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ROZDZIAŁ IX – Informacje dodatkowe
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Eurofaktor za dwa kwartały 2004 roku
1.1. Skonsolidowany bilans
SKONSOLIDOWANY BILANS

30.06.2004 r.

Aktywa
98 659

I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

2 738
151

– wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

969
70 137

3. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Należności długoterminowe

4 194
3 851

4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek

343
19 312

5. Inwestycje długoterminowe

–

5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne

–

5.3. Długoterminowe aktywa finansowe

19 312

a) w jednostkach powiązanych, w tym:

18 816

– udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
– udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach

17 119
1 697
496
–

5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 309

6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 309

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

–

II. Aktywa obrotowe

287 471

1. Zapasy

31 547

2. Należności krótkoterminowe

250 280

2.1. Od jednostek powiązanych

43 754

2.2. Od pozostałych jednostek

206 526

3. Inwestycje krótkoterminowe

1 108

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

1 108

a) w jednostkach powiązanych

55

b) w pozostałych jednostkach

122

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

931
–

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 536

Aktywa razem

386 130

SKONSOLIDOWANY BILANS

30.06.2004 r.

Pasywa
I. Kapitał własny

42 178

1. Kapitał zakładowy

29 609

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

–

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

–

4. Kapitał zapasowy

1 957

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

–

6. Pozostałe kapitały rezerwowe

7 667

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

–

a) dodatnie różnice kursowe

–

b) ujemne różnice kursowe

–
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SKONSOLIDOWANY BILANS

30.06.2004 r.

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych

1 678

9. Zysk (strata) netto

1 267

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości

–
27 012

III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

18 574
298 366

1. Rezerwy na zobowiązania

4 875

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

825
3 353

a) długoterminowa

2 818

b) krótkoterminowa

535

1.3. Pozostałe rezerwy

697

a) długoterminowe

110
587

b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe

1 933

2.1. Wobec jednostek powiązanych

(120)

2.2. Wobec pozostałych jednostek

2 053

3. Zobowiązania krótkoterminowe

285 971

3.1. Wobec jednostek powiązanych

568

3.2. Wobec pozostałych jednostek

282 602

3.3. Fundusze specjalne

2 801

4. Rozliczenia międzyokresowe

5 587

4.1. Ujemna wartość firmy

–

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

5 587

a) długoterminowe

1 817

b) krótkoterminowe

3 770

Pasywa razem

386 130

Wartość księgowa

42 178

Liczba akcji

2 960 946

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

14,24

Rozwodniona liczba akcji

2 960 946

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

14,24

POZYCJE POZABILANSOWE

30.06.2004 r.

1. Należności warunkowe

4 000

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

2 000

– otrzymanych gwarancji i poręczeń

2 000

– otrzymanych weksli

–

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

2 000

– otrzymanych gwarancji i poręczeń

2 000

– otrzymanych weksli

–

2. Zobowiązania warunkowe

5 289

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych

–

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

5 289
–

– udzielonych gwarancji i poręczeń
– wystawionych weksli

5 289

3. Inne

962

Pozycje pozabilansowe razem

10 251

369

Rozdział IX – Informacje dodatkowe

1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
– od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
– od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

– od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1.-XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)
XVIII. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)

II kwartały
zakończone
30.06.2004 r.
99 567
4 612
97 061
2 506
(81 138)
(1 610)
(75 887)
(5 251)
18 429
(1 712)
(9 599)
7 118
2 276
469
14
1 793
(7 502)
(2 058)
(4 179)
(1 265)
1 892
8 411
–
–
4 938
2 075
30
163
3 280
(10 372)
(5 215)
(55)
–
–
(5 157)
–
(69)
–
–
–
(200)
661
392
(1 058)
(1 086)
28
–
830
1 103
1 267
2 534

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

2 960 946

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

0,86

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych

2 960 946

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

0,86
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1.3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– z podziału zysku (ustawowo)
– pozostałe
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– pozostałe
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia
– podział zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
– pokrycie straty z lat ubiegłych
– zwiększenie kapitału zapasowego
– zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych
– wypłaconego zysku
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)
– pokrycie straty z lat ubiegłych
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II kwartały
zakończone
30.06.2004 r.
42 282
–
–
42 282
29 609
–
–
–
29 609
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 574
383
383
–
383
–
–
–
–
1 957
–
–
–
–
–
5 947
1 720
1 720
1 720
–
7 667
–
5 152
5 152
–
–
5 152
–
–
(3 474)
–
(383)
(1 720)
(1 371)
1 678
–
–
–
–
–
–
–
–
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

II kwartały
zakończone
30.06.2004 r.
–
1 678
1 267
1 267
–
–
42 178

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

–

1.4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:
– odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek
podporządkowanych
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
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II kwartały
zakończone
30.06.2004 r.
1 267
(7 591)
(1 103)
(735)
3 712
–
1
4 211
830
404
(8 562)
(55 722)
22 066
1 210
26 097
(6 324)
5 095
1 024
–
4 071
37
–
–
–
37
–
4 034
3 998
–
–
36
–
–
(8 404)
(4 840)
–
(3 553)
(2 403)
(2 403)
–
(1 150)
(1 150)
–
–
(11)
(3 309)
442 291
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
– o ograniczonej możliwości dysponowania

II kwartały
zakończone
30.06.2004 r.
5 280
428 897
4 000
4 114
(442 792)
–
–
–
(423 193)
(11 000)
–
(598)
(4 286)
(3 715)
(501)
(10 134)
(10 134)
11 065
931

2. Sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A. za dwa kwartały 2004 roku
2.1. Bilans
BILANS
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
– wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Należności długoterminowe
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek
5. Inwestycje długoterminowe
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
– udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
– udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
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30.06.2004 r.
23 212
297

1 772
4 194
3 851
343
16 542

16 542
16 542
26
–
407
407
232 314
231 558
79 999
151 559
286
286

286
470
255 526
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BILANS

30.06.2004 r.

Pasywa
I. Kapitał własny

40 267

1. Kapitał zakładowy

29 609

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy

1 772

5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe

6 885

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

–

a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto

2 001

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

215 259

1. Rezerwy na zobowiązania

93
93

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

–

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa

–

1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe

–

2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe

214 053

3.1. Wobec jednostek powiązanych

31 891

3.2. Wobec pozostałych jednostek

182 162

3.3. Fundusze specjalne

–

4. Rozliczenia międzyokresowe

1 113

4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

1 113

a) długoterminowe

129
984

b) krótkoterminowe
Pasywa razem

255 526

Wartość księgowa

40 267

Liczba akcji

2 960 946

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

13,59

Rozwodniona liczba akcji

2 960 946

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

13,59

POZYCJE POZABILANSOWE

30.06.2004 r.

1. Należności warunkowe

4 000

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

2 000

– otrzymanych gwarancji i poręczeń

2 000

– otrzymanych weksli
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

2 000

– otrzymanych gwarancji i poręczeń

2 000

– otrzymanych weksli
–

2. Zobowiązania warunkowe
3. Inne
Pozycje poza bilansowe razem

4 000
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2.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
II kwartały
zakończone
30.06.2004 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

9 665

– od jednostek powiązanych

2 842

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

9 665

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
– od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)

9 665

IV. Koszty sprzedaży

(123)

V. Koszty ogólnego zarządu

(2 007)

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)

7 535
905

VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje

905

3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne

(4 078)

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

–

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

(3 980)

3. Inne koszty operacyjne

(98)

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)

4 362

X. Przychody finansowe

6 209

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
– od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:

5 005

– od jednostek powiązanych

2 309

3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne

1 204

XI. Koszty finansowe

(7 121)

1. Odsetki, w tym:

(4 127)

– dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne

(2 994)

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1.-XIV.2.)

3 450
–

1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)

3 450

XVIII. Podatek dochodowy

(1 449)

a) część bieżąca

(1 051)

b) część odroczona

(398)

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)

2 001

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

4 002

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

2 960 946
1,35

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych

2 960 946

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

1,35
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2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
II kwartały
zakończone
30.06.2004 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

39 638

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu

39 638
29 609
–

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

–

a) zwiększenia

–

b) zmniejszenia
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

29 609

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
–

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia

–

b) zmniejszenia

–

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

–

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
–

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych

–

a) zwiększenia

–

b) zmniejszenia

–

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu

1 555

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

217
217

a) zwiększenia (z tytułu)

217

– z podziału zysku (ustawowo)

–

b) zmniejszenia
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

1 772

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
–

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia

–

b) zmniejszenia

–

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

–

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

5 763

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

1 122

a) Zwiększenia (z tytułu)

1 122

– podział zysku z lat ubiegłych

1 122

b) zmniejszenia
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

6 885

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

2 711

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

2 711
–

a) zwiększenia
b) zmniejszenia (z tytułu)

(2 711)

– zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych

(1 339)

– wypłaconego zysku

(1 372)

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

–

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

–
–

a) zwiększenia (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

–

b) zmniejszenia (z tytułu)
– pokrycie straty z lat ubiegłych
– zyski spółek z konsolidacji z lat poprzednich
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II kwartały
zakończone
30.06.2004 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

–

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

–

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto

2 001

a) zysk netto

2 001

b) strata netto
II. c) odpisy z zysku
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

40 267

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

40 267

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia
II kwartały
zakończone
30.06.2004 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto

2 001

II. Korekty razem

(4 279)
130

1. Amortyzacja

–

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4 657

4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej

–

5. Zmiana stanu rezerw

–
–

6. Zmiana stanu zapasów

(36 713)

7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

2 238
(1 058)

10. Inne korekty

26 467

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

(2 278)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
–

I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

–

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

–

3. Z aktywów finansowych, w tym:

–

a) w jednostkach powiązanych

–

– zbycie aktywów finansowych

–

– dywidendy i udziały w zyskach

–

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

–

– odsetki

–

– inne wpływy z aktywów finansowych

–
–

b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych

–

– dywidendy i udziały w zyskach

–

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

–

– odsetki

–

– inne wpływy z aktywów finansowych

–

4. Inne wpływy inwestycyjne

–

II. Wydatki

337

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

337

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

–

3. Na aktywa finansowe, w tym:

–
–

a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych

–

– udzielone pożyczki długoterminowe

–
–

b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych

–

– udzielone pożyczki długoterminowe

–
–

4. Inne wydatki inwestycyjne
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II kwartały
zakończone
30.06.2004 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

(337)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy

432 166

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki

–
425 863

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4 000

4. Inne wpływy finansowe

2 303

II. Wydatki

438 281

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

–

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

–

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek

–
419 274

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

13 000

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

–

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

–

8. Odsetki

4 657

9. Inne wydatki finansowe

1 350

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

(6 115)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

(8 730)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

(8 730)
–

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu

9 016
286

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

–

– o ograniczonej możliwości dysponowania

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu
skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartały 2004 roku
3.1. Podstawa sporządzenia i format sprawozdań finansowych zamieszczonych
w raporcie
Skonsolidowane oraz jednostkowe skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe przedstawione w niniejszym skonsolidowanym raporcie kwartalnym zostały przygotowane zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 – tekst jednolity; dalej „Ustawa o Rachunkowości”) oraz z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie) i obejmują okres od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 30 czerwca 2004 roku.

3.2. Ogólne zasady sporządzenia sprawozdań finansowych zamieszczonych
w raporcie
Przy sporządzaniu skonsolidowanego i jednostkowego bilansu, skonsolidowanego i jednostkowego rachunku
zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym i jednostkowym kapitale własnym oraz skonsolidowanego
i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych przyjęto te same ogólne zasady, które były zastosowane przy
sporządzaniu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia
2003. Zasady te zostały ujęte w punkcie 2.3.2 wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku, które zostało zaprezentowane w Rozdziale VIII
niniejszego Prospektu.

3.3. Informacje ogólne dotyczące Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
Na dzień 30 czerwca 2004 roku Grupa Kapitałowa Eurofaktor („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) składała się z jednostki dominującej Eurofaktor S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”, „Emitent”) i ośmiu spółek zależnych. Podstawowe dane dotyczące działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej nie zmieniły się w stosunku do danych prezentowanych w punkcie 2.3.1 wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
zamieszczonego w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu, poza zdarzeniami opisanymi w punkcie 3.5.
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3.4. Przyjęte zasady rachunkowości
W II kwartale 2004 roku Emitent oraz jego Grupa Kapitałowa nie wprowadziły istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad zastosowanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003. Zasady te zostały ujęte w punkcie 2.3.6 wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2003, które zostało zaprezentowane w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu.

3.5. Zakres jednostek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją
za dwa kwartały 2004 roku
Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za dwa kwartały 2004 roku objęte zostały jednostka dominująca,
osiem jednostek zależnych i trzy jednostki stowarzyszone. W stosunku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku konsolidacją objęta została spółka Vitapol sp. z o.o. oraz Fob-Daim sp. z o.o.
Spółka IP Chip sp. z o.o. będąca spółką zależną od jednostki dominującej została wyłączona z konsolidacji metodą pełną i wyceniona metodą praw własności zgodnie z Art. 58 ust.1 pkt 1 Ustawy o Rachunkowości.

4. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisach
aktualizujących wartość składników aktywów
4.1. Grupa Kapitałowa

Stan na 01.01.2004 r.
Zwiększenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie
Stan 30.06.2004 r.

Odpisy
aktualizujące
wartość
aktywów
(4.1.1)
(25 279)
(8 050)
2 801
1 507
(29 021)

Aktywo z tyt.
odroczonego
podatku
dochodowego
(4.1.2)
1 083
1 432
(398)
(808)
1 309

Rezerwa
na odroczony
podatek
dochodowy
(4.1.2)
596
725
–
(496)
825

Rezerwy
na przyszłe
zobowiązania
(4.1.3)
3 374
793
(117)
–
4 050

4.1.1. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Łączna wartość odpisów na aktywa na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniosła 29.021 tysięcy złotych, w tym:
–

odpisy aktualizujące wartości środków trwałych – 3.760 tysięcy złotych,

–

odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe – 1.938 tysięcy złotych,

–

odpisy aktualizujące zapasy – 1.241 tysięcy złotych,

–

odpisy aktualizujące należności – 22.082 tysięcy złotych.

Zwiększenia związane były głównie z aktualizacją przeterminowanych należności. Zmniejszenia związane były
w kwocie 497 tysięcy złotych z aktualizacją inwestycji długoterminowych, w kwocie 1.010 tysięcy złotych z aktualizacją należności odsetkowych od przeterminowanych należności.

4.1.2. Aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywo na odroczony podatek dochodowy nie podlega kompensacie z rezerwą na ten podatek na poziomie konsolidacji jednostkowych sprawozdań finansowych z uwagi na to, że każda spółka należąca do Grupy Kapitałowej
Eurofaktor rozlicza się z podatku dochodowego od działalności gospodarczej odrębnie.
W ramach aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zwiększenia o kwotę 1.432 tysięcy złotych związane były z aktualizacją wartości udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności.
W ramach rezerwy na odroczony podatek dochodowy zwiększenia o kwotę 725 tysiące złotych związane były z aktualizacją wartości udziałów wycenianych metodą praw własności oraz z naliczeniem odsetek z tytułu udzielonych
pożyczek na dzień bilansowy. Zmniejszenia o kwotę 449 tysięcy złotych związane były ze zmianą zakupionej w 2003
roku wierzytelności z tytułu kredytu spółki zależnej na zaliczkę z tytułu dostaw usług i wierzytelności faktoringowych
oraz o kwotę 47 tysięcy złotych w wyniku otrzymania naliczonych odsetek z tytułu udzielonych pożyczek.

4.1.3. Rezerwy na przyszłe zobowiązania
Rezerwy na przyszłe zobowiązania obejmują głównie rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe.
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4.2. Emitent

Stan na 01.01.2004 r.
Zwiększenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie
Stan na 30.06.2004 r.

Odpisy
aktualizujące
wartość
aktywów
(4.2.1)
(3 221)
(3 979)
1 050
904
(5 246)

Aktywo z tyt.
odroczonego
podatku
dochodowego
(4.2.2)
805
–
(398)
–
407

Rezerwa
na odroczony
podatek
dochodowy
(4.1.2)
93
–
–
–
93

Rezerwy
na przyszłe
zobowiązania
(4.2.3)
–
–
–
–
–

4.2.1. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Łączna wartość odpisów na aktywa na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniosła 5.246 tysięcy złotych, w tym odpisy
aktualizujące wartość inwestycji długoterminowych w kwocie 540 tysięcy złotych oraz odpisy aktualizujące należności oraz należności odsetkowe od przeterminowanych należności w kwocie 4.706 tysięcy złotych. Zwiększenia
i zmniejszenia związane były z aktualizacją należności odsetkowych od przeterminowanych należności.

4.2.2. Aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywo na odroczony podatek dochodowy nie podlega kompensacie z rezerwą na ten odroczony podatek dochodowy. Stan aktywa na dzień 30 czerwca 2004 roku zmniejszył się o 398 tysięcy złotych z powodu m.in. poniesienia
kosztów podatkowych dyskonta weksli, pośrednictwa finansowego oraz obsługi obligacji. Rezerwa nie uległa zmianie w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2003 roku.

4.2.3. Rezerwy na przyszłe zobowiązania
Rezerwy na przyszłe zobowiązania na dzień 31 grudnia 2003 roku i na dzień 30 czerwca 2004 roku nie wystąpiły.

5. Opis dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej w dwóch
kwartałach 2004 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń
ich dotyczących
W I i II kwartale 2004 roku Emitent podpisał znaczące umowy na świadczenie usług faktoringowych na łączną kwotę
limitu 36 milionów złotych. W tym w I kwartale 2004 roku Emitent zawarł umowę faktoringową ze spółką Grupy, Technologie Buczek S.A., której głównym przedmiotem są wierzytelności powstałe w wyniku dostaw materiałów wsadowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.
Emitent zawarł umowę kredytową z BRE Bank S.A. O/Regionalny Katowice na obsługę finansowania umów faktoringowych w kwocie 3.000 tysięcy złotych. Ponadto w dniu 29 czerwca 2004 roku zawarł umowę zbycia 777.989
akcji spółki Zakłady Gumowe Bytom S.A. („ZGB”) w Bytomiu (wcześniej Zakłady Gumowe Górnictwa S.A.) za łączną kwotę 4.123 tysięcy złotych ze spółką zależną, Górnośląskim Funduszem Restrukturyzacyjnym S.A. w Katowicach. Pozwoli to na bardziej efektywne zarządzanie posiadanymi przez Grupę aktywami oraz pozwoli znacząco
poprawić skonsolidowane wyniki finansowe Grupy.
Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. („GFR”), jednostka zależna od Emitenta, w dniu 12 stycznia 2004
roku w wyniku objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Vitapol sp. z o.o. w Krzętlach za łączną
kwotę 1 000 tysięcy złotych, stanowiących 36,75% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym, oraz zmian
w umowie spółki, związanych z ustanowieniem prawa użytkowania udziałów na rzecz GFR, zarejestrowanych
w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 marca 2004 roku, objął kontrolę nad tą spółką. GFR na 30 czerwca 2004
roku posiadał łącznie 51,03% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
GFR od dnia 27 czerwca 2004 roku zwiększył udział w Fob-Daim sp. z o.o. z 30,61% do 79,59% w kapitale własnym
spółki, nabywając 480 udziałów za kwotę 1.850 tysięcy złotych. Tym samym spółka stała się jednostką zależną od
GFR i od Emitenta i po raz pierwszy została objęta konsolidacją w II kwartale 2004 roku.
GFR w II kwartale zwiększył również udział w Technologie Buczek SA („TB”), jednostce pośrednio zależnej od Emitenta, w kapitale własnym tej spółki o 3,59% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w wyniku zakupu
178.960 akcji serii A.
W I kwartale 2004 roku TB odnotowała stratę netto w wysokości 2.185 tysięcy złotych. Decydujący negatywny
wpływ na wynik finansowy miały niskie przychody ze sprzedaży produktów, szczególnie w styczniu i lutym 2004
roku przy niezmiennym stałym wysokim poziomie kosztów stałych ponoszonych przez TB. Negatywnym czynnikiem był także wzrost cen materiałów wsadowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Przejściowy charakter negatywnego wyniku finansowego został potwierdzony w II kwartale, w którym spółka osiągnęła 3.188 tysięcy zysku (narastająco 1.003 tysięcy zysku).
TB zawarła w I i II kwartale 2004 roku kontrakty handlowe na łączną kwotę 71,5 miliona złotych, których realizacja przewidziana jest do końca 2004 roku. Zarząd TB podpisał również umowę z Ministerstwem Gospodarki i Pracy, której
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przedmiotem są warunki i tryb przekazywania środków budżetowych przeznaczonych na aktywizację zawodową pracowników na rynku pracy w 2004 roku do kwoty 544 tysiące złotych.
W 2002 roku TB przystąpiła do programu restrukturyzacji na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. W związku z trudnościami finansowymi TB nie dopełniła wszystkich warunków wyżej powołanej ustawy dotyczących spłaty części składek Zakład
Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”), konsekwencją czego było wydanie w dniu 27 kwietnia 2004 roku przez ZUS
odmownej decyzji umorzeniowej. Dodatkowo, w wyniku wydania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
negatywnej opinii dotyczącej jednego z warunków wyżej powołanej ustawy, a mianowicie wniosku restrukturyzacyjnego TB, odmowną decyzję umorzeniową wydał również Urząd Miasta Sosnowca. Z uzasadnieniem tej decyzji nie
zgodził się Zarząd TB i złożył od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Dnia
27.08.2004 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wydało decyzję umorzenia postępowania z uwagi na stwierdzenie niezgodności projektowej pomocy publicznej z ustawą o pomocy publicznej. W dniu 24.09.2004 r.
Spółka zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
W związku z koniecznością restrukturyzacji długu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i negatywną decyzją
umorzeniową wydaną przez tę instytucję, Zarząd TB podjął kroki mające na celu przystąpienie do układu ratalnego. Wymaga to w pierwszej kolejności spłaty zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne.
Termin realizacji tego planu Zarząd TB przewiduje na ostatni kwartał 2004 roku. Spłata zaległości z tytułu składek
na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne była w II kwartale 2004 roku sukcesywnie realizowana.
Zarząd Cerkolor Sp. z o.o., jednostki zależnej pośrednio od Emitenta, na początku II kwartału doprowadził do podpisania ugody z kontrahentem zagranicznym na kwotę 702 tysiące USD określającej uznanie rozliczeń pomiędzy stronami,
na mocy której Cerkolor sp. z o.o. otrzymywać będzie należności w ratach od maja do końca listopada 2004 roku.
W czerwcu 2004 roku Zakłady Gumowe Bytom S.A. (poprzednio Zakłady Gumowe Górnictwa S.A.), zawarły umowę
dostawy z kontrahentem, której przedmiotem są dostawy przez Spółkę mieszanki do produkcji taśmy przenośnikowej. Wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi kwotę w złotych stanowiącą równowartość 881 tysięcy USD.

6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym
charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe
W dniu 11 lutego 2004 roku Emitent zawarł porozumienie w ramach umowy faktoringowej z jednostką zależną
(Technologie Buczek S.A.), dotyczące rozliczenia wymagalnej wierzytelności Technologii Buczek S.A. nabytej od
ING Banku Śląskiego S.A. Dochód brutto Emitenta z wyżej wymienionej transakcji wyniósł 914,5 tysiąca złotych.
W II kwartale 2004 roku Spółka uzyskała informacje wskazujące na wysokie prawdopodobieństwo braku możliwości
odzyskania wierzytelności od jednego z kontrahentów branży rolnej, ujętych w bilansie załączonego sprawozdania
finansowego na dzień 31 grudnia 2003 roku. W związku z powyższym wierzytelności te zostały sprzedane firmie windykacyjnej, w wyniku czego Spółka rozpoznała stratę na sprzedaży wierzytelności przewyższającą wartość utworzonych na dzień 31 grudnia 2003 roku odpisów aktualizujących o kwotę 1.000 tysięcy złotych. Emitent może otrzymać
wynagrodzenie w wysokości do 20%, a przy spełnieniu pewnych warunków do 35% wartości kwoty wierzytelności
odzyskanej przez firmę windykacyjną, powiększonej o naliczone odsetki. Ze względu na fakt, iż w dniu 28 czerwca
2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku oraz dokonało podziału zysku, dodatkowo odpisano w koszty należności na kwotę
1.000 tysięcy złotych przez Spółkę w pierwszym półroczu 2004 roku.
W czerwcu 2004 roku zostały spłacone przez jednego z kontrahentów o podwyższonym ryzyku należności wekslowe na kwotę 1.800 tysięcy złotych. W wyniku otrzymanej spłaty Emitent nie będzie musiał tworzyć odpisów aktualizujących wartość tych należności.
Do głównych negatywnych czynników, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w dwóch
kwartałach 2004 roku, można zaliczyć złe wyniki finansowe osiągnięte przez Fama sp. z o.o., która w ciągu tego
okresu wykazała stratę netto w wysokości 628 tysięcy złotych.
Nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia w ciągu dwóch kwartałów 2004 roku, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

7. Wydarzenia po dacie bilansowej nieujęte w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za dwa kwartały 2004 roku, a mogące
wpłynąć w znaczący sposób na przyszłe wyniki finansowe
W sierpniu 2004 r. Emitent zwiększył aneksem do umowy faktoringowej wartość limitu odnawialnego dla Spółki
Grupy – ZG Bytom do kwoty 3.000.000 zł.
W dniu 3 sierpnia 2004 roku aneksem została przedłużona na następny rok umowa kredytu w rachunku bieżącym
(wysokość limitu 3.000 tysięcy złotych) z Bankiem BPH Centrum Korporacyjne Katowice.
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We wrześniu 2004r. Emitent dokonał podwyższenia limitu w BRE Bank S.A. do kwoty 6.000.000 zł oraz wydłużenia
okresu spłaty kredytu w Banku BZ WBK S.A., przeznaczonych na finansowanie podpisanych umów faktoringowych.
W dniu 2 lipca 2004 roku Emitent podpisał umowę, której przedmiotem jest rozbudowa jego siedziby. Wartość
umowy wynosi 927 tysięcy złotych.
Do pozytywnych zdarzeń należy zaliczyć dokonanie przez bank PEKAO S.A. restrukturyzacji kredytu udzielonego
ZGB zgodnie z umową nr 2001/2419. W myśl zawartej w dniu 9 lipca ugody kwota kredytu wynosząca pierwotnie
2.600 tysięcy złotych została rozłożona na raty, płatne do 29 grudnia 2006 roku, w wyniku czego Zakłady Gumowe
Bytom S.A. uzyskały stabilne finansowanie bieżącej działalności.
W dniu 30 lipca 2004 roku w wyniku umowy pomiędzy GFR a ZM Polmetal Sp. z o.o. ustanawiającej prawo użytkowania akcji ZGB, GFR stał się użytkownikiem 777.995 akcji ZGB (posiadając wcześniej nabyte akcje od Emitenta).
W sumie GFR posiada prawo głosu z 1.555.984 akcji, co stanowi 61,28% głosów na walnym zgromadzeniu.
W związku z tym GFR stał się podmiotem dominującym w ZGB.
W związku z zawartymi w dniu 29.09.2004 r. umowami opisanymi w Rozdziale V Prospektu, zakupu przez GFR S.A.
udziałów w spółkach Grupy Cerkolor, w dniu dokonania pierwszej płatności na poczet udziałów (przypadającym 15.10.04 r.) spółki: Cerkolor Sp. z o.o., Ceramika Skarbek sp. z o.o. oraz Ceramika Avanti Sp. z o.o. staną się
podmiotami zależnymi od GFR i w konsekwencji podmiotami zależnymi od Emitenta.
Zarząd TB w lipcu 2004 roku dokonał planowanej sprzedaży ośrodka w Dźwirzynie za kwotę 1,4 miliona złotych.
W lipcu TB podpisały również istotną umowę z kontrahentem zagranicznym, której przedmiotem jest dostawa walców, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia przychodów Spółki.
W dniu 03.08.2004 r. została zawarta znacząca umowa trójstronna z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, Akademią
Górniczo-Hutniczą a Technologie Buczek. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac objętych projektem celowym
polegającym na opracowaniu i wdrożenia technologii Nakłady ogółem na realizację projektu wynoszą 5.250.000 zł.
W dniu 06.09.2004 r. do Spółki Technologie Buczek wpłynęło Postanowienie Sądu rejonowego w Katowicach
o rejestracji z dniem 31.08.2004 r. Statutu Spółki oraz zmian w składzie zarządu i Rady Nadzorczej oraz poszerzenia przedmiotu działalności.
W dniu 06.09.2004 r. TB otrzymały Dyplom Uznania wydany przez Kapitułę Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji
jako Strategii Zarządzania Środowiskiem.
Nie wystąpiły inne zdarzenia, po dniu bilansowym, nieujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dwa
kwartały 2004 roku, a mogące wpłynąć w znaczący sposób na przyszłe wyniki finansowe.

8. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania
wcześniej publikowanych prognoz wyników finansowych
Dotychczas Emitent oraz Grupa Kapitałowa nie publikowały prognoz wyników finansowych na rok 2004.

9. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta na dzień
przekazania raportu kwartalnego
Akcjonariuszami Emitenta posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
na dzień przekazania skonsolidowanego raportu za I i II kwartał 2004 roku byli:
(w złotych)

Liczba akcji

Liczba głosów

Wartość
nominalna akcji

Udział głosów
w kapitale
podstawowym

Henryk Hermann

10 000

50 000

100 000

0,8%

Bonum sp. z o.o.

1 847 754

4 752 573

18 477 540

73,9%

Stabilo Grup sp. z o.o.

333 346

858 527

3 333 460

13,3%

ZM Polmetal sp. z o.o.

769 846

769 846

7 698 460

12,0%

2 960 946

6 430 946

29 609 460

100,00%

Razem

Struktura własnościowa kapitału Emitenta zmieniła się w stosunku do zaprezentowanej w Rozdziale VIII Prospektu.
W dniu 4 czerwca 2004 ZM Polmetal Sp. z o.o. sprzedał 28.665 akcji spółce Stabilo Grup Sp. z o.o. oraz 162.435
akcji spółce Bonum Sp. z o.o.
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10. Akcje Emitenta posiadane przez osoby zarządzające
i nadzorujące Emitenta
W I i II kwartale 2004 roku w stosunku do danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za
rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta, zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami. Jedynym posiadaczem akcji
Emitenta spośród osób zarządzających i nadzorujących jest Henryk Hermann, jak zaprezentowano w punkcie 9
niniejszego Rozdziału Prospektu Emisyjnego.

11. Informacje o istotnych postępowaniach dotyczących Emitenta lub
spółek zależnych podlegających konsolidacji
Informacje o istotnych postępowaniach dotyczących Emitenta lub spółek zależnych umieszczono w Rozdziale V
Prospektu Emisyjnego.

12. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego
zależną nietypowych transakcji z podmiotami powiązanymi
Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi dotyczących Emitenta lub spółek zależnych umieszczono
w Rozdziale V Prospektu Emisyjnego.

13. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub spółkę Grupy
Kapitałowej poręczeń kredytów lub pożyczek, lub udzieleniu
gwarancji jednostkom zależnym
Emitent ani żadna ze spółek zależnych nie udzieliła poręczeń lub gwarancji podmiotowi zależnemu według stanu
na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz innym podmiotom, których wartość wynosiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych jednostki dominującej.

14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Emitenta
Nie wystąpiły okoliczności mogące w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej
oraz wyniku finansowego Emitenta lub które mogłyby zagrozić jego zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań.

15. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Emitenta
oraz Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie kolejnego kwartału
Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową wyniki zostały opisane
w Rozdziale VI Prospektu Emisyjnego.
Informacje o wysokości indywidualnych wynagrodzeń i nagród wypłaconych osobom zarządzającym
i osobom nadzorującym w 2003 roku:
Zarząd:
Całkowite wynagrodzenie wypłacone poszczególnym osobom zarządzającym w roku 2003 było następujące:
Bogdan Fiszer

Prezes Zarządu

Mirosław Nowicki

Wiceprezes Zarządu

160.000,00 zł
(8.214,10 zł z jednostek podporządkowanych)
–

Rada Nadzorcza:
Całkowite wynagrodzenie wypłacone poszczególnym osobom nadzorującym w roku 2003 było następujące:
Przewodniczący Rady

Henryk Hermann

417.095,32*
(65.444,75 zł z jednostek podporządkowanych)

Członek Rady

Jarosław Maślisz

20.000,00 zł

Członek Rady

Justyna Pietrzak

14.400,00 zł

Członek Rady

Henryk Kądzielnik

–

Członek Rady

Marek Witkowski

–

*Pan Henryk Hermann w 2003 roku otrzymał ze Spółki wyłącznie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
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