitał  własny na pocz�tek okresu  (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 31 642 29 156 
     1. Kapitał zakładowy na pocz�tek okresu 4 401 9 828 
         1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 387 -5 427 
               a) zwi�kszenia (z tytułu) 1 387 0 
                   - emisji akcji (wydania udziałów) 1 387 0 
               b) zmniejszenia (z tytułu) 0 5 427 
                   - umorzenia akcji (udziałów) 0 5 427 
          1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 788 4 401 
      2. Akcje (udziały) własne na pocz�tek okresu 0 30 
           2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 
                  a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0 
                  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 
         2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 30 
       3. Kapitał zapasowy na pocz�tek okresu 19 663 12 540 
   a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 0 
   b) korekty bł�dów  podstawowych 0 0 
       3a. Kapitał zapasowy na pocz�tek okresu po korektach 19 663 12 540 
           3.1. Zmiany kapitału zapasowego 17 644 7 054 
                 a) zwi�kszenia (z tytułu) 17 644 7 054 
                    - emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej 17 644 0 
                    - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 

                    - z podziału zysku (ponad wymagan� ustawowo 
minimaln� warto��) 0 537 
                     - rozwi�zanie kap.rezerwowego, pokrycie 
umorzenia akcji z zysku 0 6 517 
                b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 
                    - pokrycia straty   0 

                    - utworzenie kap.rezerwowego na pokrycie akcji 
własnych i umorzenia   0 
         3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 307 19 594 
     4. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 0 21 
   a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 3 133 1 424 

     4a. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu po 
korektach 3 133 1 445 
         4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 885 0 
               a) zwi�kszenia (z tytułu) 885 0 
                   -wyceny aktywów 885 0 
               b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 
                   - zbycia �rodków trwałych 0 0 
         4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 018 1 445 
   5. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz�tek okresu 0 1 120 
   b) korekty bł�dów  podstawowych 0 0 
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    5b. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz�tek okresupo 
korektach 0 1 120 
         5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -1 090 
               a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 5 427 
                   - utworzenie kap.rez. na pokrycie umorzenia akcji 0 5 427 
                   - utworzenie kap.rez. na pokrycie akcji własnych 
objetych przez Spólk� 0 0 
               b) zmniejszenia (z tytułu) 0 6 517 
                   - rozwi�zanie po umorzeniu akcji 0 6 517 
        5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 30 
    6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 4 826 6 164 
              a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci -381 -1 911 
              b) korekty bł�dów  podstawowych 0 0 

       6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych, na pocz�tek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 445 4 253 
        6.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 6 707 6 332 
              a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci -381 0 
              b) korekty bł�dów  podstawowych 0 0 

        6.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocz�tek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 326 6 332 
              a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0 
                  - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 
              b) zmniejszenia (z tytułu) 0 6 332 
                 - umorzenie akcji (na kapitał rezerwowy) 0 5 427 
                 - podziału zysku (na kapitał zapasowy) 0 537 
                 - pokrycia straty 0 168 
                 - przeznaczenie na ZFSS 0 200 
       6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6 326 0 
       6.4. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 1 881 168 
             a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 1 911 
             b) korekty bł�dów  podstawowych 0 0 

       6.5. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 881 2 079 
              a) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0 
                  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 
              b) zmniejszenia (z tytułu) 0 198 
                  - zmiana wyceny 0 30 
                  - pokrycia z kapitału zapasowego   168 
        6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 881 1 881 
       6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 445 -1 881 
    7. Wynik netto 1 458 2 614 
             a) zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0 -551 
        a) zysk netto 1 458 3 165 
        b) strata netto 0 0 
        c) odpisy z zysku 0 0 
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 53 016 26 173 

III. Kapitał własny, po uwzgl�dnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 52 556 25 973 
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RACHUNEK PRZEPŁYWU �RODKÓW PIENI��NYCH  
(PLN) 

I kwartał 2005 
okres bie��cy 
od 01.01.2005  
do 31.03.2005 

I kwartał 2004 
okres poprzedni 

od 01.01.2004  
do 31.03.2004 

A.  Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci 
operacyjnej     

I.  Zysk (strata) netto 1 458 2 614 
II.  Korekty razem -6 962 -6 785 

1.  Amortyzacja 779 545 
2.  Zyski (straty/) z tytułu ró�nic kursowych 0 0 
3.  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -19 -2 162 
4.  Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 0 -1 750 
5.  Zmiana stanu rezerw 214 3 
6.  Zmiana stanu zapasów 791 -497 
7.  Zmiana stanu nale�no�ci 1 270 10 766 
8.  Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych,  z 

wyj�tkiem po�yczek i kredytów -9 083 -8 769 
9.  Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -670 -3 563 
10.  Inne korekty -244 -1 358 

III.  Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci 
operacyjnej (I+II) -5 504 -4 171 
B.  Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci 
inwestycyjnej      

I.  Wpływy 209 2 312 
1.  Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych     
2.  Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci 

niematerilane i prawne   0 
3.  Z aktywów finansowych, w tym: 209 2 274 

a)  w jednostkach powi�zanych 209 2 274 
–  zbycie aktywów finansowych 0 0 
–  dywidendy i udzialy w zyskach 0 2 250 
–  spłata udzielonych pozyczek 

długoterminowych 25 6 
–  odsetki 184 18 
–  inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 

4.  Inne wpływy inwestycyjne 0 38 
II.  Wydatki 290 3 401 

1.  Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 330 922 

2.  Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci 
niematerilane i prawne 0 15 

3.  Na aktywa finansowe, w tym: -40 3 638 
a)  w jednostkach powi�zanych 0 2 100 
b)  w pozostałych jednostkach -40 1 538 

–  nabycie aktywów finansowych 0 488 
–  udzielone po�yczki długoterminowe -40 1 050 

4.  Inne wydatki inwestycyjne 0 -1 174 
III.  Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci 

inwestycyjnej (I–II) -81 -1 089 
C.  Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej     

I.  Wpływy 19 031 2 306 
1.  Wpływ netto z wydania udziałw (emisji akcji) i 

innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 19 031   
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2.  Kredyty i po�yczki 0 2 306 
3.  Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych 0   
4.  Inne wpływy finansowe     

II.  Wydatki 765 90 
1.  Nabycie udziałów (akcji) własnych     
2.  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli     
3.  Inne, ni� wpłaty na rzecz wła�cicieli, wydatki z 

podziału zysku 0 0 
4.  Spłaty kredytów i po�yczek 599   
5.  Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych     
6.  Z tytułu innych zobowi�za� finansowych     
7.  Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu 

finansowego     
8.  Odsetki 166 106 
9.  Inne wydatki finansowe   200 

III.  Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 
(I–II) 18 266 2 216 
D.  Przepływy pieni��ne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 12 681 -3 044 
E.  Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym: 12 681 -3 044 

–  zmiana stanu �rodków pieni�znych z 
tytułu ró�nic kursowych     
F.  �rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 679 3 650 
G.  �rodki pieni��ne na koniec okresu (F+D) 13 360 606 

–  o ograniczonej mozliwo�ci dysponowania     
 
 
 

Struktura �rodków pieni��nych przyj�tych do rachunku przepływu 
�rodków pieni��nych 

stan na 
koniec okresu 

31.03.2005 

stan na 
pocz�tek okresu 

1.01.2005 
�rodki pieni��ne w kasie 28 29
�rodki pieni��ne na rachunkach bankowych 440 41
Depozyty terminowe 12 883 600
�rodki pieni��ne w drodze 0 9
�rodki pieni��ne razem 3 133     679
 
 
 
 
Nota 1B        
ZMIANY WARTO�CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

a b c d e 
 nabyte koncesje, patenty, 

licencje i podobne warto�ci, w 
tym: 

  

koszty 
zako�czonych 

prac 
rozwojowych 

warto�� 
firmy 

    - 
oprogramowanie 

komputerowe 

inne warto�ci 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
warto�ci 

niematerialne 
i prawne 

Warto�ci 
niemateria

lne              
i prawne, 

razem 

a) warto�� brutto warto�ci 
niematerialnych i prawnych na 
pocz�tek okresu                          6 318  467 467 813  7 598 
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0 23 23 0 0 23 
    - zakupy    23 23   23 
    - przemieszczenia         0 
    -           
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 
    - przemieszczenie         0 
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    - całkowite umorzenie         0 
    -         0 
    -         0 
d) warto�� brutto warto�ci 
niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 6 318 0 490 490 813 0 7 621 
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na pocz�tek okresu 1 329  427 427 227 - 1 983 
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 332 0 21 21 29 0 382 
    - odpis bie��cy 332  21 21 29 - 382 
    - przemieszczenia        - 0 
    - całkowite umorzenie         0 
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 1 661 0 448 448 256 0 2 365 
h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
warto�ci na pocz�tek okresu           
 - zwi�kszenie         0 
 - zmniejszenie         0 
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
warto�ci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 
j) warto�� netto warto�ci 
niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 4 657 0 42 42 557 0 5 256 
 
 

Nota 2B       
ZMIANY �RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

  

    - grunty ( 
w tym 
prawo 

u�ytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

    - budynki, 
lokale i 
obiekty 

in�ynierii 
l�dowej i 
wodnej 

    - 
urz�dzenia 
techniczne i 

maszyny 

    - �rodki 
transportu 

    - inne 
�rodki trwałe 

�rodki 
trwałe, 
razem 

a) warto�� brutto �rodków trwałych na pocz�tek 
okresu   884 3 004 1 461 572 5 921
b) zwi�kszenia (z tytułu) 0 0 83 281 5 369
   - zakup   83 220 5 308
   - aktualizacja warto�ci    24  24
   - aktualizacja warto�ci - przyj�cie w leasing    37  37
   - przemieszczenia       0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 92 31 0 92
   - sprzeda�   54    54
   - likwidacja   27    27
   - darowizna       0
   - aktualizacja warto�ci    31   
   - inne -    11    11
d) warto�� brutto �rodków trwałych na koniec 
okresu 0 884 2 995 1 711 577 6 167
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
pocz�tek okresu  446 2 209 240 494 3 389
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 18 24 77 10 129
    - odpis bie��cy  18 98 88 10 214
    - sprzeda�   (54)    (54)
    - likwidacja   (9) (11)  (20)
    - darowizna       0
   - aktualizacja warto�ci        
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   - inne -   (11)    (11)

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 0 464 2 233 317 504 3 518
h) odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci na pocz�tek 
okresu       343
 - zwi�kszenie       160
 - zmniejszenie       -74
i) odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci na koniec 
okresu 0 0 0 0 0 -20
j) warto�� netto �rodków trwałych na koniec 
okresu 0 420 762 1 394 73 2 649
 
 
 
 

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA  I KWARTAŁ 2005 

 

OKRE�LENIE ZASTOSOWANYCH ZASAD I METOD RACHUNKOWO�CI, W TYM METOD WYCENY 
AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO 
 
Informacje zawarte w Raporcie kwartalnym obejmuj�cym wst�p, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie 
zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieni��nych , informacje dodatkowa i komentarz do 
informacji finansowych. Wszystkie dane wynikaj� z ksi�g rachunkowych oraz ewidencji pozabilansowej. 
 
Stosowane zasady rachunkowo�ci 
 
Podstawowe zasady rachunkowo�ci, na bazie których sporz�dzone zostało niniejsze jednostkowe sprawozdanie 
finansowe, zostały przedstawione poni�ej. 
 
Społka zastosowała dla tego sprawozdania finansowego Mi�dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo�ci 
Finansowej dla okresu bie��cego i porównywalnego. 
 
Sprawozdanie finansowe sporz�dzone zostało zgodnie z zasad� kosztu historycznego, która została 
zmodyfikowana dla �rodków trwałych, warto�ci niematerialnych i prawnych oraz instrumentów finansowych. 
 
Sprawozdanie Finansowe zostało zaprezentowane przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci. Zakłada si�, �e 
Comp SA b�dzie kontynuowa� swoj� działalno�� w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci. W okresie 
sprawozdawczym nie odnotowano �adnych przesłanek wskazuj�cych na zagro�enie kontynuacji działalno�ci. 
 

Waluta sprawozdawcza 

 
Wielko�ci zawarte w niniejszym sprawozdaniu finansowym wyra�one s� w polskich złotych (PLN), który jest 
walut� stosowan� przez Spółk� i Grup� COMP dla celów wyceny i prezentacji. 
 
 

Zmiana stosowanych zasad rachunkowo�ci 

Pocz�wszy od roku 2005 Spólka prezentuje sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane według 
Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci i Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci 
Finansowej. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało po raz pierwszy sporz�dzone zgodnie z 
Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej (MSSF). Ujawnienia wymagane przez MSSF 1 
dotycz�ce przekształcenia sprawozdania sporz�dzanego dotychczas zgodnie z Ustaw� o rachunkowo�ci, 
rozporz�dzeniami towarzysz�cymi oraz Rozporz�dzeniami Rady Ministrów o prospekcie i informacji bie��cej i 
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okresowej na sprawozdania sporz�dzone zgodnie z MSSF zostana zawarte w sprawozdaniu pólrocznym i 
rocznym. 
 
Sprawozdanie finansowe jest sporz�dzone zgodnie z koncepcj� kosztu historycznego, za wyj�tkiem aktualizacji 
wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych. 
Najwa�niejsze zasady rachunkowo�ci przyj�te do stosowania  przez Spółk� przedstawione zostały poni�ej. 
 
Inwestycje w podmioty stowarzyszone i zale�ne (dot. sprawozdania jednostkowego) 
 
Podmiotem stowarzyszonym jest jednostka, na któr� Spółka dominuj�ca wywiera znacz�cy wpływ, lecz nie 
sprawuje kontroli, uczestnicz�c w ustalaniu zarówno polityki finansowej jak i operacyjnej podmiotu 
stowarzyszonego. 
 
Udziały finansowe w podmiotach stowarzyszonych i zale�nych w jednostkowym sprawozdaniu wyceniane s� 
przy wykorzystaniu  metody udziału w aktywach netto ,za wyj�tkiem sytuacji gdy inwestycja jest klasyfikowana 
jako przeznaczona do zbycia.Inwestycje w podmioty stowarzyszone i zale�ne s� wyceniane według ceny 
nabycia z uwzgl�dnieniem zmian w udziale Spółki w aktywach netto, jakie wyst�piły do dnia bilansowego, 
pomniejszonych o utrat� warto�ci poszczególnych inwestycji. Straty podmiotów stowarzyszonych 
przekraczaj�ce warto�� udziału Grupy w tych podmiotach stowarzyszonych nie s� rozpoznawane. 
 
Nadwy�ka ceny nabycia powy�ej warto�ci godziwej mo�liwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu 
stowarzyszonego lub zale�nego na dzie� nabycia jest ujmowana jako warto�� firmy. W przypadku gdy cena 
nabycia jest ni�sza od warto�ci godziwej mo�liwych do zidentyfikowania aktywów netto  podmiotu 
stowarzyszonego na dzie� nabycia, ró�nica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w 
którym nast�piło nabycie. 
 
Zyski i straty wynikaj�ce z transakcji pomi�dzy Grup� a podmiotem stowarzyszonym podlegaj� wył�czeniom 
konsolidacyjnym zgodnie z udziałem Grupy w kapitałach podmiotu stowarzyszonego. Straty ponoszone przez 
jednostk� stowarzyszon� mog� �wiadczy� o utracie warto�ci jej aktywów co powoduje konieczno�� rozpoznania 
odpisu aktualizuj�cego na odpowiednim poziomie.  
 
 
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 
 
Aktywa trwałe (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia 
wyceniane s� po ni�szej z dwóch warto�ci: warto�ci bilansowej lub warto�ci godziwej pomniejszonych o koszty 
zwi�zane ze sprzeda��. 
 
Aktywa trwałe i grupy aktywów netto klasyfikowane s� jako przeznaczone do zbycia, je�eli ich warto�� 
bilansowa b�dzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzeda�y ni� w wyniku ich dalszego ci�głego 
u�ytkowania. Warunek ten uznaje si� za spełniony wył�cznie wówczas, gdy wyst�pienie transakcji sprzeda�y 
jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest 
dost�pny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzeda�y. Klasyfikacja składnika aktywów jako 
przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do zako�czenia transakcji sprzeda�y w ci�gu 
roku od momentu zmiany klasyfikacji. 
 
 
Warto�� firmy 
 
Warto�� firmy powstaj�ca przy konsolidacji wynika z wyst�pienia na dzie� nabycia nadwy�ki kosztu nabycia 
jednostki nad warto�ci� godziw� identyfikowalnych składników aktywów i pasywów jednostki zale�nej, 
stowarzyszonej lub wspólnego przedsi�wzi�cia na dzie� nabycia.  
 
Warto�� firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega analizie pod k�tem 
utraty warto�ci.Ewentualna utrata warto�ci rozpoznawana jest od razu w rachunku zysków i strat i nie podlega 
odwróceniu w kolejnych okresach. 
 
Przy sprzeda�y jednostki zale�nej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsi�wzi�cia, odpowiednia cz��� warto�ci 
firmy uwzgl�dniana jest przy wyliczaniu zysku b�d� straty na sprzeda�y.  
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Warto�� firmy powstała przed dat� zmiany zasad na MSSF uj�ta została w ksi�gach zgodnie z warto�ci� 
rozpoznan� według wcze�niej stosowanych zasad rachunkowo�ci i podlegała testowi na utrat� warto�ci na dzie� 
przej�cia na MSSF.  
 
 
Przychody ze sprzeda�y 
 
Przychody ze sprzeda�y ujmowane s� w warto�ci godziwej zapłat otrzymanych lub nale�nych i reprezentuj� 
nale�no�ci za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalno�ci gospodarczej, po 
pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki zwi�zane ze sprzeda�� (podatek akcyzowy). 
 
Sprzeda� towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własno�ci. 
 
Przychody z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych rozpoznaje si� zgodnie z zasadami (polityk�) 
rachunkowo�ci przyj�t� przez Spółk� przedstawionymi poni�ej. 
 
Przychody z tytułu odsetek ujmowane s� narastaj�co, w odniesieniu do głównej kwoty nale�nej, zgodnie z 
metod� efektywnej stopy procentowej. 
 
Przychody z tytułu dywidend s� ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do 
otrzymania płatno�ci.  
 
 
Kontrakty długoterminowe (w tym informatyczne) 
 
W przypadku, gdy wynik kontraktu długoterminowego mo�e by� wiarygodnie oszacowany, przychody i koszty 
s� rozpoznawane w odniesieniu do stopnia zaawansowania realizacji kontraktu na dzie� bilansowy. Stopie� 
zaawansowania mierzony jest zwykle jako proporcja kosztów poniesionych do cało�ci szacowanych kosztów 
kontraktu, za wyj�tkiem sytuacji, gdy taki sposób nie odzwierciedlałby faktycznego stopnia zaawansowania. 
Wszelkie zmiany w zakresie prac, roszczenia oraz premie s� rozpoznawane w stopniu w jakim zostały one 
uzgodnione z klientem. 
 
W przypadku, kiedy warto�� kontraktu nie mo�e by� wiarygodnie oszacowana, przychody z tytułu tego 
kontraktu s� rozpoznawane w stopniu w jakim jest prawdopodobne, �e koszty poniesione z tytułu kontraktu 
zostan� nimi pokryte. Koszty zwi�zane z kontraktem rozpoznawane s� jako koszty okresu w jakim zostały 
poniesione. W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobie�stwo, �e koszty kontraktu przekrocz� przychody, 
spodziewana strata na kontrakcie jest natychmiast rozpoznawana i ujmowana jako koszt. 
 
 
Leasing 
 
Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenosz� zasadniczo całe potencjalne 
korzy�ci oraz ryzyko wynikaj�ce z bycia wła�cicielem na leasingobiorc�. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu 
s� traktowane jako leasing operacyjny.  
 
Aktywa u�ytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego s� traktowane jak aktywa Spółki i s� wyceniane 
w ich warto�ci godziwej w momencie ich nabycia, nie wy�szej jednak ni� warto�� bie��ca minimalnych opłat 
leasingowych. Powstaj�ce z tego tytułu zobowi�zanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w 
pozycji zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego. Płatno�ci leasingowe zostały podzielone na cz��� 
odsetkow� oraz cz��� kapitałow�, tak ,by stopa odsetek od pozostaj�cego zobowi�zania była wielko�ci� stał�. 
Koszty finansowe s� odnoszone do rachunku zysków i strat, chyba �e mo�na je przyporz�dkowa� do 
odpowiednich aktywów – wówczas s� kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowo�ci Grupy dotycz�cymi 
kosztów obsługi  zadłu�enia, przedstawionymi poni�ej. 
 
Płatno�ci z tytułu leasingu operacyjnego s� odnoszone w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu metody 
liniowej w okresie wynikaj�cym z umowy leasingu.  
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Waluty obce 
 
Transakcje przeprowadzane w walucie innej ni� polski złoty (PLN) s� ksi�gowane po kursie waluty 
obowi�zuj�cym na dzie� transakcji. Na dzie� bilansowy, aktywa i pasywa pieni��ne denominowane w walutach 
obcych s� przeliczane według kursu �redniego NBP obowi�zuj�cego na ten dzie�. Aktywa i pasywa niepieni��ne 
wyceniane w warto�ci godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia si� według kursu obowi�zuj�cego 
w dniu ustalenia warto�ci godziwej. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut s� odnoszone bezpo�rednio w 
rachunek zysków i strat, za wyj�tkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów 
niepieni��nych, w przypadku których zmiany warto�ci godziwej odnosi si� bezpo�rednio na kapitał. 
 
W celu zabezpieczenia si� przed ryzykiem zmian kursów walutowych, jednostka przewiduje mo�liwo�� 
wykorzystywania walutowych transakcji forward oraz opcji  
 
 
 
 
Koszt odsetek 
 
Koszty finansowania zewn�trznego bezpo�rednio zwi�zanego z nabyciem lub wytworzeniem składników 
maj�tku wymagaj�cych dłu�szego okresu czasu, aby mogły by� zdatne do u�ytkowania lub odsprzeda�y, s� 
doliczane do kosztów wytworzenia takich �rodków trwałych, a� do momentu oddania tych �rodków trwałych do 
u�ytkowania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych 
�rodków a zwi�zane z powstawaniem �rodków trwałych pomniejszaj� warto�� skapitalizowanych kosztów 
finansowania zewn�trznego. 
 
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewn�trznego s� odnoszone bezpo�rednio w rachunek zysków i strat w 
okresie, w którym zostały poniesione. 
 
 
Dotacje pa�stwowe 
 
Dotacje pa�stwowe do aktywów trwałych s� prezentowane w bilansie jako rozliczenia mi�dzyokresowe 
przychodów i odpisywane w rachunek zysków i strat przez przewidywany okres u�ytkowania tych aktywów. 
 
 
 
Zysk na działalno�ci gospodarczej 
 
Zysk na działalno�ci operacyjnej kalkulowany jest po uwzgl�dnieniu kosztów restrukturyzacji i udziału w 
zyskach jednostek stowarzyszonych, (w przypadku sprawozdania skonsolidowanego), ale przed uwzgl�dnieniem 
kosztów i przychodów finansowych. 
 
 
Koszty przyszłych �wiadcze� emerytalnych 
 
Płatno�ci do programów emerytalnych okre�lonych składek obci��aj� rachunek zysków i strat w momencie 
kiedy staj� si� wymagalne. Płatno�ci do programów pa�stwowych traktowane s� w taki sam sposób jak 
programy okre�lonych składek.  
 
W przypadku programów emerytalnych okre�lonych �wiadcze�, koszt �wiadcze� ustalany jest przy u�yciu 
metody prognozowanych uprawnie� jednostkowych, z wycen� aktuarialn� przeprowadzan� na ka�dy dzie� 
bilansowy. Zyski i straty aktuarialne rozpoznawane s� w cało�ci w okresie, w którym wyst�piły. Ujmowane s� 
one poza rachunkiem zysków i strat i prezentowane w rachunku uj�tych zysków i strat. 
 
Zobowi�zanie z tytułu �wiadcze� emerytalnych prezentowane w bilansie wyceniane jest w warto�ci godziwej 
zobowi�za� z tytułu okre�lonych �wiadcze� po skorygowaniu o nieuj�te koszty przeszłego zatrudnienia oraz 
pomniejszone o warto�� godziw� aktywów programu. W przypadku nadwy�ki aktywów nad zobowi�zaniami, w 
bilansie ujmowany jest składnik aktywów do poziomu kosztów przeszłego zatrudnienia powi�kszonych o 
warto�� bie��c� dost�pnych refundacji i obni�ek dotycz�cych przyszłych składek do programu.  
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 Po przeliczeniu prawdopodobie�stwa wypłaty  �wiadcze� emerytalnych na dzie� pzej�cia na MSR –y  
(prawdopodobie�stwo wynosi 2,4 proc. – Jednostka odst�piła od naliczania  rezerw na te �wiadczenia ze 
wzgl�du na  brak istotno�ci tej pozycji w bilansie. 
 
Podatki 
 
Na obowi�zkowe obci��enia wyniku składaj� si�: podatek bie��cy (CIT) oraz podatek odroczony.  
 
Bie��ce obci��enie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 
danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa ró�ni si� od ksi�gowego zysku (straty) netto w zwi�zku z 
wył�czeniem przychodów podlegaj�cych opodatkowaniu i kosztów stanowi�cych koszty uzyskania przychodów 
w latach nast�pnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie b�d� podlegały opodatkowaniu. 
Obci��enia podatkowe s� wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowi�zuj�ce w danym roku obrotowym. 
 
Podatek odroczony jest wyliczany metod� bilansow� jako podatek podlegaj�cy zapłaceniu lub zwrotowi w 
przyszło�ci na ró�nicach pomi�dzy warto�ciami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadaj�cymi im 
warto�ciami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. 
 
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich ró�nic przej�ciowych podlegaj�cych 
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysoko�ci w 
jakiej jest prawdopodobne, �e b�dzie mo�na pomniejszy� przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne 
ró�nice przej�ciowe. Pozycja aktywów lub zobowi�zanie podatkowe nie powstaje, je�li ró�nica przej�ciowa 
powstaje z tytułu warto�ci firmy lub z tytułu pierwotnego uj�cia innego składnika aktywów lub zobowi�zania w 
transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik ksi�gowy. 
 
 
Warto�� składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na ka�dy dzie� bilansowy, a w 
przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie b�d� wystarczaj�ce dla realizacji składnika aktywów 
lub jego cz��ci nast�puje jego odpis.  
 
Podatek odroczony jest wyliczany przy u�yciu stawek podatkowych, które b�d� obowi�zywa� w momencie, gdy 
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowi�zanie stanie si� wymagalne. Podatek odroczony jest 
ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji uj�tych bezpo�rednio w 
kapitale własnym. W tym wypadku podatek odroczony jest równie� rozliczany bezpo�rednio w kapitały własne. 
 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Grunty, budynki i budowle u�ytkowane w procesie produkcji i dostarczania towarów i usług jak równie� dla 
celów administracyjnych wykazywane s� w bilansie w warto�ci przeszacowanej równej kwocie uzyskanej z 
wyceny składnika aktywów do jego warto�ci godziwej, dokonanej przez rzeczoznawc� w oparciu o zało�enia 
rynkowe (na okre�lony dzie� dokonania tej wyceny), pomniejszonej w kolejnych okresach o odpisy 
amortyzacyjne oraz utrat� warto�ci. Wyceny przeprowadzane s� z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� brak istotnych 
rozbie�no�ci pomi�dzy warto�ci� ksi�gow� a warto�ci� godziw� na dzie� bilansowy. 
 
Zwi�kszenie warto�ci wynikaj�ce z przeszacowania gruntów, budynków i budowli ujmowane jest w pozycji 
kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, za wyj�tkiem sytuacji, gdy podwy�szenie warto�ci odwraca 
wcze�niejszy odpis rozpoznany w rachunku zysków i strat (w takim przypadku podniesienie warto�ci ujmowane 
jest równie� w rachunku zysków i strat ale do wysoko�ci wcze�niejszego odpisu). Obni�enie warto�ci 
wynikaj�ce z przeszacowania gruntów, budynków i budowli ujmowane jest jako koszt okresu w wysoko�ci 
przewy�szaj�cej kwot� wcze�niejszej wyceny tego składnika aktywów uj�t� w pozycji kapitału rezerwowego z 
aktualizacji wyceny.  
 
Amortyzacja przeszacowanych budynków i budowli ujmowana jest w rachunku zysków i strat. W momencie 
sprzeda�y lub zako�czenia u�ytkowania przeszacowanych budynków i budowli, nierozliczona kwota 
przeszacowania dotycz�ca tych aktywów przenoszona jest bezpo�rednio z kapitału rezerwowego z aktualizacji 
wyceny do zysków zatrzymanych.  
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�rodki trwałe w budowie powstaj�ce dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych jak równie� dla 
celów jeszcze nie okre�lonych, prezentowane s� w bilansie wg kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy z 
tytułu utraty warto�ci. Koszt wytworzenia zwi�kszany jest o opłaty oraz dla okre�lonych aktywów o koszty 
finansowania zewn�trznego skapitalizowane zgodnie z zasadami okre�lonymi w zasadach rachunkowo�ci  
Jednostki. Amortyzacja dotycz�ca tych �rodków trwałych rozpoczyna si� w momencie rozpocz�cia ich 
u�ytkowania, zgodnie z zasadami dotycz�cymi własnych aktywów trwałych.  
 
Maszyny, urz�dzenia, �rodki transportu oraz pozostałe �rodki trwałe prezentowane s� w bilansie w warto�ci 
kosztu historycznego pomniejszonego o dokonane skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty warto�ci. 
 
Amortyzacj� wylicza si� dla wszystkich �rodków trwałych, z pomini�ciem gruntów oraz �rodków trwałych w 
budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatno�ci tych �rodków, u�ywaj�c metody liniowej, przy 
zastosowaniu nast�puj�cych rocznych stawek amortyzacji: 
 
 
 
 
Typ Stawka amortyzacyjna Okres 
   
�rodki transportu 14 - 40% 2,5 do 7 lat 

Komputery 20 - 60% 2 do 5 lat 

Inwestycje w obcych �rodkach trwałych 10% 10 lat 

Budynki 1,5 - 10% 10 do 60 lat 

Urz�dzenia biurowe 10 - 50% 2 do 10 lat 
 
Grunty nie podlegaj� amortyzacji. 
 
�rodki trwałe w budowie s� wyceniane w wysoko�ci ogółu kosztów pozostaj�cych w bezpo�rednim zwi�zku z 
ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. W ramach �rodków 
trwałych w budowie wykazywane s� równie� materiały inwestycyjne. �rodki trwałe w budowie nie s� 
amortyzowane do momentu zako�czenia ich budowy i oddania ich do u�ytkowania. 
 
Podstaw� naliczenia amortyzacji stanowi warto�� pocz�tkowa pomniejszona o warto�� rezydualn� , okre�lon� 
jako warto�� po planowanym okresie u�ytkowania i powi�kszon� o  planowane koszty likwidacji  �rodka 
trwałego. 
 
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego s� amortyzowane przez okres ich 
ekonomicznej u�yteczno�ci, odpowiednio jak aktywa własne, 
 
 Zyski lub straty wynikłe ze sprzeda�y / likwidacji lub zaprzestania u�ytkowania �rodków trwałych s� okre�lane 
jako ró�nica pomi�dzy przychodami ze sprzeda�y a warto�ci� netto tych �rodków trwałych i s� ujmowane w 
rachunku zysków i strat.  
 
 
 
Nieruchomo�ci inwestycyjne 
 
Za nieruchomo�ci inwestycyjne uznaje si� nieruchomo�ci, które traktowane s� jako �ródło przychodów z 
czynszów lub / i utrzymywane s� w posiadaniu ze wzgl�du na spodziewany przyrost ich warto�ci. 
Nieruchomo�ci inwestycyjne wyceniane s� na dzie� bilansowy w warto�ci godziwej. Zyski i straty wynikaj�ca 
ze zmiany warto�ci godziwej nieruchomo�ci inwestycyjnych ujmowane s� w rachunku zysków i strat w okresie, 
w którym powstały.  
 
 
 
Warto�ci niematerialne wytworzone we własnym zakresie – Koszty bada� i prac rozwojowych 
 
Koszty prac badawczych nie podlegaj� aktywowaniu i s� prezentowane w rachunku zysków i strat jako koszty w 
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okresie, w którym zostały poniesione. 
 
Koszty prac rozwojowych s� kapitalizowane wył�cznie w sytuacji, gdy: 

• realizowany jest �ci�le okre�lony projekt (np. oprogramowanie lub nowe procedury); 
• prawdopodobne jest, �e składnik aktywów przyniesie przyszłe korzy�ci ekonomiczne; i 
• koszty zwi�zane z projektem mog� by� wiarygodnie oszacowane.  

 
Koszty prac rozwojowych s� amortyzowane metod� liniow� przez przewidywany okres ich ekonomicznej 
przydatno�ci. 
 
W przypadku, gdy niemo�liwe jest wyodr�bnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika aktywów, 
koszty prac rozwojowych s� ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. 
 

Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych nie przekracza 5 lat. 
 
Warto�ci niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczaj�cej 600 PLN odpisuje si� jednorazowo w 
pełnej wysoko�ci w koszty. 
 
Typowe stawki amortyzacji stosowane dla warto�ci niematerialnych i prawnych wynosz�: 
 
Typ Stawka amortyzacyjna Okres 
   
Warto�� firmy 10-20% 5 to 10 lat 

Nabyte oprogramowanie komputerowe 50% 2 lata 

Inne 20% 5 lat 
 
Warto�ci niematerialne i prawne nie podlegaj� przeszacowaniom. 
 
 
 
 
 
 
 
Patenty i znaki towarowe 
 
Patenty i znaki towarowe ujmowane s� w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej o dokonane umorzenie przy 
u�yciu metody liniowej przez okres ich ekonomicznej u�yteczno�ci.  
 
 
Utrata warto�ci 
 
Na ka�dy dzie� bilansowy Grupa dokonuje przegl�du warto�ci netto składników maj�tku trwałego w celu 
stwierdzenia, czy nie wyst�puj� przesłanki wskazuj�ce na mo�liwo�� utrat� ich warto�ci.  W przypadku, gdy 
stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest warto�� odzyskiwalna danego składnika aktywów, w 
celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów 
pieni��nych, które s� w znacznym stopniu niezale�nymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, 
analiz� przeprowadza si� dla grupy aktywów generuj�cych przepływy pieni��ne, do której nale�y dany składnik 
aktywów. 
 
W przypadku warto�ci niematerialnych o nieokre�lonym okresie u�ytkowania, test na utrat� warto�ci 
przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy wyst�puj� przesłanki wskazuj�ce na mo�liwo�� 
wyst�pienia utraty warto�ci.  
 
 
Warto�� odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wy�sza z dwóch warto�ci: warto�� godziwa pomniejszona o 
koszty sprzeda�y lub warto�� u�ytkowa. Ta ostatnia warto�� odpowiada warto�ci bie��cej szacunku przyszłych 
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przepływów pieni��nych zdyskontowanych przy u�yciu stopy dyskonta uwzgl�dniaj�cej aktualn� rynkow� 
warto�� pieni�dza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego aktywa. 
 
Je�eli warto�� odzyskiwalna jest ni�sza od warto�ci ksi�gowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów), 
warto�� ksi�gowa jest pomniejszana do warto�ci odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty warto�ci jest ujmowana 
jako koszt w okresie, w którym wyst�piła, za wyj�tkiem sytuacji gdy składnik aktywów ujmowany był w 
warto�ci przeszacowanej (wówczas utrata warto�ci traktowana jest jako obni�enie wcze�niejszego 
przeszacowania).  
 
W momencie gdy utrata warto�ci ulega nast�pnie odwróceniu, warto�� netto składnika aktywów (lub grupy 
aktywów) zwi�kszana jest do nowej wyszacowanej warto�ci odzyskiwalnej, nie wy�szej jednak od warto�ci 
netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata warto�ci nie została rozpoznana w poprzednich 
latach. Odwrócenie utraty warto�ci ujmowane jest przychodach, o ile składnik aktywów nie podlegał wcze�niej 
przeszacowaniu – w takim przypadku, odwrócenie utraty warto�ci odnoszone jest na kapitał z aktualizacji 
wyceny. 
 
 
Zapasy 
 
Zapasy s� wykazywane według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wy�szych, ni� cena sprzeda�y netto. 
Na koszty wytworzenia składaj� si� koszty materiałów bezpo�rednich oraz w stosownych przypadkach koszty 
wynagrodze� bezpo�rednich oraz uzasadniona cz��� kosztów po�rednich. Zapasy materiałów s� wyceniane przy 
wykorzystaniu metody �redniej wa�onej, zapasy towarów – metod� szczegółowej identyfikacji.  Cena sprzeda�y 
netto odpowiada oszacowanej cenie sprzeda�y pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zako�czenia 
produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzeda�y lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzeda�y, 
marketingu itp.). 
 
 
  
Rezerwy 
 
Rezerwy tworzone s� wówczas, gdy na Spółce ci��y obowi�zek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikaj�cy ze zdarze� przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, �e wypełnienie tego obowi�zku spowoduje 
konieczno�� wypływu �rodków uosabiaj�cych korzy�ci ekonomiczne, oraz mo�na dokona� wiarygodnego 
oszacowania kwoty tego zobowi�zania. Je�eli Jednostka spodziewa si� zwrotu poniesionych kosztów obj�tych 
rezerw�, na przykład na podstawie umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten ujmowany jest jako osobny 
składnik aktywów, przy zało�eniu �e prawdopodobie�stwo jest bardzo wysokie. 
 
Spólka rozpoznaje rezerwy na umowy rodz�ce obci��enia, je�eli nieuniknione koszty wypełnienia obowi�zków 
przewy�szaj� nad korzy�ciami, które – według przewidywa� – b�d� uzyskane na ich mocy. 
 
Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych ujmowane s� w momencie sprzeda�y produktów zgodnie z 
najlepszym szacunkiem zarz�du co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia przez Spólk� w okresie 
gwarancji.  
 
 
Płatno�ci instrumentami kapitałowymi 
 
Programy płatno�ci instrumentami kapitałowymi skierowane do wybranych pracowników Spólki Programy te 
mog� posiada� dwojak� form� rozliczenia – poprzez dostaw� instrumentów kapitałowych b�d� poprzez 
rozliczenie gotówkowe. 
Programy rozliczane poprzez dostaw� instrumentów kapitałowych s� wyceniane według warto�ci godziwej w 
momencie ich rozpocz�cia. Tak ustalona warto�� godziwa  jest rozliczana jest liniowo w kosztach przez okres od 
rozpocz�cia programu do momentu spełnienia przez jego uczestników wszystkich warunków pozwalaj�cych na 
uzyskanie bezwzgl�dnego do prawa obj�cia instrumentów kapitałowych . Warto�� godziwa odnoszona w koszty 
jest ponadto korygowana  w oparciu o szacunki Spółki co do odno�nie faktycznej mo�liwo�ci realizacji praw do 
instrumentów kapitałowych. 
 
Warto�� godziwa ustalana jest przy zastosowaniu modelu dwumianowego. Oczekiwany okres do momentu 



��������

�

�	
������������������

 

����������� �

 

���

realizacji instrumentu u�yty w modelu, korygowany jest w oparciu o najlepsze szacunki zarz�du, o efekt braku 
mo�liwo�ci realizacji instrumentu, ogranicze� w jego realizacji oraz wzgl�dów behawioralnych.  
 
W przypadku programów przewiduj�cych rozliczenie gotówkowe, zobowi�zanie równe cz��ci dostarczonych 
towarów lub wykonanych usług ujmowane jest według warto�ci godziwej ustalonej na ka�dy dzie� bilansowy. 
 
 

Aktywa finansowe 

 
Spółka klasyfikuje posiadane aktywa finansowe w cztery kategorie: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci, aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y oraz 
po�yczki udzielone i nale�no�ci własne. Aktywa, które zostały nabyte w celu osi�gni�cia korzy�ci 
ekonomicznych wynikaj�cych z krótkoterminowych zmian cen zaliczane s� do aktywów finansowych 
przeznaczonych do obrotu i prezentowane w aktywach obrotowych bilansu. Aktywa o okre�lonym terminie 
wymagalno�ci, które grupa zamierza i mo�e utrzyma� do czasu, gdy stan� si� one wymagalne zaliczane s� do 
aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalno�ci i prezentowane w aktywach trwałych bilansu, 
chyba �e termin zapadalno�ci tych aktywów przypada w ci�gu 12 miesi�cy od daty bilansowej. Aktywa, o 
nieokre�lonym terminie utrzymywania, które mog� by� zbyte w odpowiedzi na zapotrzebowanie na �rodki lub w 
odpowiedzi na zmiany stóp procentowych zaliczane s� do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. 
Grupa prezentuje je w bilansie jako aktywa trwałe, chyba �e kierownictwo wyraziło zamiar utrzymywania ich 
przez okres krótszy ni� 12 miesi�cy od daty bilansowej lub zostan� upłynnione  
w celu pozyskania kapitału obrotowego. W takich sytuacjach prezentuje si� je jako aktywa obrotowe. Aktywa 
finansowe powstałe na skutek wydania drugiej stronie �rodków pieni��nych, towarów lub usług, inne ni� 
pozyskane z zamiarem ich sprzeda�y w krótkim terminie, klasyfikowane s� jako po�yczki udzielone i nale�no�ci 
własne i prezentowane jako aktywa trwałe. Kierownictwo okre�la  
w momencie zakupu, do której grupy zostan� zaliczone poszczególne aktywa finansowe. 
 
Zakupy i zbycia aktywów finansowych rozpoznawane s� na dzie� transakcji, tj. dzie�, w którym grupa 
zobowi�zała si� do zakupu lub zbycia aktywów. Cena nabycia zawiera opłaty transakcyjne. Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu oraz dost�pne do sprzeda�y wyceniane s� według warto�ci godziwej. Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu wymagalno�ci wyceniane s� według zamortyzowanej ceny nabycia ustalonej metod� 
efektywnej stopy procentowej. Zmiany wynikaj�ce ze zmian warto�ci godziwej aktywów finansowych 
przeznaczonych do obrotu ujmowane s� w rachunku zysków i strat okresu, w którym powstały. Zmiany warto�ci 
godziwej aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y s� odnoszone bezpo�rednio w kapitał własny Spółki 
a� do momentu sprzeda�y lub rozpoznania trwałej utraty warto�ci aktywów. Warto�� godziwa instrumentów 
finansowych ustalana jest w odniesieniu do cen zakupu notowanych na giełdzie lub w oparciu o prognozowane 
przepływy pieni��ne. Warto�� godziwa inwestycji, dla których nie ma notowanej ceny rynkowej szacowana jest 
na podstawie wła�ciwych wska�ników ceny do zysku i ceny do przepływów pieni��nych dostosowanych do 
specyfiki danego emitenta lub z zastosowaniem innego modelu wyceny. Instrumenty kapitałowe, dla których 
warto�� godziwa nie mo�e by� w sposób wiarygodny ustalona wyceniane s� według ceny nabycia pomniejszonej 
o ewentualne odpisy z tytułu utraty warto�ci. 
 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty, �rodki pieni��ne zastrze�one 

 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty ujmowane s� w bilansie według kosztu. Dla celów rachunku przepływów 
pieni��nych do �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów zalicza si� gotówk� w kasie, �rodki zgromadzone na 
rachunkach bie��cych w bankach oraz inne instrumenty o wysokim stopniu płynno�ci. Dla potrzeb rachunku 
przepływów pieni��nych Spółka przyj�ła zasad� nie ujmowania w saldzie �rodków pieni��nych ich 
ekwiwalentów kredytów w rachunkach bie��cych oraz zastrze�onych �rodków pieni��nych. Zastrze�one �rodki 
pieni��ne prezentowane s� w oddzielnej pozycji bilansu. 
 

Kapitał własny 

 
Akcje zwykłe prezentowane s� jako kapitał własny. Równie� ta cz��� obligacji zamiennych na akcje, która 
dotyczy warto�ci opcji zamiany na dzie� emisji, prezentowana jest jako kapitał własny. 
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Zewn�trzne koszty bezpo�rednio zwi�zane z emisj� nowych akcji, za wyj�tkiem poł�czenia jednostek, s� 
ujmowane w rachunku zysków i strat. Koszty emisji akcji poniesione w zwi�zku z poł�czeniem jednostek 
ujmowane s� jako składnik ceny nabycia. 
 
W przypadku, gdy jednostka dominuj�ca lub jednostki od niej zale�ne nabywaj� akcje jednostki dominuj�cej, 
�rodki zapłacone wraz z bezpo�rednio zwi�zanymi kosztami zewn�trznymi, po odj�ciu podatku dochodowego, 
pomniejszaj� kapitał własny a� do momentu ich anulowania. Je�eli akcje takie s� nast�pnie sprzedane lub 
ponownie wyemitowane, wszelkie wpływy �rodków z tego tytułu zwi�kszaj� kapitał własny. 
 
�rodki otrzymane z tytułu emisji nowych akcji ujmowane s� w kapitale własnym. Nie dokonuje si� �adnych 
korekt z tytułu ró�nicy mi�dzy warto�ci� emisyjn� a warto�ci� rynkow� wyemitowanych akcji. 
 
 

Przychody operacyjne 

 
Przychody ze sprzeda�y sprz�tu komputerowego s� rozpoznawane w momencie dostawy do klienta. Przychody 
ze sprzeda�y licencji dotycz�cych oprogramowania komputerowego rozpoznawane s� systematycznie wraz z 
czasem trwania umów, których dotycz�. 
 
Przychody z tytułu opłat licencyjnych rozpoznawane s� na zasadzie memoriału. Przychody z tytułu odsetek 
rozpoznawane s� systematycznie wraz z upływem czasu, bior�c pod uwag� kwot� nale�no�ci pozostał� do spłaty 
oraz efektywn� stop� procentow� do terminu wymagalno�ci, kiedy wiadomo �e grupie taki przychód jest 
nale�ny. Dywidendy s� ujmowane w momencie ustanowienia prawa do otrzymania dywidendy. 
 

Koszty operacyjne 

 
Jednostki Grupy prowadz� ewidencj� kosztów w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszty 
sprzedanych towarów, produktów i usług obejmuj� koszty bezpo�rednio zwi�zane z nabyciem sprzedanych 
towarów lub wytworzeniem sprzedanych usług. Koszty sprzeda�y obejmuj� koszty handlowe oraz koszty 
reprezentacji i reklamy. Koszty ogólnego zarz�du obejmuj� koszty zwi�zane z kierowaniem jednostkami oraz 
koszty administracji. 
 

Raportowanie segmentów działalno�ci 

 
Segment bran�owy jest daj�cym si� wyodr�bni� obszarem działalno�ci grupy, w ramach którego nast�puje 
dystrybucja towarów lub �wiadczenie usług, który podlega ryzyku i charakteryzuje si� poziomem zwrotu z 
poniesionych nakładów inwestycyjnych ró�nym od tych, które s� wła�ciwe dla innych segmentów bran�owych. 
Spółkanie prezentuje segmentów geograficznych, poniewa� nie zajmuje si� dystrybucj� towarów lub 
�wiadczeniem usług w ró�nych �rodowiskach ekonomicznych, które podlegaj� ró�nym ryzykom oraz 
charakteryzuj� si� odmiennym poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych. Krajem 
macierzystym grupy jest Polska. Prawie wszystkie przychody COMP S.A. i spółek  grupyosi�gane s� na 
terytorium Polski, gdzie równie� ulokowane s� wszystkie aktywa operacyjne grupy.  
 
 

Zarz�dzanie ryzykiem finansowym oraz pochodne instrumenty finansowe 

 
Czynniki ryzyka finansowego 
 
Działalno�� grupy nara�ona jest na ró�ne rodzaje ryzyka finansowego – w tym na zmiany rynkowych cen 
instrumentów dłu�nych i kapitałowych, wahania kursów walutowych oraz stóp procentowych. Ogólny program 
zarz�dzania ryzykiem przez grup� koncentruje si� na nieprzewidywalno�ci rynków finansowych i stara si� 
minimalizowa� ich potencjalne negatywne wpływy na wyniki finansowe grupy. W okre�lonym zakresie grupa 
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wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe, takie jak kontrakty terminowe na waluty obce, w celu 
minimalizowania ryzyka finansowego. 
 
Ryzyko kredytowe 
 
Aktywami finansowymi grupy, które najbardziej nara�one s� na ryzyko kredytowe s� �rodki pieni��ne i ich 
ekwiwalenty, rozrachunki z podmiotami powi�zanymi oraz nale�no�ci z tytułu dostaw i usług. 
 
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, które s� prezentowane w sprawozdaniu finansowym po pomniejszeniu o 
rezerw� na nie�ci�galne nale�no�ci, odzwierciedlaj� charakter działalno�ci grupy polegaj�cy na skupianiu si� na 
relatywnie małej liczbie kontraktów realizowanych dla najwi�kszych polskich przedsi�biorstw i instytucji 
rz�dowych. 
 
Grupa wprowadziła odpowiedni� polityk� kredytow� polegaj�c� na sprzeda�y produktów, �wiadczeniu usług 
oraz dostarczaniu finansowania wył�cznie klientom o sprawdzonej historii kredytowej oraz wysokim ratingu 
kredytowym. 
 
Ryzyko walutowe 
 
Przychody i koszty operacyjne grupy s� denominowane głównie w polskich złotych. Wyj�tek stanowi� zakupy 
sprz�tu komputerowego przeznaczonego do odsprzeda�y klientom. W przypadku znacznych kontraktów 
sprzeda�owych denominowanych w polskich złotych, dla których zakupu poczynione zostały w walutach 
obcych, Spółka mo�e zawiera� kontrakty terminowe na waluty obce w celu skuteczniejszego zarz�dzania 
ryzykiem walutowym. 
Dotychczas nie wys�piła taka konieczno�� 
 
  
 
Ryzyko stopy procentowej 
 
Po�yczki udzielane innym podmiotom oprocentowane s� według stałej lub zmiennej stopy procentowej. 
Po�yczki o zmiennym oprocentowaniu nara�one s� na ryzyko spadku stopy procentowej. 
 
Kierownictwo nie uwa�a za stosowne wykorzystanie zabezpieczaj�cych instrumentów finansowych  
w celu ochrony przed ryzykiem stopy procentowej, z uwagi na wysoki koszt takich operacji w relacji do 
skuteczno�ci takiej ochrony. 
 
  
  
  
  
DODATKOWE NOTY OBJA�NIAJ�CE 
 
1. Instrumenty finansowe 
 
Na dzie� 31grudnia 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 
 1 139 tys. zł 

3 po�yczki długoterminowe, 
9 po�yczek 

krótkoterminowych i o 
ł�cznej warto�ci 
bilansowej 4 748 tys. zł 

2. cel nabycia lub wystawienia 
instrumentu  

Zabezpieczenie pod 
gwarancje  kontraktowe 

Zabezpieczenie pod 
gwarancje kontraktowe 

głównie finansowanie 
potrzeb mieszkaniowych 
pracowników 
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  Lokaty Długoterminowe 
papiery Po�yczki udzielone 

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 
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Zwi�kszenia Zmniejszenia 

Instrument finansowy 01.01.2005 Zakup 
Aktualizacja / 

Odsetki 
Przekwalifiko-

wanie Inne 
Sprzeda� / 

Spłata 
Aktualizacja / 

odsetki 
Przekwalifiko-

wanie Inne 31.03.2005 

a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 krótkoterminowe akcje spółek publicznych 

                  0 

 wbudowane forwardy walutowe dotycz�ce 
kontraktów handlowych                   

0 

obligacje obce i jednostki uczestnictwa                   0 

b) zobowi�zania finansowe przeznaczone do 
obrotu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 opcje terminowe na zakup waluty                   0 

-                    0 

-                    0 

c) po�yczki udzielone i nale�no�ci własne 3 509 1 260 4 0 0 25 0 0 0 4 748 

 przekazane kaucje długoterminowe                   0 

udzielone po�yczki krótko- i 
długoterminowe 

3 509 1 260 4     25       4 748 

-                    0 

d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalno�ci 

1 139 0 0 0 0 0 0 0 0 1 139 

 bony dłu�ne                   0 

 - obligacje skarbowe 1 139                 1 139 

e) aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 weksle obce                   0 

- udziały i akcje spółek nie publicznych (w 
jednostkach niepodporz�dkowanych)                   

0 

 obligacje skarbowe                   0 

 obligacje obce i jednostki uczestnictwa                   0 

 inwestycyjny fundusz ubezpieczeniowy                   0 

-                    0 

Razem aktywa finansowe 3 411 1 260 4 0 0 25 0 0 0 4 650 

Razem zobowi�zania finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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a)             przychody z odsetek dotycz�cych 
dłu�nych instrumentów finansowych oraz 
po�yczek udzielonych i nale�no�ci własnych:     

Odsetki niezrealizowane do zapłaty w terminie: 

- powy�ej 3 
m-cy - powy�ej 

Instrument finansowy 
Odsetki naliczone 

i zrealizowane 
- do 3 

miesi�cy do 12 m-cy 12 m-cy 

a) po�yczki udzielone i nale�no�ci własne     
po�yczki krótko- i długoterminowe 4 4 0 0 

b) dłu�ne instrumenty finansowe     
 bony dłu�ne     
obligacje 0 0 0 0 
 weksle obce     

Razem         

b) Odsetki od zobowi�za� finansowych.     

Odsetki naliczone 

Odsetki niezrealizowane, których realizacja przypada 

i zrealizowane w terminie: 

  
- powy�ej 3 

m-cy 
- powy�ej 

Typ zobowi�zania   
- do 3 

miesi�cy do 12 m-cy 12 m-cy 

Zobowi�zania przeznaczone do obrotu         
Zobowi�zania krótkoterminowe         
- kredyty bankowe 153    
- weksle inwestycyjne         
Zobowi�zania długoterminowe         
- kredyty bankowe i po�yczki         
- obligacje zamienne         
Razem         
 

2. Zobowi�zania wobec bud�etu pa�stwa lub jednostek samorz�du terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własno�ci budynków i budowli 

- Na dzie� 31 marca 2005 roku spółka nie posiadała zobowi�za� wobec bud�etu pa�stwa lub jednostek 
samorz�du terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własno�ci budynków i budowli.] 

 

    3.        Przychody, koszty oraz wyniki działalno�ci zaniechanej 

- spółka nie zaniechała w okresie sprawozdawczym �adnej z dotychczas prowadzonych działalno�ci, nie 
przewiduje równie� zaniechania tych działalno�ci w okresie nast�pnym.] 

 

    4.       Koszt wytworzenia �rodków trwałych w budowie, �rodków trwałych na własne potrzeby 

 

- Koszt wytworzenia �rodków trwałych w budowie w pierwszym kwartale 2005 roku wyniósł .4 tys. PLN . 

Koszt nabytych �rodków trwałych na potrzeby własne wyniósł w pierwszym kwartale 2005 roku 345tys. PLN, a szczegóły 
dotycz�ce partycypacji poszczególnych grup �rodków trwałych w tym koszcie przedstawia tabela ruchu �rodków trwałych 
zaprezentowana w nocie 3B „Not obja�niaj�cych do bilansu”.] 
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5. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne  

Struktura poniesionych i planowanych nakładów inwestycyjnych przedstawia si� 
nast�puj�co: [tys. PLN]  

Nakłady inwestycyjne 
Planowane 
na 2005 rok 

Poniesione w 
I kwartale 
2005 roku 

Niefinansowe aktywa trwałe 1 206 334 

Zakupy spółek 35 500 0 

Badania i rozwój 73 177 

 
 

6. Transakcje z podmiotami powi�zanymi 
a) Zakupiono od Spółki PACOMP Sp. z o.o. produkty o warto�ci  2 586 tys. z.ł 
b) Zakupiono..od firmy RADCOMP S.A. usługi podwykonawcze o warto�c 180 tys. zł. 

c) Zakupiono od firmy TORN Sp. z o.o. usługi podwykonawcze o warto�ci 182 tys. zł 
 
 

7. Wspólne przedsi�wzi�cia 

 
- Na dzie� 31 marca 2005 roku spółka była uczestnikiem wspólnego przedsi�wzi�cia wynikaj�cego z porozumie�. 
 

8. Zatrudnienie 
Przeci�tne zatrudnienie w spółce w okresie stycze� – marzec wynosiło: 

  
  2005 

Zarz�d Jednostki Dominuj�cej 3 
Zarz�dy jednostek z grupy  
Pion Prezesa Zarz�du (doradcy) 2 
Pion handlowy 40 
Pion techniczny 7 
Pion produkcji oprogramowania 0 
Pion wdro�e� i szkole� 1 
Pion administracji i kontroli 11 
Pion koordynacji projektów  
Pion logistyki 8 
Pion finansowy 9 

Pion rozwi�za� biznesowych i technologicznych 4 
 Marketing 4 

Razem 89 
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9. Wynagrodzenia wypłacone osobom zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym COMP S.A. z tytułu pełnienia funkcji we 
władzach spółki (wykaz osób podano poni�ej) 
 

Wynagrodzenie wypłacone w okresie sprawozdawczym wynosiło odpowiednio:  

  [tys. PLN] 

Osoby zarz�dzaj�ce COMP S.A. (ł�cznie) 189 

Osoby nadzoruj�ce COMP S.A. (ł�cznie) 15 
Razem 204 
 
 

Skład Zarz�du COMP S.A. w 2005 roku: 

Imi� i nazwisko   Funkcja                             Okres pełnienia funkcji 
Jacek Papaj   Prezes Zarz�du   01.01.2005 – 31.03.2005 
Andrzej Olaf W�sowski  Wiceprezes Zarz�du  01.01.2005 – 31.03.2005 
Grzegorz Zieleniec   Wiceprezes Zarz�du  01.01.2005 – 31.03.2005 
 
Skład Rady COMP S.A. w 2005 roku: 
Imi� i nazwisko   Funkcja    Okres pełnienia funkcji 
Robert Tomaszewski  - Przewodnicz�cy RN  01.01.2005-31.03.2005 
Jerzy Rej    - Wiceprzewodnicz�cy RN  01.01.2005-16.02.2005 
Jacek Pulwarski   - Członek RN   01.01.2005– 31.03.2005 
Tomasz Bogutyn   - Członek RN      01.01.2005–31.03.2005 
Mieczysław Tarnowski  - Członek RN -    17.02.2005-31.03.2005 
Tomasz Bogutyn   -Członek RN   01.01.2005-31.03.2005 

 
 

10. Informacje o warto�ci nie spłaconych zaliczek, kredytów, po�yczek i gwarancji, por�cze� lub innych umów 
zobowi�zuj�cych do �wiadcze� na rzecz spółki przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce COMP S.A. (wykaz osób jak w 
punkcie powy�ej) 

Na dzie� 31 marca 2005 roku warto�� niespłaconych zobowi�za� przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce 
COMP S.A. wynosiła:  

  [tys. PLN] 

Osoby zarz�dzaj�ce COMP SA (ł�cznie) 2617 
Osoby nadzoruj�ce COMP SA (ł�cznie)   

Razem   

 
 
 

11. Znacz�ce zdarzenia, jakie nast�piły po dniu bilansowym 

– Po dniu bilansowym nie wyst�piły znacz�ce wydarzenia, które nie zostały uwzgl�dnione w sprawozdaniu 

finansowym] 
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12 . Znacz�ce zdarzenia dotycz�ce lat ubiegłych 

. - Nie wyst�piły znacz�ce zdarzenia dotycz�ce lat ubiegłych, które zostały uj�te w sprawozdaniu finansowym 

spółki] 

 

13. Poł�czenie z innymi jednostkami 
Nie nast�piło poł�czenie z innymi jednostkami 

14. Przyszłe zobowi�zania 
Prosz� poda� kwoty przyszłych zobowi�za� (np. z tytułu najmu, kontraktów na dostawy sprz�tu itp.) według stanu na 31 
marca 2005 roku w podziale według przyszłej zapadalno�ci: 
a) Do 1 roku 
b) Od 1 roku do 5 lat 
c) Powy�ej 5 lat 
 
15. Zobowi�zania publicznoprawne 
Prosz� poda� podział zobowi�za� publicznoprawnych na 31 marca 2005 roku według głównych tytułów (np. CIT, PIT, ZUS, 
VAT i in.) 

 
Podział zobowi�za� publicznoprawnych na 31 marca 2005 roku według głównych tytułów (np. CIT, 
PIT, ZUS, VAT i in.) 
w tys. PLN     
     

tytuł zobowi�zania kwota termin płatno�ci   
Podatek od towarów i usług 570 25.04.2005   
Podatek dochodowy 344 20.04.2005   
Podatek od wynagrodze� 47 20.04.2005   
ZUS 232 15.04.2005   
PFRON 2 15.04.2005   
Pozostałe zobowiazania publiczno-prawne       
 
 
KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ  2005 ROKU.  
 
 
Spółka prezentuje po raz pierwszy �ródroczne sprawozdanie finansowe  sporz�dzone wg MSR. 
 
Prezentowane dane finansowe Spółki COMP S.A. za I kwartał roku obrotowego 2005 zostały sporz�dzone 
zgodnie wg MSR/MSSF na podstawie  art. 45 ust 1a. Ustawy o Rachunkowo�ci z dnia 29 wrze�nia 1994 r. (Dz. 
U. Nr 121 poz. 591 z pó�n. zmianami) 
 

Zwi�zły opis istotnych dokona� lub niepowodze� Spółki w I kwartale 2005 r.  

W omawianym okresie nie wyst�piły istotne dokonania lub niepowodzenia. 

 
1. Opis istotnych dokona� lub niepowodze� Spółki w okresie, którego dotyczy raport z wykazem 

najwa�niejszych zdarze� ich dotycz�cych 
 
W I kwartale 2005 roku Spółka zako�czyła proces wprowadzania do obrotu giełdowego zarówno 
dotychczasowych akcji, jak i nowo emitowanych akcji serii H. 21 marca 2005 roku decyzj� NWZA Spółki 
rozpocz�ty został proces podwy�szenia kapitału w drodze emisji kolejnej serii I akcji. Celem jest sprzeda� w 
drodze emisji publicznej 445 000 akcji nowej emisji.  
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W I kwartale Spółka realizowała podpisan� 28 grudnia 2005 roku umow� z MSWiA dotycz�c� dostaw, 
instalacji i serwisu sprz�tu sieciowego o warto�ci 2.074.119 EUR. 
 

2. Opis czynników i zdarze�, w szczególno�ci o nietypowym charakterze maj�cych znaczny wpływ na 
osi�gni�te wyniki finansowe.  
Nie zaistniały inne zdarzenia maj�ce znaczny wpływ na osi�gni�te wyniki finansowe 

 
3. Obja�nienia dotycz�ce sezonowo�ci lub cykliczno�ci działalno�ci Spółki w prezentowanym okresie. 

 
Zgodnie z przewidywaniami i obserwowan� od lat sezonowo�ci� bran�y Spółka osi�gn�ła w I kwartale 
2005 roku obroty ni�sze ni� w IV kwartale 2004 roku.  
 

4. Informacja dotycz�ca emisji, wykupu i spłaty dłu�nych i kapitałowych papierów warto�ciowych. 
 
21 marca 2005 roku decyzj� NWZA Spółki rozpocz�ty został proces podwy�szenia kapitału w drodze emisji 
kolejnej serii I akcji. Celem jest sprzeda� w drodze emisji publicznej 445 000 akcji nowej emisji. 
 

5. Informacje dotycz�ce wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, ł�cznie i w przeliczeniu na jedn� 
akcj�, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

 
W okresie I kwartału 2005 roku Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłat dywidendy. 
 

6. Wskazanie zdarze�, które wyst�piły po dniu, na który sporz�dzono dane finansowe za I kwartał nie 
uj�tych, a mog�cych w znacz�cy sposób wpłyn�� na przyszłe wyniki Spółki. 

 
Nie zaistniały takie zdarzenia. 
 

7. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku poł�czenia jednostek 
gospodarczych, przej�cia lub sprzeda�y jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, 
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalno�ci. 

 
W I kwartale 2005 roku nie zachodziły takie zmiany. 
 

8. Informacja dotycz�ca zmian zobowi�za� warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast�piły od 
czasu zako�czenia ostatniego roku obrotowego. 

 
Spółka na dzie� 31 marca 2005 posiada nast�puj�ce zobowi�zania warunkowe: 
 

1. Umowa nr 02/168/01 o warunkach współpracy w zakresie udzielania gwarancji kontraktowych, Aneksem nr 
7 z dnia 31.03.2004 r. 
Data zawarcia umowy  
27.03.2001 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. (dalej Zleceniodawca) i BRE Bank S.A. (dalej Bank) 
Przedmiot umowy 
Okre�lenie zasad współpracy pomi�dzy Zleceniodawc� a Bankiem w zakresie korzystania z gwarancji bankowych w 
ramach ustalonego przez Bank limitu na gwarancje bankowe na okres od dnia podpisania umowy do dnia 
31.03.2005r.  
Emitent dobrowolnie poddaje si� egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego na wypadek 
niewywi�zania si� ze zobowi�za�, wynikaj�cych z przedmiotowej umowy oraz umów zawartych w ramach niniejszej 
umowy do maksymalnej kwoty 750.000 zł. najpó�niej do dnia 30.09.2006r. Ponadto w przypadku przewłaszczenia 
rzeczy w celu zabezpieczenia roszczenia wynikaj�cego z tej umowy- Emitent dobrowolnie poddaje si� egzekucji 
wydania rzeczy w odniesieniu do przedmiotu przewłaszczenia ustanowionego w celu zabezpieczenia roszczenia 
wynikaj�cego z niniejszej umowy.  
Istotne warunki umowy 
Ustalono limit na gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty 500 000 zł. 
Zabezpieczenie 
– weksle in blanco wraz z deklaracj� wekslow�.  
 
 
2. Gwarancja nr 02/891/Z/PB 
Data wystawienia gwarancji 
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6 grudnia 2001 r. 
Podmiot udzielaj�cy gwarancji – Gwarant 
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie Oddział Regionalny Warszawa. 
Przedmiot gwarancji 
Gwarancja dobrego wykonania kontraktu wystawiona na rzecz Ministerstwa Finansów z tytułu zobowi�za� 
wynikaj�cych z realizacji umowy. 
Istotne warunki gwarancji 
Okres obowi�zywania gwarancji: do 15.02.2006r.  
Warto�� gwarancji 5.661,12 zł.  
 
3. Gwarancja dobrego wykonania umowy nr GKN02-2320001 
Data wystawienia gwarancji 
20 sierpnia 2002 roku. 
Podmiot udzielaj�cy gwarancji – Gwarant 
Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie. 
Przedmiot gwarancji 
Przedmiotem gwarancji jest zagwarantowanie wła�ciwego wykonania przez Emitenta jego zobowi�za� wynikaj�cych 
z umowy nr IDD/1211/2001 z dnia 21 listopada 2001 roku zawartej mi�dzy Emitentem a Telekomunikacj� Polsk� 
Spółka Akcyjna.  
Istotne warunki gwarancji 
Warto�� gwarancji: 217.140,00 zł.  
Okres obowi�zywania gwarancji: 13.09.2005r.  
 
4. Gwarancja dobrego wykonania umowy nr GKN03-0480008 
Data wystawienia gwarancji 
17 lutego 2003 roku. 
Podmiot udzielaj�cy gwarancji – Gwarant 
Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie. 
Przedmiot gwarancji 
Przedmiotem gwarancji jest zagwarantowanie wła�ciwego wykonania przez Emitenta jego zobowi�za� wynikaj�cych 
z umowy nr IDD/1211/2001 z dnia 21 listopada 2001 roku zawartej mi�dzy Emitentem a Telekomunikacj� Polsk� 
Spółka Akcyjna.  
Istotne warunki gwarancji 
Warto�� gwarancji: 181.024,20 zł. 
Okres obowi�zywania gwarancji: 24.03.2006r. 
 
5. Gwarancja nr F 301644  
Data wystawienia gwarancji 
3 grudnia 2003 roku. 
Podmiot udzielaj�cy gwarancji – Gwarant 
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie. 
Przedmiot gwarancji 
Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie wykonania umowy nr C/827/09/IF/B/2003 zawartej w dniu  
3 grudnia 2003 roku mi�dzy Emitentem a Ministerstwem Finansów.  
Istotne warunki gwarancji 
Obecnie gwarancja wła�ciwego usuni�cia wad i usterek. 
Warto�� gwarancji: 238.357 zł. 
Okres obowi�zywania gwarancji: 20.01.2007r. 
 
6. Gwarancja nr F04010064 
Data wystawienia gwarancji 
3 lutego 2004 roku. 
Podmiot udzielaj�cy gwarancji – Gwarant 
Polskie Towarzystwo Ubezpiecze� Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie 
Przedmiot gwarancji 
Gwarancja ubezpieczeniowa nale�ytego wykonania umowy wystawiona na rzecz Ministerstwa Finansów z tytułu 
zabezpieczenia zobowi�za� wynikaj�cych z umowy na modernizacj� infrastruktury sieciowej.  
Istotne warunki gwarancji 
Obecnie gwarancja wła�ciwego usuni�cia wad i usterek. 
Warto�� gwarancji: 23.959,20 zł. 
Okres obowi�zywania gwarancji: 03.04.2007r. 
 
7. Gwarancja nr F 04010075 
Data wystawienia gwarancji 
22 marca 2004 roku. 
Podmiot udzielaj�cy gwarancji – Gwarant 
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Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie. 
Przedmiot gwarancji 
Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie wykonania umowy zawartej w dniu 4 grudnia 2003 roku mi�dzy 
Emitentem a Softbank Spółka Akcyjna, której przedmiotem jest dostawa Podsystemu Bezpiecze�stwa dla Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców – CEPiK. 
Istotne warunki gwarancji 
Gwarancja udzielona została jako gwarancja wła�ciwego usuni�cia wad i usterek. 
Warto�� gwarancji – 600.000 zł. 
 
Okres obowi�zywania gwarancji – 31.12.2009 r. 
 
 
8. Umowa o limit wierzytelno�ci nr CRD/L/6069/01 
Data zawarcia umowy 
26 stycznia 2001 roku, ze zmianami. 
Aneksem nr 7 z dnia 4 lipca 2003 roku do przedmiotowej umowy wprowadzono jej tekst jednolity. 
Strony umowy 
Emitent (dalej Zobowi�zany) oraz Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie (dalej Bank). 
Przedmiot umowy 
W ramach limitu wierzytelno�ci Bank zobowi�zuje si� udzieli� gwarancji. 
Istotne warunki umowy 
Gwarancja nie mo�e by� udzielona na okres dłu�szy ni� 6 miesi�cy. 
Limit wierzytelno�ci do maksymalnej kwoty 1 000 000 zł.  
 
Okres wykorzystania limitu do dnia 30.06.2005r. dla kredytu w rachunku bie��cym, do 14.07.2006r. dla gwarancji, 
do 16.06.2005r. dla transakcji forward. 
W umowie przewidziano nast�puj�ce sposoby zabezpieczenia wierzytelno�ci Banku: 
- weksel własny in blanco z deklaracj� wekslow�, 
- pełnomocnictwo dla Banku do regulowania zobowi�za� Kredytobiorcy wobec Banku, 
- zastaw rejestrowy na zapasach w magazynie, 
- cesja wierzytelno�ci z tytułu ubezpieczenia przedmiotu zastawu. 
 
 
9. Umowa generalna o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych nr 26/G4/2004  
Data zawarcia umowy 
07.05.2004r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i TUiR CIGNA STU S.A. 
Przedmiot umowy 
Umowa okre�la zasady udzielania przez CIGNA STU ubezpieczeniowych gwarancji. 
Istotne warunki umowy 
Limit gwarancyjny z tytułu wszystkich wydanych gwarancji nie mo�e przekroczy� 1.600.000 zł przy czym: 
- limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 600.000 zł, a kwota pojedynczej gwarancji nie mo�e 
przekroczy� 300.000 zł., 
- limit gwarancyjny dla gwarancji nale�ytego wykonania kontraktu wynosi 1.000.000 zł., a kwota pojedynczej 
gwarancji nie mo�e przekroczy� 200.000 zł. 
Umowa zawarta na okres do dnia 06.05.2005r. 
 

9. Stanowisko Zarz�du odno�nie mo�liwo�ci zrealizowania wcze�niej publikowanych prognoz wyników na 
dany rok, w �wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych.  

17 grudnia 2004 roku Spółka opublikowała prognoz� wyników na 2005 rok. Na 2005 rok Zarz�d Spółki 
przewidywał w opublikowanej prognozie osi�gni�cie przychodów netto w wysoko�ci 83 milionów złotych i 
zysku netto w wysoko�ci 7,7 miliona złotych. Wynik finansowy Spółki za pierwszy kwartał 2005 roku oraz 
obserwowana przez Zarz�d od wielu lat sezonowo�� bran�y wskazuj�, �e prognoza zostanie spełniona 
zarówno w zakresie obrotu netto jak i zysku netto. 
 

10. Wskazanie akcjonariuszy posiadaj�cych bezpo�rednio lub po�rednio poprzez podmioty zale�ne, co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu COMP S.A. na dzie� przekazania raportu 
kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału 
w kapitale zakładowym, liczbie głosów z nich wynikaj�cych i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własno�ci znacznych pakietów 
akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 
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Na dzie� sporz�dzenia niniejszego raportu 2 akcjonariuszy posiadało według wiedzy Zarz�du Spółki 
bezpo�rednio, lub przez podmioty zale�ne pakiety powy�ej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy COMP S.A.  
 

Imi� i nazwisko 
Akcjonariusza 

Liczba posiadanych Akcji 
(szt.) 

Udział % w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów na 
WZA 

Udział % w głosach 
na WZA 

Jacek Papaj 1 303 842 56,31% 1 303 842 56,31% 

PROKOM Software SA 555.000 23,97% 555.000 23,97% 

 
2 lutego 2005 roku Zarz�d Spółki otrzymał zawiadomienie o nabyciu przez Prokom Software SA 555 000 akcji 
Spółki. Zawiadomienie dotyczyło realizacji transakcji nabycia akcji przydzielonych Prokom Software SA w 
procesie emisji akcji serii H na rynku pierwotnym. Przed t� transakcj� Prokom Software SA nie posiadał akcji 
Spółki.  

 
11. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnie� do nich (opcji) przez osoby 

zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

 
W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego nie nast�piły �adne zmiany w stanie posiadania akcji 
lub uprawnie� do nich przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Spółki. Proporcjonalnej zmianie uległy jedynie 
wynikaj�ce z nich procentowe udziały w kapitale i głosach w zwi�zku ze sfinalizowaniem procesu emisji akcji 
serii H i wynikaj�cym z tego podwy�szeniem kapitału zakładowego Spółki. 
 

12. Wskazanie post�powa� tocz�cych si� przed s�dem, organem wła�ciwym dla post�powania arbitra�owego 
lub organem administracji publicznej, z uwzgl�dnieniem informacji odno�nie post�powania dotycz�cego 
zobowi�za� lub wierzytelno�ci Spółki lub jednostki od niej zale�nej, której warto�� stanowi, co najmniej 
10% kapitałów własnych Spółki oraz dwu lub wi�cej post�powa� dotycz�cych zobowi�za� lub 
wierzytelno�ci, których ł�czna warto�� stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych 
Spółki. 

 
Nie tocz� si� �adne post�powania spełniaj�ce kryteria tego punktu.-  
 

13. Informacje o zawarciu przez Spółk� lub jednostk� od niej zale�n� jednej lub wielu transakcji z 
podmiotami powi�zanymi, je�eli warto�� tych transakcji (ł�czna warto�� zawartych w okresie od 
pocz�tku roku obrotowego) przekracza wyra�on� w złotych równowarto�� kwoty 500 000 euro – je�eli 
nie s� one transakcjami typowymi i rutynowymi na warunkach rynkowych, pomi�dzy jednostkami 
powi�zanymi, a ich charakter i warunki wynikaj� z bie��cej działalno�ci operacyjnej, prowadzonej przez 
Spółk� lub jednostk� od niej zale�n�.  

 
Nie wyst�piły takie transakcje 
 

14. Informacje o udzieleniu przez Spółk� lub przez jednostk� od niej zale�n� por�cze� kredytu lub po�yczki 
lub udzieleniu gwarancji – ł�cznie jednemu podmiotów lub jednostce zale�nej od tego podmiotu, je�eli 
ł�czna warto�� istniej�cych por�cze� lub gwarancji stanowi równowarto��, co najmniej 10% kapitałów 
własnych Spółki.  

 
Spółka nie udzieliła por�cze�, kredytów ani gwarancji, których warto�� przekroczyłaby 10% kapitałów 
własnych.  
 

15. Inne informacje, które zdaniem Spółki s� istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, maj�tkowej, 
finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które s� istotne dla oceny mo�liwo�ci realizacji 
zobowi�za� Spółki.  

 
Nie wyst�piły �adne okoliczno�ci poza uj�tymi w prezentowanym sprawozdaniu mog�ce mie� istotny wpływ na 
wynik finansowy Spółki oraz na jego mo�liwo�ci realizacji zobowi�za�. 
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16. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki b�d� miały wpływ na osi�gni�te przez ni� wyniki w 
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 
Realizacja umowy o współpracy z PROKOM Software SA. 
 
Wydatkowanie �rodków uzyskanych z emisji akcji serii H zgodnie z okre�lonymi w prospekcie emisyjnym 
celami emisji. 
 
Skuteczna realizacja emisji akcji serii I. 
 
 
Podpisy wszystkich członków zarz�du COMP S.A.  
 

Data Imi� i nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 

09.05.2005 Jacek Papaj Prezes Zarz�du  

09.05.2005 Andrzej Olaf W�sowski Wiceprezes Zarz�du  

09.05.2005 Grzegorz Zieleniec Wiceprezes Zarz�du  

 
 
 
 


