
Dodatkowe noty obja śniające 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 1 
 
Informacje o instrumentach finansowych. 
 
1.1.  Krótkoterminowa poŜyczka udzielona jednostce powiązanej – Quantum Assets 
 
  w tys.zł 
Stan na 1.01.2007 r. 3,00 
        w tym odsetki naliczone 0,00 
Zwiększenia 0,00 
Zmniejszenia - spłata 3,00 
Stan na 30.06.2007 r. 0,00 
        w tym odsetki naliczone 0,00 
 
1.2.  Krótkoterminowe poŜyczki udzielone pozostałym jednostkom 
 
  w tys.zł 
Stan na 1.01.2007 r. 55,00 
Zwiększenia - udzielone poŜyczki 64,00 
Zwiększenia - naliczone odsetki na 30.06.2007 3,00 
Zmniejszenia - spłaty poŜyczek 44,00 
         w tym odsetki zrealizowane 0,00 
Stan na 30.06.2007 r. 76,00 
        w tym odsetki naliczone 3,00 
 
1.3.  Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych 
 
  w tys.zł 
Stan na 1.01.2007 r. 1 143,00 
Stan na 30.06.2007 r. 945,00 
 
1.4.  Kapitał podstawowy 500 tys. zł 
 
1.5.  Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych na 30.06.2007 r. 
 
1.5.1. Kredyt udzielony przez Deutsche Bank PBC SA dnia 31.08.2005 r. w kwocie 69 tys. zł na 
finansowanie zakupu samochodu marki Peugeot 407 co stanowi 90% ceny netto samochodu. 
Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne i nie wygasające w wypadku likwidacji spółki – 
do dysponowania przez Bank rachunkiem bieŜącym kredytobiorcy w zakresie określonym w tym 
pełnomocnictwie; sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie marki Peugeot 407 (rok produkcji 2005) 
nr rej. KR 8046 T o wartości netto 75 tys. zł; oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w 
trybie art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo Bankowe; oświadczenie zastawcy o poddaniu się egzekucji z 
tytułu wydania rzeczy stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu; cesja praw na rzecz Deutsche 
Bank PBC SA z polisy ubezpieczeniowej samochodu stanowiącego przedmiot zabezpieczenia 
kredytu; weksle własne in blanco na zabezpieczenie naleŜności głównej i naleŜności ubocznych z 
wystawienia kredytobiorcy. Na 30.06.2007 r. pozostało do spłaty 29 tys. zł; termin spłaty 31.08.2008 r. 
 
1.5.2. Kredyt udzielony przez Deutsche Bank PBC SA  dnia 11.10.2005 r. w kwocie 54 tys. zł na 
częściowe finansowanie zakupu samochodu osobowego marki Skoda Octavia II Combi Classic 1,9 
TDI co stanowi 90% ogółu nakładów inwestycyjnych netto na powyŜej wskazane przedsięwzięcie 
inwestycyjne. Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne i niewygasające w wypadku 
likwidacji Spółki do dysponowania przez Bank rachunkiem bieŜącym kredytobiorcy w zakresie 
określonym w tym pełnomocnictwie; sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie osobowym marki 
Skoda Octavia II Combi Classic 1,9 TDI rok produkcji 2005 nr rej. KR 8274T naleŜącym do 



kredytobiorcy; oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy  Prawo 
Bankowe; weksle własne in blanco na zabezpieczenie naleŜności głównej i naleŜności ubocznych 
wystawione przez kredytobiorcę wraz z deklaracjami wekslowymi; cesja praw na Bank z polisy 
ubezpieczeniowej samochodu stanowiącego przedmiot zabezpieczenia kredytu; oświadczenie 
zastawcy o poddaniu się egzekucji z tytułu wydania rzeczy, tj. samochodu, stanowiącego przedmiot 
zabezpieczenia kredytu. Na 30.06.2007 r. pozostało do spłaty 25 tys. zł; termin spłaty 11.10.2008r. 
 
1.5.3. Kredyt udzielony przez Deutsche Bank PBC SA  dnia 16.08.2006 r. w kwocie 86 tys. zł na 
finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na refinansowaniu zakupu 3 samochodów marki 
Skoda co stanowi 90% ogółu nakładów inwestycyjnych netto na powyŜej wskazany cel kredytu. 
Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkiem 
bieŜącym; oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe; weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania 
kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; rejestrowy zastaw sądowy 
na trzech samochodach osobowych marki Skoda: 2 x Skoda Fabia, Skoda Octavia; oświadczenie 
kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy ww samochodów; cesja na Bank praw z polis 
ubezpieczeniowych ww samochodów. Na 30.06.2007 r. pozostało do spłaty 65 tys. zł; termin spłaty 
31.08.2009 r. 
 
1.5.4. Kredyt udzielony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. dnia 18.04.2007 r. w kwocie 114 tys. 
zł na refinansowanie zakupu trzech samochodów kombi marki PEUGEOT  S 307. Zabezpieczenie 
kredytu: zastaw rekestrowy na rzeczach oznaczonych co do toŜsamości opisanych szczegółowo w 
umowie nr PBP/ZDS/ZR-RT/0013/07 (3 samochody kombi marki PEUGEOT S 307) wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej. Na 30.06.2007 r. pozostało do spłaty 104 tys. zł; termin spłaty 31.03.2010r.  
 
1.5.5. Kredyt udzielony przez Deutsche Bank PBC S.A. dnia 20.06.2007 r. w kwocie 123 tys. zł na 
finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zakupie trzech samochodów marki PEUGEOT 
co stanowi ok.. 90% ogółu nakładów inwestycyjnych netto na powyŜej wskazany cel kredytu. 
Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem 
bieŜącym; oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo 
Bankowe; weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez 
kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; sądowy zastaw rejestrowy na trzech samochodach 
osobowych marki PEUGEOT będących przedmiotem finansowania; oświadczenie kredytobiorcy o 
poddaniu sie egzekucji wydania ww. samochodów; cesja praw na rzecz banku z polis 
ubezpieczeniowych ww. samochodów. Na 30.06.2007 r. pozostało do spłaty 123 tys. zł; termin spłaty 
30.06.2010 r. 
 
1.5.6. Kredyt w rachunku bieŜącym udzielony przez Deutsche Bank PBC SA w kwocie 600 tys. zł. 
Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem 
bieŜącym kredytobiorcy w zakresie określonym w tym pełnomocnictwie; weksle własne in blanco wraz 
z deklaracjami wekslowymi na zabezpieczenie naleŜności głównej i naleŜności ubocznych z 
wystawienia kredytobiorcy; oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 
ustawy Prawo Bankowe; cesja wierzytelności z kontraktów zawartych pomiędzy kredytobiorcą a: 
Royal Canin Polska Sp.z o.o., Solid Logistics Sp.z o.o., HOOP S.A., CORRECT - K. Błaszczyk i 
Wspólnicy Spółką Komancytową. Termin spłaty 21.06.2008 r. 
 
1.5.7. Zapłacone odsetki od otrzymanych kredytów w okrsie 1.01.2007 r. - 30.06.2007 r. - 5 tys. zł. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 2 
 
Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególno ści zobowi ązaniach warunkowych, w tym 
równie Ŝ udzielonych przez emitenta gwarancjach i por ęczeniach (tak Ŝe wekslowych), z 
wyodr ębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powi ązanych 
 
Spółka nie posiadała na koniec prezentowanych lat zobowiązań warunkowych. 
Spółka nie udzielała Ŝadnych gwarancji ani poręczeń. 
 
 
 



 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 3 
 
Dane dotycz ące zobowi ązań wobec bud Ŝetu państwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego z 
tytułu uzyskania prawa własno ści budynków i budowli 
 
Na dzień 30.06.2007 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 4 
 
Przychody, koszty i wyniki działalno ści zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do  
zaniechania w okresie nast ępnym 
 
Spółka nie zaniechała w okresie sprawozdawczym Ŝadnej z dotychczas prowadzonych działalności, 
nie przewiduje równieŜ zaniechania tych działalności w okresie następnym. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 5 
 
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 
 
W okresie od 1.01.2007 r. do 30.06.2007 r. Spółka nie wytworzyła na własne potrzeby środków 
trwałych oraz środków trwałych w budowie. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 6 
 
Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w ok resie najbli Ŝszych 12 miesi ęcy od dnia 
bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na nie fina nsowe aktywa trwałe; odr ębnie nale Ŝy 
wykazać poniesione i planowane nakłady na ochron ę środowiska naturalnego - w tys. zł 
 

Tytuł poniesionych nakładów 
Poniesione w okresie 
1.01.2007r. - 30.06.2007r. 

Planowane na  okres 
1.07.2007r. - 31.12.2007r. 

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0,00 600,00 
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 402,00 290,00 
- urządzenia techniczne i maszyny - grupa 4 116,00 150,00 
- środki transportu 286,00 130,00 
- inwestycje w obcym środku trwałym 0,00 10,00 
Razem 402,00 890,00 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 7 
 
Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami po wiązanymi, dotycz ących przeniesienia 
praw i zobowi ązań  
 
W badanym okresie nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 8 
 
Informacje o wspólnych przedsi ęwzięciach, które nie podlegaj ą konsolidacji. 
 
W badanym okresie spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć. 
 
 
 
 
 



Dodatkowa nota obja śniająca nr 9 
 
Informacje o przeci ętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 
  Ilość osób 
Zatrudnienie w grupach 30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 31.12.2006 r. 
pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 112 90 94 
 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 10 
 
Łączna warto ść wynagrodze ń i nagród (w pieni ądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), 
wypłaconych, nale Ŝnych lub potencjalnie nale Ŝnych, odr ębnie dla ka Ŝdej z osób 
zarządzających i nadzoruj ących Emitenta w przedsi ębiorstwie Emitenta - w tys. zł 
 
  I półr. 2007 r. I półr. 2006 r. 
Zarząd: 248 230 
Tomasz Hatala 69 61 
Bogusław OŜóg 49 42 
Marek Jędra 60 56 
Tomasz Mnich 70 71 
Rada nadzorcza: 15 13 
Tomasz Polończyk 13 12 
Jerzy Majewski 0 1 
Leopold Kutyła 1 0 
Henryk Gaertner 0 0 
Anna Nadolska 1 0 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 11 
 
Informacje o warto ści niespłaconych zaliczek, kredytów, po Ŝyczek, gwarancji, por ęczeń lub 
innych umów zobowi ązujących do świadcze ń na rzecz emitenta, jednostek od niego zale Ŝnych, 
współzale Ŝnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków o procentowania i spłaty tych 
kwot, udzielonych przez emitenta w przedsi ębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w 
przedsi ębiorstwach jednostek od niego zale Ŝnych, współzale Ŝnych i z nim stowarzyszonych 
(dla ka Ŝdej grupy osobno), osobom zarz ądzającym i nadzoruj ącym, odr ębnie dla osób 
zarządzających i nadzoruj ących oraz oddzielnie ich współmał Ŝonkom, krewnym i powinowatym 
do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposab iającym oraz innym osobom, z którymi 
są one powi ązane osobi ście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty ty ch kwot 
 
W badanym okresie Spółka nie udzieliła kredytów, poŜyczek, gwarancji ani poręczeń osobom 
zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 12 
 
Informacje o znacz ących zdarzeniach, dotycz ących lat ubiegłych, uj ętych w sprawozdaniu 
finansowym za bie Ŝący okres 
 
W niniejszym sprawozdaniu nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatkowa nota obja śniająca nr 13 
 
Informacje o znacz ących zdarzeniach, jakie nast ąpiły po dniu bilansowym, a 
nieuwzgl ędnionych w sprawozdaniu finansowym 
 
Po dniu bilansowym tj. po 30.06.2007 r. nie zaistniały istotne zdarzenia, których nie uwzględniono w 
sprawozdaniu finansowym.  
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 14 
 
Informacje o relacjach mi ędzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposob ie i zakresie 
przejęcia aktywów i pasywów 
 
Spółka nie posiada prawnego poprzednika. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 15 
 
Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansow e, przynajmniej w odniesieniu do 
podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i  strat, skorygowane odpowiednim 
wska źnikiem inflacji, z podaniem źródła wska źnika oraz metody jego wykorzystania, z 
przyj ęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jak o okresu bazowego - je Ŝeli 
skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trze ch lat działalno ści emitenta 
osiągnęła lub przekroczyła warto ść 100% 
 
Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 16 
 
Zestawienie oraz obja śnienie ró Ŝnic pomi ędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych, a u przednio sporz ądzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi  
 
Sprawozdania finansowe za okresy od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. oraz od 01.01.2006 r. do 
30.06.2006 r. nie wymagały korekt ani zmian. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 17 
 
Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo ści i sposobu sporz ądzania sprawozdania 
finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich 
przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków  finansowych na sytuacj ę majątkow ą i 
finansow ą, płynno ść oraz wynik finansowy i rentowno ść 
 
W prezentowanych okresach sprawozdawczych Spółka nie dokonała zmian zasad (polityki) 
rachunkowości ani zmian w sporządzaniu sprawozdań finansowych. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 18 
 
Dokonane korekty bł ędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym 
skutków finansowych na sytuacj ę majątkow ą i finansow ą, płynno ść oraz wynik finansowy i 
rentowno ść  
 
W prezentowanych sprawozdaniach finansowych nie dokonano korekt błędów podstawowych. 
 
 
 
 
 
 



Dodatkowa nota obja śniająca nr 19 
 
W przypadku wyst ępowania niepewno ści co do mo Ŝliwo ści kontynuowania działalno ści, opis 
tych niepewno ści oraz stwierdzenie, Ŝe taka niepewno ść wyst ępuje, oraz wskazanie, czy 
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi ązane. Informacja powinna zawiera ć równie Ŝ 
opis podejmowanych, b ądź planowanych przez emitenta działa ń mających na celu eliminacj ę 
niepewno ści 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności gospodarczej 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na 
zagroŜenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 20 
 
W przypadku sprawozdania finansowego sporz ądzonego za okres, w ci ągu którego nast ąpiło 
połączenie, wskazanie, Ŝe jest to sprawozdanie finansowe sporz ądzone po poł ączeniu spółek, 
oraz wskazanie dnia poł ączenia i  zastosowanej metody rozliczenia poł ączenia (nabycia, 
łączenia udziałów): 
- w przypadku rozliczenia metod ą nabycia - nazw ę (firm ę) i opis przedmiotu działalno ści spółki 
przejętej, liczb ę, warto ść nominaln ą i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych  w celu 
połączenia, cen ę przejęcia, warto ść aktywów netto według warto ści godziwej spółki przej ętej 
na dzień połączenia, warto ść firmy lub ujemn ą warto ść firmy i opis zasad jej amortyzacji lub  
- w przypadku rozliczenia metod ą łączenia udziałów – nazw ę (firm ę) i opis przedmiotu 
działalno ści spółek, które w wyniku poł ączenia zostały wykre ślone z rejestru, liczb ę, warto ść 
nominaln ą i rodzaj udziałów (akcji)  wyemitowanych w celu po łączenia, przychody i koszty, 
zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych po łączonych spółek za okres od pocz ątku 
roku obrotowego, w ci ągu którego nast ąpiło poł ączenie, do dnia poł ączenia 
 
W badanym okresie nie miało miejsca połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 21 
 
W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym  do wyceny udziałów i akcji w 
jednostkach podporz ądkowanych - metody praw własno ści - nale Ŝy przedstawi ć skutki, jakie 
spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik  finansowy 
 
Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych. 
 
Dodatkowa nota obja śniająca nr 22 
 
JeŜeli emitent nie sporz ądza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w do datkowej 
nocie obja śniającej do sprawozdania finansowego nale Ŝy przedstawi ć podstaw ę prawn ą nie 
sporz ądzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w raz z danymi uzasadniaj ącymi 
odst ąpienie od konsolidacji lub wyceny metod ą praw własno ści, nazw ę i siedzib ę jednostki 
sporz ądzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wy Ŝszym szczeblu grupy 
kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawow e wska źniki ekonomiczno-finansowe, 
charakteryzuj ące działalno ść jednostek powi ązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, 
takie jak: warto ść przychodów ze sprzeda Ŝy oraz przychodów finansowych, wynik finansowy 
netto oraz warto ść kapitału własnego, z podziałem na grupy, warto ść aktywów trwałych, 
przeci ętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje je Ŝeli są wymagane na podstawie 
odrębnych przepisów 
 
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niŜ wskazane powyŜej, wymaganych na 
podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny 
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – naleŜy 
ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego 
 
 


