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Roczne sprawozdanie finansowe 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1.  Forma prawna i przedmiot dziaùalno�ci 

PLAST-BOX S.A. (zwana dalej �Spóùk¹�) prowadzi dziaùalno�ã w formie Spóùki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 

roku. Siedziba spóùki mie�ci siê w Sùupsku przy ul. Lutosùawskiego 17 a. Spóùka wpisana jest do  Krajowego 

Rejestru S¹dowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem S¹du Rejonowego w Gdañsku, XVI Wydziaù 

Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego z dnia 14.11.2002 r. 

Podstawowym przedmiotem dziaùalno�ci Spóùki, wedùug dziaùów Polskiej Klasyfikacji Dziaùalno�ci (PKD-
2522), jest �produkcja opakowañ z tworzyw sztucznych�. Klasa ta obejmuje produkcjê wiader i skrzynek 

plastikowych. Oferta produkcyjna Spóùki skierowana jest do odbiorców z przemysùu chemicznego (farb i 
lakierów) i spo¿ywczego. Wedùug klasyfikacji dziaùalno�ci przyjêtej przez GPW S.A. , Spóùka dziaùa w sektorze 

przemysùu chemicznego. 

Spóùka prowadzi dodatkowo sprzeda¿ towarów handlowych, jako uzupeùnienie oferty opakowañ  plastikowych.  

1. Czas trwania spóùki 

Czas trwania Spóùki jest nieograniczony. 

2. Prezentowane okresy sprawozdawcze 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, a porównywalne 

dane finansowe obejmuj¹ dane za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. 

3. Skùad zarz¹du i rady nadzorczej 

W 2003 roku skùad Zarz¹du Plast-Box S.A. byù niezmienny i przedstawiaù siê nastêpuj¹co: 

Imiê i nazwisko   Funkcja    Okres peùnienia funkcji 

Waldemar Pawlak                   Prezes Zarz¹du   01.01.2003 � 31.12.2003 
Grzegorz Pawlak                             Czùonek Zarz¹du                             01.01.2003 � 31.12.2003 
Franciszek Preis                              Czùonek Zarz¹du                             01.01.2003 � 31.12.2003 
 

W 2003 roku skùad Rady Nadzorczej Spóùki przedstawiaù siê nastêpuj¹co: 

-  od 01.01.2003 r. do 09.12.2003 r.: 

Imiê i nazwisko       Funkcja     

Barbara Ýebrowska                          Przewodnicz¹ca Rady                               
Ryszard Bruêdziak                           Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady         
Antoni Taraszkiewicz                      Czùonek Rady     
Norbert Michalik                 Czùonek Rady 
Adam Pawlak                                   Czùonek Rady 
 
- od 10.12.2003 r. do 31.12.2003 r.: 
 
Antoni Taraszkiewicz                      Przewodnicz¹cy Rady                            
Sylwester Wojewódzki                    Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady                                            
Norbert Michalik                             Czùonek Rady          
Barbara Ýebrowska                          Czùonek Rady          
Sùawomir Kamiñski                         Czùonek Rady          
 
5.  Jednostki organizacyjne 

Spóùka nie posiada wewnêtrznych jednostek organizacyjnych sporz¹dzaj¹cych samodzielne sprawozdania 
finansowe. 

6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Spóùka nie sporz¹dza skonsolidowanych sprawozdañ finansowych, gdy¿ nie jest dla innych podmiotów ani 

jednostk¹ dominuj¹c¹ ani znacz¹cym inwestorem. 

7. Poù¹czenie jednostek 

W okresie sprawozdawczym nie miaùo miejsca poù¹czenie Spóùki z innym podmiotem. 
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8. Kontynuowanie dziaùalno�ci 

Prezentowane sprawozdanie finansowe zostaùo sporz¹dzone przy zaùo¿eniu kontynuowania dziaùalno�ci przez 

Spóùkê w daj¹cej siê przewidzieã przyszùo�ci, tj. co najmniej w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia bilansowego. Nie 

istniej¹ okoliczno�ci, które wskazywaùyby na zagro¿enie kontynuowania dziaùalno�ci Spóùki. 

9.Porównywalno�ã danych 

Sprawozdania finansowe za rok 2003 i 2002, ze wzglêdu na sw¹ porównywalno�ã, nie podlegaùy przeksztaùceniu 

w celu zapewnienia porównywalno�ci danych. 

10.Korekty do sprawozdañ 

W prezentowanych sprawozdaniach finansowych za lata obrotowe 2002-2003, nie wyst¹piùa konieczno�ã 

korekty bùêdów podstawowych. 

11.Stosowane zasady rachunkowo�ci 

11.1. Podstawa sporz¹dzenia sprawozdania finansowego. 

Sprawozdanie finansowe zostaùo przygotowane zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowo�ci (�PZR�) 

okre�lonymi: 

 ustaw¹ z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci (tekst jednolity - Dz. U. Nr 76, poz. 694, 2002 rok 
�Ustawa o Rachunkowo�ci� z póêniejszymi zmianami) 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegóùowych zasad 

uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 149, poz. 1674 z póêniejszymi zmianami) 

 Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 roku w sprawie informacji bie¿¹cych i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z 

póêniejszymi zmianami, �Rozporz¹dzenie�)  

 Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegóùowych warunków, 

jakim powinien odpowiadaã prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568 z 

póêniejszymi zmianami). 
11.2. Sposób sporz¹dzania sprawozdania finansowego. 
Spóùka sporz¹dza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek przepùywów pieniê¿nych 

metod¹ po�redni¹. 

Poni¿ej przedstawiono podstawowe zasady rachunkowo�ci stosowane w Spóùce. 

11.3. Warto�ci niematerialne i prawne. 

Warto�ci niematerialne i prawne stanowi¹ licencje na oprogramowania komputerowe. Warto�ci niematerialne i 

prawne wykazywane s¹ w warto�ci netto (tj. warto�ci brutto pomniejszonej o umorzenie). 

11.4. Úrodki trwaùe i amortyzacja 

Úrodki trwaùe, z wyù¹czeniem gruntów, s¹ wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, rozbudowy lub 

modernizacji z uwzglêdnieniem przeszacowañ i pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytuùu trwaùej 

utraty warto�ci. W momencie sprzeda¿y b¹dê likwidacji �rodka trwaùego, jego cena nabycia b¹dê koszt 

wytworzenia oraz dotychczasowe umorzenie podlegaj¹ wyksiêgowaniu i ewentualny zysk b¹dê strata na ich 

sprzeda¿y b¹dê likwidacji jest wykazywana w rachunku zysków i strat. Grunty wyceniane s¹ w cenie nabycia 

pomniejszonej o odpisy z tytuùu trwaùej utraty warto�ci. 

Koszty poniesione po wprowadzeniu �rodka trwaùego do u¿ytkowania, jak koszty napraw, przegl¹dów, opùaty 

eksploatacyjne, wpùywaj¹ na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostaùy poniesione. Je¿eli 

mo¿liwe jest wykazanie, ¿e koszty te spowodowaùy zwiêkszenie oczekiwanych przyszùych korzy�ci 

ekonomicznych z tytuùu posiadania danego �rodka trwaùego ponad korzy�ci przyjmowane pierwotnie, to w takim 

przypadku zwiêkszaj¹ one warto�ã pocz¹tkow¹ �rodka trwaùego. 

Úrodki trwaùe s¹ amortyzowane liniowo w okresie odpowiadaj¹cym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 

u¿yteczno�ci. Stawki amortyzacji wynikaj¹ce z przepisów podatkowych s¹ przyjmowane tylko wtedy, gdy 

odpowiadaj¹ szacowanemu okresowi ekonomicznej u¿yteczno�ci �rodka trwaùego. Poprawno�ã stosowanych 

okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, powoduj¹c odpowiedni¹ korektê dokonywanych w 

nastêpnych latach odpisów amortyzacyjnych. 

Úrodki trwaùe w budowie nie s¹ amortyzowane. 

Amortyzacja planowa, odzwierciedlaj¹ca normalne zu¿ycie �rodków trwaùych i warto�ci niematerialnych i 

prawnych, obci¹¿a koszty dziaùalno�ci operacyjnej, natomiast amortyzacja nieplanowa, bêd¹ca skutkiem zmiany 
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technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z u¿ywania lub innych przyczyn powoduj¹cych 

trwaù¹ utratê warto�ci - obci¹¿a pozostaùe koszty operacyjne. 

11.5.       Inwestycje  

Do inwestycji zaliczane s¹ aktywa nabyte w celu osi¹gniêcia korzy�ci ekonomicznych wynikaj¹cych  
z przyrostu ich warto�ci, uzyskania odsetek, dywidend lub innych po¿ytków. Do inwestycji  
w szczególno�ci zalicza siê aktywa finansowe oraz te nieruchomo�ci i warto�ci niematerialne  
i prawne, które nie s¹ u¿ywane przez Spóùkê, lecz zostaùy nabyte w celu osi¹gniêcia korzy�ci. 

Inwestycje, które s¹ przeznaczone do zbycia, pùatne lub wymagalne w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia bilansowego 

oraz aktywa pieniê¿ne - zaliczane s¹ do inwestycji krótkoterminowych, natomiast  
nie speùniaj¹ce tych warunków - do inwestycji dùugoterminowych. 

11.6.      Zapasy 

Zapasy rzeczowych skùadników maj¹tku obrotowego obejmuj¹ nabyte w celu zu¿ycia na wùasne potrzeby 

materiaùy, nabyte w celu odsprzeda¿y towary oraz wytworzone przez jednostkê produkty gotowe. 

Zapasy s¹ wykazywane w warto�ci netto (pomniejszonej o odpisy aktualizuj¹ce). 

Materiaùy i towary wyceniane s¹ wedùug rzeczywistych cen ich zakupu, nie wy¿szych od cen sprzeda¿y netto. 

Spóùka stosuje zasady wyceny rozchodów materiaùów wedùug metody FIFO "pierwsze przyszùo - pierwsze 
wyszùo". 

Koszty zakupu ze wzglêdu na sw¹ nisk¹ istotno�ã i nie znieksztaùcanie stanu aktywów oraz wyniku finansowego 

Spóùki, odnoszone s¹ w caùo�ci w ciê¿ar kosztów wùasnych w momencie poniesienia. 

Wyroby gotowe Spóùka wycenia wedùug kosztu wytworzenia nie wy¿szego od ceny sprzeda¿y netto. 

Na dzieñ bilansowy warto�ã zapasów obni¿a siê do cen sprzeda¿y netto, je¿eli ich poziom jest ni¿szy od cen 

nabycia, zakupu lub kosztu wytworzenia.  

Odpisy aktualizuj¹ce warto�ã zapasów obci¹¿aj¹ pozostaùe koszty operacyjne. 

11.7.     Rozliczenia z zagranic¹  

Na dzieñ bilansowy ujmuje siê wyra¿one w walutach obcych: 

1/ skùadniki aktywów (z wyù¹czeniem udziaùów w jednostkach podporz¹dkowanych wycenionych metod¹ praw                

wùasno�ci) - po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usùug korzysta jednostka, nie 

wy¿szym jednak od kursu �redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzieñ, 

2/ skùadniki pasywów � po kursie sprzeda¿y stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usùug korzysta 

jednostka, nie ni¿szym jednak od kursu �redniego ustalonego dla danej waluty  przez Narodowy Bank Polski na 
ten dzieñ.    

W ci¹gu roku obrotowego wyra¿one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmowane s¹ w ksiêgach rachun- 
kowych na dzieñ ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

1/ kupna lub sprzeda¿y walut stosowanym przez bank, z którego usùug korzysta jednostka � w przypadku 
operacji sprzeda¿y lub kupna walut oraz operacji zapùaty nale¿no�ci lub zobowi¹zañ, 

 2/ �rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzieñ, chyba ¿e w zgùoszeniu 
celnym lub innym wi¹¿¹cym jednostkê dokumencie, ustalony zostaù inny kurs � w przypadku pozostaùych 

operacji. 

Ró¿nice kursowe powstaj¹ce miêdzy dniem zaksiêgowania i rozliczenia transakcji lub wyceny na dzieñ 

bilansowy ujmuje siê w kosztach lub przychodach finansowych, z wyj¹tkiem: ró¿nic dotycz¹cych inwestycji 

dùugoterminowych rozliczanych z kapitaùem z aktualizacji wyceny, ró¿nic zwiêkszaj¹cych cenê nabycia lub 

koszt wytworzenia �rodków trwaùych, �rodków trwaùych w budowie i warto�ci niematerialnych i prawnych 
przed ich oddaniem do u¿ywania, oraz w uzasadnionych przypadkach ró¿nic zwiêkszaj¹cych koszt wytworzenia 

produktów lub cenê nabycia towarów. 

11.8.     Nale¿no�ci krótkoterminowe i roszczenia 

Nale¿no�ci krótkoterminowe s¹ to nale¿no�ci, których okres spùaty na dzieñ bilansowy jest krótszy ni¿ jeden rok 

oraz wszystkie nale¿no�ci z tytuùu dostaw i usùug. 

Nale¿no�ci krótkoterminowe i roszczenia s¹ wykazywane w warto�ci netto (pomniejszonej o odpisy 

aktualizuj¹ce ich warto�ã). 
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Nale¿no�ci podlegaj¹ aktualizacji wyceny poprzez dokonanie odpisów, uwzglêdniaj¹cych prawdopodobieñstwo 

ich zapùaty. Odpisy aktualizuj¹ce warto�ã nale¿no�ci odnosi siê w ciê¿ar pozostaùych kosztów operacyjnych, a 

je¿eli dotycz¹ po¿yczek lub odsetek - w ciê¿ar kosztów finansowych. 

11.9.       Rozliczenia miêdzyokresowe kosztów i przychodów 

Do czynnych rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów zaliczane s¹ wydatki lub zu¿ycie skùadników maj¹tkowych 

dotycz¹ce póêniejszych okresów ni¿ ten, w którym je poniesiono. 

Do biernych rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów zaliczane s¹ prawdopodobne zobowi¹zania przypadaj¹ce na 

bie¿¹cy okres sprawozdawczy, wynikaj¹ce ze �wiadczeñ wykonanych na rzecz Spóùki lub z obowi¹zku 

wykonania przyszùych �wiadczeñ przez Spóùkê, których kwotê mo¿na oszacowaã w sposób wiarygodny. 

Odpisy czynnych i biernych rozliczeñ miêdzyokresowych nastêpuj¹ stosownie do upùywu czasu.  

Rozliczenia miêdzyokresowe przychodów obejmuj¹ w szczególno�ci równowarto�ã otrzymanych lub nale¿nych 

od kontrahenta �wiadczeñ, których wykonanie nast¹pi w nastêpnych okresach sprawozdawczych. 

11.10.      Kapitaù wùasny  

Kapitaùy wùasne stanowi¹ kapitaùy tworzone przez Spóùkê zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem, to jest wùa�ciwymi 

ustawami oraz statutem Spóùki. 

Kapitaù podstawowy Spóùki wykazany jest wedùug warto�ci nominalnej, w wysoko�ci zgodnie ze statutem 

Spóùki oraz wpisem do Krajowego Rejestru S¹dowego.  

Kapitaù z aktualizacji wyceny stanowi ró¿nicê miêdzy warto�ci¹ netto �rodków trwaùych przed i po aktualizacji, 

dokonanej zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci oraz odrêbnymi przepisami. Na 

wysoko�ã kapitaùu z aktualizacji wyceny wpùywa równie¿ aktualizacja wyceny inwestycji dùugoterminowych. 

 Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk/(strata) wynikaj¹ca z rachunku zysków i strat.  

11.11.     Zobowi¹zania dùugoterminowe i krótkoterminowe  

Zobowi¹zania dùugoterminowe s¹ to zobowi¹zania, których okres spùaty na dzieñ bilansowy jest dùu¿szy ni¿ 

jeden rok. 

Zobowi¹zania krótkoterminowe s¹ to zobowi¹zania, których okres spùaty na dzieñ bilansowy jest krótszy ni¿ 

jeden rok oraz wszystkie zobowi¹zania z tytuùu dostaw i usùug. 

Zobowi¹zania s¹ wykazywane w warto�ci nominalnej, wymagaj¹cej zapùaty. 

Zobowi¹zania obejmuj¹ tak¿e kredyty i po¿yczki, tzn. zobowi¹zania z tytuùu uzyskanych zwrotnie �rodków 

pieniê¿nych od innych jednostek. 

Zobowi¹zania przedawnione lub umorzone zwiêkszaj¹ pozostaùe przychody operacyjne lub przychody 

finansowe. 

11.12.      Fundusze specjalne  

Do funduszy specjalnych zaliczany jest Zakùadowy Fundusz Úwiadczeñ Socjalnych (ZFÚS). 

ZFÚS zwiêkszaj¹ odpisy ponoszone w ciê¿ar kosztów dziaùalno�ci, wedùug zasad okre�lonych w ustawie o 

ZFÚS, a tak¿e odsetki od �rodków pieniê¿nych i po¿yczek udzielonych z tego funduszu.  

11.13.      Przychody ze sprzeda¿y  

Przychodem ze sprzeda¿y produktów, to jest wyrobów gotowych i usùug, oraz towarów - to jest skùadników 

maj¹tkowych nabytych w celu odsprzeda¿y w stanie nie przetworzonym, jest kwota nale¿na z tego tytuùu od 

odbiorcy, pomniejszona o nale¿ny podatek od towarów i usùug. 

Momentem sprzeda¿y jest przekazanie produktów lub towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usùugi.  

11.14.     Koszty dziaùalno�ci operacyjnej  

Kosztami dziaùalno�ci operacyjnej s¹ wszystkie koszty zwi¹zane z podstawow¹ dziaùalno�ci¹ Spóùki za 

wyj¹tkiem pozostaùych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.  



Plast-Box S.A. SA-R 2003  

Komisja Papierów Warto�ciowych i Gieùd 5 

11.15.       Pozostaùe przychody i koszty operacyjne  

Pozostaùe przychody i koszty operacyjne s¹ to przychody i koszty nie zwi¹zane bezpo�rednio  
z normaln¹ dziaùalno�ci¹ produkcyjn¹, wpùywaj¹ce na wynik finansowy.  

11.16.      Przychody i koszty finansowe  

Przychody i koszty finansowe zawieraj¹ odsetki zwi¹zane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami oraz 

po¿yczkami, ró¿nice kursowe a tak¿e prowizje zapùacone i otrzymane. 

Koszty i przychody finansowe s¹ zaksiêgowane w okresie, którego dotycz¹, niezale¿nie od daty ich faktycznej 

realizacji. 

11.17.       Obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finansowego  

Obowi¹zkowymi obci¹¿eniami wyniku finansowego s¹ podatek dochodowy od osób prawnych (zgodnie z 
ustaw¹ o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz inne pùatno�ci z nim zrównane  
na podstawie odrêbnych przepisów. 

Podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy ze wzglêdu na poniesion¹ stratê obejmuje tylko czê�ã 

odroczon¹, która stanowi ró¿nicê pomiêdzy stanem rezerw i aktywów z tytuùu podatku odroczonego na koniec i 

pocz¹tek okresu sprawozdawczego. 
 
Podatek dochodowy bie¿¹cy naliczany jest w 2003 roku wedùug stawki 27% i jest kalkulowany  
w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowo�ci, skorygowany o przychody nie 

podlegaj¹ce opodatkowaniu, koszty nie stanowi¹ce kosztów uzyskania przychodu oraz odliczenia strat z lat 

ubiegùych i darowizn.   
 
11.18.    Podatek dochodowy odroczony 

Spóùka uwzglêdniaj¹c zasadê ostro¿no�ci, tworzy aktywa z tytuùu odroczonego podatku dochodowego w 

wysoko�ci kwoty przewidzianej w przyszùo�ci do odliczenia od podatku dochodowego w zwi¹zku z ujemnymi 

ró¿nicami przej�ciowymi, które spowoduj¹ w przyszùo�ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 

dochodowego oraz straty podatkowej mo¿liwej do odliczenia. 
Rezerwa z tytuùu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest w wysoko�ci kwoty podatku dochodowego, 

wymagaj¹cej w przyszùo�ci zapùaty, w zwi¹zku z wystêpowaniem dodatnich ró¿nic przej�ciowych, to jest ró¿nic, 

które spowoduj¹ w przyszùo�ci zwiêkszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. 
W kalkulacji podatku dochodowego odroczonego uwzglêdnia siê stawki podatku dochodowego obowi¹zuj¹ce w 

roku powstania obowi¹zku podatkowego. 
 
11.19. Szacunki Zarz¹du Spóùki 

Sporz¹dzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarz¹du Spóùki dokonania pewnych szacunków i zaùo¿eñ, 

które znajduj¹ odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w notach obja�niaj¹cych do tego sprawozdania. 

Rzeczywiste wyniki mog¹ siê ró¿niã od wyników tych szacunków. Szacunki te dotycz¹ miêdzy innymi 

utworzonych rezerw, rozliczeñ miêdzyokresowych, przyjêtych stawek amortyzacyjnych i in. 

 

12.  Do  sporz¹dzenia tabeli �Wybrane dane finansowe� zastosowano nastêpuj¹ce zasady przeliczenia na          

EURO i kursy  EURO : 

 
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepùywów pieniê¿nych, przeliczono na 

EURO zgodnie ze wskazan¹ obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ przeliczenia: 
 
 - bilans wedùug kursu obowi¹zuj¹cego na ostatni dzieñ odpowiedniego okresu, 
 
 - rachunek zysków i strat oraz rachunek przepùywów pieniê¿nych, wedùug kursów �rednich w odpowiednim     
   okresie, obliczonym jako �rednia arytmetyczna kursów obowi¹zuj¹cych na ostatni dzieñ ka¿dego miesi¹ca w    
   danym okresie.   
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W okresie objêtym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym, notowania �rednich kursów 

wymiany zùotego w stosunku do EURO, ustalone przez  Narodowy Bank Polski przedstawiaùy siê nastêpuj¹co: 

 

Okres: Úredni kurs Minimalny Maksymalny Kurs na ostatni 

 w okresie
*)

 kurs w okresie kurs w okresie dzieñ okresu 

 
01.01.2003 � 31.12.2003 4,4474 4,1296 4,7170 4,7170 
 
01.01.2002 � 31.12.2002 3,8697 3,5015 4,2116 4,0202 

*)   �rednia arytmetyczna kursów obowi¹zuj¹cych na ostatni dzieñ ka¿dego miesi¹ca w danym okresie 

 

13. Ró¿nice w zakresie zasad i metod rachunkowo�ci pomiêdzy sprawozdaniami Spóùki sporz¹dzonymi w  

my�l ustawy o rachunkowo�ci  a sporz¹dzonymi wedùug Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci 

(MSR) 

Spóùka prowadzi ksiêgi rachunkowe zgodnie z zasadami rachunkowo�ci okre�lonymi w znowelizowanej ustawie 

o rachunkowo�ci. 
 
Poni¿ej przedstawiono w formie opisowej istotne ró¿nice pomiêdzy podstawowymi pozycjami sprawozdania 

sporz¹dzonego wedùug ustawy o rachunkowo�ci a  MSR. 
 
Rzeczowy maj¹tek trwaùy 

 

Skùadniki rzeczowego maj¹tku trwaùego zostaùy wykazane wedùug cen nabycia pomniejszonych o 

dotychczasowe umorzenie, z wyj¹tkiem �rodków trwaùych podlegaj¹cych przeszacowaniom, których warto�ã 

ksiêgowa jest skorygowana o przeszacowanie. 
Polskie przedsiêbiorstwa dokonywaùy przeszacowañ �rodków trwaùych na podstawie przepisów wydawanych 

przez Ministra Finansów, co miaùo na celu odzwierciedlenie skutków inflacji. 
Przeszacowania te nie speùniaùy wymogów MSR 29 �Sprawozdawczo�ã w warunkach hiperinflacji�.  
 

Ujêcia skutków hiperinflacji 

 
Ustawa nie przewiduje uwzglêdniania efektów hiperinflacji przy sporz¹dzaniu sprawozdañ finansowych. 
MSR 29 wymaga, aby wykazywane w okresie hiperinflacji warto�ci aktywów i pasywów byùy wyra¿one w 

cenach bie¿¹cych na koniec okresu hiperinflacyjnego i stanowiùy podstawê do wyceny aktywów i pasywów w 

sprawozdaniach finansowych nastêpnych okresów. Polska od 1997 roku nie jest krajem o wysokim poziomie 

inflacji. 
 

Kapitalizacja kosztów finansowych 

 
Wedùug ustawy kapitalizacja kosztów finansowych wynikaj¹cych z kredytów i po¿yczek (wù¹czaj¹c zwi¹zane z 

nimi ró¿nice kursowe) jest obligatoryjna w przypadku, gdy koszty te dotycz¹ konkretnych kredytów i po¿yczek 

zaci¹gniêtych w celu nabycia, budowy lub wytworzenia �rodków trwaùych. 
 
Wedùug preferowanych zasad MSR, koszty finansowe zwi¹zane z po¿yczkami i kredytami powinny byã 

rozpoznawane w okresie, w którym zostaùy poniesione, bez wzglêdu na to w jaki sposób wykorzystano �rodki 

pochodz¹ce z kredytu. Alternatywnie MSR dopuszcza kapitalizacjê kosztów finansowych wynikaj¹cych z 

po¿yczek w przypadku, gdy koszty te zwi¹zane s¹ bezpo�rednio z nabyciem, budow¹ lub wytworzeniem 

okre�lonych aktywów. Koszty finansowe, które mog¹ zostaã skapitalizowane to takie, które nie zostaùyby 

poniesione w przypadku gdyby okre�lone �rodki trwaùe nie zostaùy wytworzone. 
 
Podatek odroczony 

 
Podatek odroczony ró¿niùby siê w sprawozdaniu finansowym sporz¹dzonym wedùug MSR od sprawozdania 

wedùug ustawy w rezultacie ró¿nic w wycenie opisanych powy¿ej. 
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Informacja dodatkowa 

 
Wymogi niektórych Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci wprowadzaj¹ rozszerzony zakres ujawnieñ 

w stosunku do zakresu danych wykazywanych w Raporcie Rocznym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


