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WPROWADZENIE 

Przedstawione poniżej informacje finansowe proforma zostały sporządzone w celu 
przedstawienia zmian w aktywach i pasywach według stanów: na dzień 31.12.2010 i na dzień 
31.12.2011 r. oraz rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Emitenta w 
związku z planowaną emisją  akcji  oraz zamierzoną restrukturyzacją Orphee SA w wyniku  
której nastąpi nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od PZ Cormay S.A.  oraz 
transakcja  objęcia i nabycia przez Emitenta do 100% udziałów  w kapitale zakładowym i liczbie 
głosów spółki Rusłand z siedzibą w Moskwie,  98,5 % udziałów  w kapitale zakładowym i liczbie 
głosów spółki Diana z siedzibą w Mińsku, 76,1 %  udziałów  w kapitale zakładowym i  99 % w 
akcjach uprawnionych do głosowania Spółki Innovation Enterprise z siedzibą w Cork-Irlandia. 

Skonsolidowane informacje finansowe proforma zawierają wszystkie informacje dostępne 
Radzie Dyrektorów  Orphee SA, które są istotne dla oceny skonsolidowanych informacji 
finansowych proforma. 

Za skonsolidowane informacje proforma zamieszczone w niniejszym dokumencie odpowiada 
Rada Dyrektorów Orphee SA. 
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PODSTAWA SPORZĄDZENIA INFORMACJI FINANSOWYCH PROFORMA 

Informacje finansowe proforma zostały sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr II 
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącym 
implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji  
zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego ,zamieszczania 
informacji przez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania 
informacji o charakterze reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30.4.2004) 

Rozporządzenia  Komisji (WE) przyjmujące określone MSR , zgodnie z Rozporządzeniem WE  nr 
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Rekomendacje CESR (nie stanowią prawa UE) w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia 
Komisji WE nr 809/2004 o prospekcie. 

W skład informacji finansowych proforma  wchodzi raport biegłego rewidenta. 

Informacje finansowe proforma zostały sporządzone przy założeniu, że osiągniecie pełnej 
kontroli nad nabywanymi spółkami Diana i Rusland  oraz nabycie zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa nastąpiło w dniu 31.12.2010, a Orphee SA działało jako Grupa Kapitałowa 
przez cały 2011 r. 

Informacje finansowe proforma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych, z 
uwagi na ich charakter dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają 
rzeczywistej sytuacji ani wyników Emitenta.   

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PREZENTOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH 
PROFORMA 

ŹRÓDŁO INFORMACJI FINANSOWYCH 

Źródłem skonsolidowanych informacji finansowych proforma są historyczne informacje 
finansowe  Orphee SA, Diana Sp. z o.o., Rusłand Sp. z o.o. oraz Innovation Enterprises Ltd. 
Skonsolidowane informacje finansowe proforma zostały opracowane zgodnie z polityką 
rachunkowości Emitenta, w formie zgodnej jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta. 

ZAŁOŻENIA 

 

a) Założono iż Emitent w ramach zamierzonej restrukturyzacji planuje utworzenie grupy 
kapitałowej poprzez :  

b) Zawarcie umowy o zbyciu udziałów w Kormiej Rusłand i Kormej Diana z datą 31.12.2010 
c) objęcie udziałów o wartości nominalnej  3 000 000 zł. w  kapitale Rusłand  dających łącznie 

100% głosów.  Zapłata nastąpi do 31.12.2012 
d) objęcie udziałów Innovation Enterprise o wartości nominalnej   17 790 000,- dających 76,1 

% udziału w kapitale zakładowym i 99 % akcji uprawnionych do głosowania. Płatność 
zostanie rozłożona na dwa lata , kwota 10 000 000 ,- zostanie zapłacona do 31.12.2012 oraz 
kwota 7 790 000,- zostanie zapłacona do 31.12.2013. Ponadto Orphee SA zobowiązuje się 
do zapłaty odroczonej ceny nabycia akcji niemych w kwocie 1 000 000 EUR zgodnie z 
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harmonogramem. Do dnia 31.12.2012 zostanie zapłacona kwota 250 000,- do dnia 
31.12.2013 500 000,- EUR , do dnia 31.12.2014 250 000,- EUR 

e) objęcie udziałów o wartości nominalnej 203 702,-  w kapitale Kormej Diana dającym łącznie 
98,5 % głosów , zapłata nastąpi do dnia 31.12.2012 

f) szczegółowe warunki transakcji zostaną ustalone na podstawie odrębnych umów  mających 
za przedmiot sprzedaż poszczególnych spółek zależnych Cormay S.A. 

g) założono iż w ramach restrukturyzacji i zmiany profilu działalności PZ Cormay S.A. dojdzie 
do przeniesienia 100 % działalności produkcyjnej z PZ Cormay S.A.  na Orphee SA 

h) w celu realizacji postanowień wynikających z punktu g. PZ Cormay S.A. dokona sprzedaży 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez którą rozumie się organizacyjnie 
wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Cormay zespół składników materialnych  i 
niematerialnych w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych  zadań 
gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie 
realizujące te zadania. 
Zorganizowana część przedsiębiorstwa mająca być przedmiotem sprzedaży  
obejmuje (pkt. od i do m): 

i) środki trwałe: 1) zakład produkcyjny w Maryninie, cenę nabycia ustalono szacunkowo na 
kwotę 1 632 000,- 2) wyposażenie zakładu produkcyjnego i laboratorium w  cenie nabycia 
525 000,- 3) aparaty i inne środki trwałe  związane z dzierżawą  w cenie nabycia 
5 547 000,- 4) pozostałe środki trwałe w cenie nabycia 1 290 000,-  zapłata nastąpi do 
31.12.2012 

j) zapasy magazynowe  w cenie nabycia 11 728 000,- według stanu w bilansie jednostkowym 
PZ Cormay S.A. na dzień 31.12 .2010 obejmujące : materiały – 3 009 000,- półprodukty i 
produkty w toku - 102 000,-  produkty gotowe- 1 730 000,- , towary 6 887 000 . 

k) Należności w wysokości 9 364 000,- co odpowiada wartości księgowej należności 
wykazanych w bilansie jednostkowym PZ Cormay S.A. po skorygowaniu o kwotę należności 
z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społecznych w wysokości 283 000,- oraz 77 000,- 
wynikająca z korekty MSR z  funduszu świadczeń socjalnych . 

l) Zobowiązania w wysokości 5 193 000,-  wynikające z wysokości zobowiązań wykazanych w 
sprawozdaniu jednostkowym PZ Cormay S.A. skorygowanych o zobowiązania wynikające z 
wzajemnych rozrachunków między PZ Cormay S.A. a Orphee SA w wysokości 315 000,- , 
zobowiązań z tytułu podatków w wysokości 326 000,- , zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 
za miesiąc grudzień w wysokości 297 000,-. 

m) Zobowiązań wynikających z umowy cesji , umowy leasingu na Trepaka mającej na celu 
wstąpienie *osoby trzeciej *Orphee  SA  w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy PZ 
Cormay S.A. w wysokości :181 000,- w części długoterminowej i 162 000,- w części 
krótkoterminowej 

n) Powstałą w wyniku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ujemną wartość 
firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych, z wyłączeniem 
długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, co 
stanowi kwotę  3 487 000,-  zaliczano do przychodów na dzień połączenia, w wynik roku 
2010 r. W latach kolejnych korekta ta jest dokonywana w niepodzielone zyski i straty 

o) Przyjęto sprzedaż zrealizowaną przez Orphee SA w roku 2011 na poziomie sprzedaży 
jednostkowej PZ Cormay S.A. dokonując korekty w przychodach  o 10 % marże  wynikającą 
z realizacji umowy  z tytułu sprzedaży przez Orphee SA do publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej,  gdzie zobowiązanym jest PZ Cormay S.A., z uwagi na zawarte umowy w 
ramach przetargów państwowych.  Podstawą naliczenia była wartość  sprzedaży krajowej 
w PZ Cormay S.A., wielkość sprzedaży oszacowano na 45 % 

p) Przyjęto koszty sprzedaży, zarządu i wartości sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów na poziomie kosztów wykazanych w sprawozdaniu PZ Cormay S.A. dokonując 
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korekty w koszcie własnym sprzedanych produktów o  wartości wynikające ze sprzedaży 
do Orphee  SA–marżę  ustalono na poziomie 12 % 

q) Dokonano korekty kosztów z tytułu amortyzacji o kwoty wynikające z rocznych odpisów 
amortyzacyjnych środków  trwałych  służących  realizacji zadań związanych z projektami 
badawczo rozwojowymi  oraz środków trwałych które nadal pozostaną w PZ Cormay S.A. 

r) Należności handlowe wynikające z restrukturyzacji grupy Orphee SA w  2011 r przyjęto w 
wysokości wykazanej w sprawozdaniu jednostkowym PZ Cormay S.A. po skorygowaniu o 
salda początkowe w wysokości przyjętej w sprawozdaniu za 2010 r wynikające z nabycia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Uzupełnione o należności wynikające z bilansów 
jednostkowych spółek zależnych po skorygowaniu o kwoty wzajemnych rozrachunków. 

s) Zobowiązania handlowe wynikające z restrukturyzacji grupy Orphee SA w 2011 przyjęto w 
wysokości wykazanej w sprawozdaniu jednostkowym PZ Cormay S.A., po skorygowaniu o 
salda początkowe w wysokości  przyjętej w sprawozdaniu za 2010 wynikające z nabycia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pozostałe  zobowiązania w wysokości 
wynagrodzeń naliczonych które zostaną zapłacone do 10 stycznia 2012 oraz zobowiązania 
podatkowe w tym  składki ZUS  które zostaną zapłacone do dnia 15 stycznia 2012. 

t) Zapasy w grupie do wyłączenia niezrealizowanych zysków z tytułu marży w zapasie 
przyjęto na poziomie danych skonsolidowanych Grupy Kapitałowej PZ Cormay S.A. po 
wyłączeniu zapasu Orphee SA. 

u) Wzajemne rozrachunki między podmiotami powiązanymi przyjęto na poziomie  
wykazanym w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej PZ Cormay S.A., po 
wyłączeniu rozrachunków Orphee. 

v) Do ustalenia wartości firmy w spółkach  zależnych przyjęto iż nabycie udziałów Diany 
Rusłand nastąpiło w dniu 31 grudnia 2010, więc do wyliczeń przyjęto bilanse spółek 
zależnych na dzień 31.12.2010 . Dla Innovation Enterprises przyjęto datę 9.07.2011 , dla 
wyliczenia wartości firmy z konsolidacji przyjęto bilans na dzień 08.07.2011 przygotowany 
dla potrzeb nabycia udziałów przez PZ Cormay S.A. w 2011 r. 

w) Środki pieniężne wygenerowane w trakcie roku 2011 w wysokości  2 000  000 odpowiadają 
wielkości określonej w jednostkowych przepływach pieniężnych PZ Cormay S.A. po 
skorygowaniu części inwestycyjnej wydatków na nabycie wartości niematerialnych i 
prawnych w kwocie 5 954 000,- , wyłączeniu rozliczeń międzyokresowych oraz części 
inwestycyjnej  dotyczącej wydatków na nabycie udziałów przez PZ Cormay S.A. w spółce 
zależnej  i finansowej części przepływów z uwagi na to że środki pieniężne pozostają nadal 
w PZ Cormay S.A. 

x) Metodologia wyliczeń  zastosowana przy ustaleniu wartości ceny nabycia działów przy 
założeniu realizacji transakcji w dniu 31.12.2010 uwzględniała  czynniki 
makroekonomiczne m.in.: procesy inflacyjne zmianę kursu walut  wykorzystano  stopy 
dyskonta  uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko 
specyficzne, jeśli występuje, dla danego aktywa.  Szacowane wartości inwestycji 
niekoniecznie są równe cenie jaka może zostać zrealizowana w rzeczywistości ze sprzedaży 
aktywów przedsiębiorstwa. Niektórzy szczególni nabywcy mogą się zgodzić na zapłatę 
premii z powodu dodatkowych korzyści jakie zakup może stworzyć dla inwestora czego nie 
uwzględniano w założeniach 

y) W roku 2011 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego przez konwersję 
wierzytelności. Dokonano przeliczenia czy konwertowana wierzytelność znajdzie pokrycie 
w wolnym majątku spółki i po weryfikacji wartości konwertowanej wierzytelności 
zaliczono na kapitał zakładowy kwotę 48 395 000,- .Kwota 1 513 000,- zwiększa zysk spółki 
roku 2011. Konwersją objęto : Zobowiązania wynikające z nabycia zorganizowanej części 
PZ Cormay S.A.  w tym z tytułu nabycia środków trwałych kwota 8 994 000,- zapasów 
11 728 000,- , zobowiązania z tytułu nabycia akcji w wysokości 21 204 000,-  (* bez kwoty 
wynikającej z płatności odroczonej BES w kwocie 3 935 000,-). Zobowiązania z tytułu 
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pożyczki podporządkowanej pod kapitał jako zwrotnej kontrybucji do kapitału (mezzanine) 
w wysokości 2 250 000,- CHF ( po przeliczeniu kwota 7 982 000,-). Operację opisano w 
nocie  nr. 9 .Wniesienie do spółki wierzytelności własnej w zamian za udziały wywołuje 
konfuzję wierzytelności, czyli połączenie praw wierzyciela i obowiązków dłużnika w 
jednym podmiocie i wygaśnięcie długu z mocy prawa. Dla spółki nie powstaje przychód ani 
z tytułu umorzenia zobowiązania, ani z tytułu otrzymania przysporzenia majątkowego. 
Zgodnie bowiem z ustawą o CIT nie są przychodami kwoty otrzymane na powiększenie 
kapitału zakładowego i zapasowego. 

z) Analogicznie należy uznać, że spółka, do której wniesiona została wierzytelność, nie 
powinna rozpoznawać także kosztów podatkowych z tytułu odsetek, a także przychodów 
(kosztów) podatkowych z tytułu różnic kursowych 

  

CEL DLA KTÓREGO SPORZĄDZONO INFORMACJE FINANSOWE PROFORMA 

 

Celem, dla którego zostały sporządzone dane finansowe proforma jest przedstawienie oraz 
opisanie hipotetycznej sytuacji finansowej i wyników grupy kapitałowej, jakie ukształtowałyby 
się w przypadku gdyby przejecie udziałów Spółek zależnych nastąpiło dnia 31 grudnia 2010 
roku a poczynając od dnia 01 stycznia 2011 r Grupa kapitałowa Orphee działa jako samodzielny 
podmiot gospodarczy. 

Dane finansowe proforma jak zaakcentowano powyżej zostały przygotowane wyłącznie w 
celach ilustracyjnych  w celu pokazania jak ta transakcja mogłaby wpłynąć na aktywa i pasywa 
oraz zyski Emitenta za rok 2011. Dane finansowe proforma z uwagi na ich charakter dotyczą 
sytuacji przypuszczalnej, a tym samym nie przedstawiają autentycznej sytuacji finansowej ani 
wyników Emitenta. 

Skonsolidowane informacje proforma sporządzono za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 
2011 r. zgodnie z obowiązującymi u Emitenta zasadami rachunkowości w oparciu o 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Jako okres porównywalny zamieszczono rok 2010. 
W sprawozdaniu zawarto też dane nieskorygowane Grupy PZ Cormay za 2010 r. Spółki PZ 
Cormay S.A. za 2010 r. Dane nieskorygowane Grupy PZ Cormay za 2011 r oraz dane spółki PZ 
Cormay S.A. za 2011 r. 
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OPIS TRANSAKCJI POWODUJĄCEJ KONIECZNOŚĆ PUBLIKACJI INFORMACJI 
FINANSOWYCH PROFORMA  

Orphee SA to szwajcarska firma, która  rozwija i sprzedaje oprzyrządowanie  dla hematologii 
rynku diagnostycznego poświęcone  małym i średniej wielkości laboratorium, jak również do  
gabinetów lekarskich na całym świecie. Została założona w  2002 roku przez byłego dyrektora 
generalnego diagnostycznej korporacji.  Firma Orphee SA jest producentem wysokiej jakości 
aparatów hematologicznych . Orphee SA oferuje własną linie odpowiednich odczynników, 
materiałów kontrolnych i kalibratorów dla pełnej gamy analizatorów. 

Firma została zawiązana zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego z siedzibą pod adresem: 19 
Chemin du Champs des Filles, Plan les Ouates, CH-1228, Genewa, Szwajcaria. 

 W  dniu 8 stycznia 2010 r. PZ Cormay S.A.  zawarł umowę nabycia 100% akcji szwajcarskiej 
Spółki ORPHEE SA. Orphee SA jest członkiem Grupy Kapitałowej PZ Cormay. Po planowanych 
zmianach  pozycja Orphee SA w Grupie Cormay będzie przedstawiała się  następująco : 

 

 

OPIS FAKTYCZNEJ TRANSAKCJI 

W przedmiotowej transakcji będącej tematem sprawozdania finansowego Proforma 
przedstawiono następujący stan faktyczny (zdarzenia przyszłe) . Na dzień zamieszczenia 
Dokumentu Informacyjnego nie zostały zrealizowane jeszcze warunki umów przedstawione w 
proformie. 

PODSTAWA SPORZĄDZENIA INFORMACJI. 

Podstawą sporządzenia informacji są jednostkowe sprawozdania finansowe PZ Cormay S.A., 
Kormej Diana Sp. z o.o., Kormiej Rusłand Sp. z o.o., Innovation Enterprises Ltd. oraz Orphee SA 
za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Przewiduje się objęcie tych spółek 
wewnętrzną restrukturyzacją Grupy Kapitałowej Cormay, a utworzenie Grupy Kapitałowej 
Orphee niższego szczebla nie zmieni skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej 
Cormay za 2011 r.  Dane porównywalne za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010, 
planowana restrukturyzacja nie zmieni też sprawozdania Grupy Kapitałowej PZ Cormay za 
2010r. 

Jednostka 
Dominująca 

wyższego szczebla 
PZ Cormay S.A.  

Jednostka 
Dominująca 

niższego szczebla 
Orphee SA 

Jednostka Zależna 
Kormiej Rusłand 

Jednostka Zależna 
Kormej Diana 

Jednostka Zależna 
Innovation 
Enterprises 
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Zawarty w sprawozdaniu finansowym Orphee SA rachunek zysków i strat za rok 2011 został 
sporządzony w wersji kalkulacyjnej. Zawarte w Polityce rachunkowości obu spółek metody 
ustalania wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych, tj. w szczególności 
materiałów nie są rozbieżne. W Spółce Orphee SA stosowana jest wycena rozchodów towarów i 
materiałów zgodnie z zasadą FIFO. Spółka Orphee SA stosuje wycenę rozchodu materiałów wg 
cen nabycia natomiast towarów, w drodze szczegółowej identyfikacji. Po wyznaczeniu 
kryterium istotności uznano, że zmiany w powyższych składnikach, które doprowadziłyby do 
ujednoliconej wyceny są nieistotne. Nie zaistniała potrzeba korygowania sprawozdania 
finansowego w tym zakresie, stąd dla celów sporządzenia informacji finansowej proforma nie 
dokonywano tychże korekt. 

Zawarte w Polityce rachunkowości trzech spółek metody wyceny różnic kursowych są 
rozbieżne. Przyjęta przez Orphee SA wycena jest zgodna z prawem szwajcarskim, w pozostałych 
spółkach zgodna z przepisami prawa lokalnego kraju w którym spółki mają siedzibę. Jednak po 
wyznaczeniu kryterium istotności uznano, że zmiany w powyższych składnikach, które 
doprowadziłyby do ujednoliconej wyceny są nieistotne. Nie zaistniała potrzeba korygowania 
sprawozdania finansowego w tym zakresie, stąd dla celów sporządzenia informacji finansowej 
proforma nie dokonywano tychże korekt. 

W rachunku wyników zgodnym z prawem szwajcarskim firma Orphee SA amortyzację ujmuje 
jako odrębną pozycję w rachunku wyników więc na potrzeby prospektu dokonano 
przekształcenia zaliczając amortyzację do kosztów działalności już na poziomie sprawozdania 
MSR. 

Informacje finansowe proforma zostały sporządzone na potrzeby Dokumentu Informacyjnego 

SKUTKI PRZEPROWADZENIA TRANSAKCJI 

Restrukturyzację wewnątrz Grupy Cormay która  zakłada utworzenie Grupy Orphee – nowej 
grupy działającej na rynku sprzętu diagnostycznego z siedziba w Szwajcarii, posiadającej 
podmioty zależne w Rosji, w Polsce, na Białorusi oraz w Irlandii. 

W wyniku restrukturyzacji, PZ Cormay S.A. zmieni swój profil działalności z produkcyjno-
dystrybucyjnego, skupiając się na działalności badawczo-rozwojowej. Działalnością produkcyjną 
oraz dystrybucją zajmować się będą podmioty wchodzące w skład Grupy Orphee. 

W wyniku przekształcenia  powstanie Grupa Orphee, która będzie wchodziła w skład Grupy PZ 
Cormay oraz będzie jej jednostka operacyjną. W poszerzonym składzie  Grupa Orphee będzie 
obejmowała podlegające konsolidacji jednostki: 

jednostkę dominującą jest Orphee SA 

jednostki zależne : 

KORMEJ DIANA Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) 

KORMIEJ - RUSŁAND Sp. z o.o. z  siedzibą w Moskwie (Rosja) 

Innovation Enterprises Ltd. z siedzibą w Cork (Irlandia). 
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Zakładana struktura własności ,  po emisji akcji  będzie przedstawiała się następująco : 

                       

 

                                                                              

 

Wyszczególnienie % Kapitału 
Jednostka Dominująca Wyższego szczebla PZ Cormay S.A.   66,7 %  
Pozostali Akcjonariusze 33,3 % 
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Skonsolidowane informacje finansowe proforma Grupy Kapitałowej Emitenta 

OPIS PRZYJĘTYCH WAŻNIEJSZYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI,  

w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalania wyniku 
finansowego oraz sposobu sporządzania skonsolidowanych informacji finansowych proforma 

 

Informacja o zasadach rachunkowości przyjętych do sporządzenia danych finansowych 
proforma : 

Informacje finansowe proforma odnoszą się do ostatniego okresu rocznego, który jest 
publikowany i  poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości  − powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie 
statystycznie sporządzonego rachunku wyników i zweryfikowanego bilansu. 

− Korekty proforma (w tym konsolidacyjne) 

− Wynikające z korekt proforma i korekt konsolidacyjnych informacje finansowe proforma. 

Informacja finansowa proforma, jak też wszystkie informacje finansowe będące podstawą jej 
sporządzenia, zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
Emitenta w stosunku do ostatniego półrocznego badanego  sprawozdania finansowego. 

ZASADY KONSOLIDACJI 

Za jednostki zależne w skonsolidowanych informacjach finansowych proforma uznaje się te 
jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i 
operacyjną w celu uzyskania korzyści z ich działalności. 

Wiąże się to z posiadaniem większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących tych 
jednostek. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę uwzględnia się 
istnienie oraz wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub 
zamienić. 

Przejęcie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. 

Wyłączeniu podlega wartość bilansowa inwestycji jednostki dominującej w każdej jednostce 
zależnej, odpowiednio z kapitałem własnym każdej jednostki zależnej. Nadwyżkę wartości 
bilansowej inwestycji nad wartością godziwą udziału 

Grupy w możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość 
firmy. Nadwyżkę udziału Grupy w wartości godziwej aktywów netto nad ceną przejęcia ujmuje 
się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. 

Koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych 
instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, 
powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. 

Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe 
przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych, wycenia się na dzień przejęcia według 
ich wartości godziwej, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości. 
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Transakcje, rozrachunki, przychody, koszty i nie zrealizowane zyski ujęte w aktywach, powstałe 
na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy, podlegają eliminacji. 

Udział mniejszości w aktywach netto konsolidowanych jednostek zależnych ujmowany jest w 
ramach kapitału własnego odrębnej pozycji. 

Zaprzestaje się konsolidacji jednostek zależnych z dniem ustania kontroli. 

Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych. 

 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia się w 
walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi 
działalność tj. w walucie funkcjonalnej. Skonsolidowane informacje finansowe proforma 
prezentowane są w złotych polskich (PLN), które stanowią walutę funkcjonalną oraz walutę 
prezentacji jednostki dominującej. 

Kursy przyjęte do poszczególnych pozycji  sprawozdania  

Waluta (kurs średni) 31.12.2011 

Euro  4,4168 

Euro  (średni) 4,1401 

Euro (średni)  MSR 21 4,2994 

Dolar 3,4174 

CHF 3,6333 

średni CHF 3,3660 

GBP 5,2691 

100 JPY 4,4082 

RUB 0,1061 

średni RUB 0,1008 

100 BYR 0,0402 

100 BYR średni 0,0621 

 

Dane porównywalne  

Waluta (kurs średni) 31.12.2010 

Euro  4,0044 

Euro  (średni) 3,9603 

Dolar 2,9641 

CHF 3,1639 

średni CHF 2,9317 

GBP 4,5938 

100 JPY 3,6440 

RUB 0,0970 

średni RUB 0,0998 

100 BYR 0,1014 

100 BYR średni 0,1026 

 

 

 Transakcje i salda 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na moment początkowego ujęcia na 
walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Na każdy dzień bilansowy: 
wyrażone w walucie obcej pozycje pieniężne przelicza się przy zastosowaniu kursu zamknięcia; 
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pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego w walucie obcej przelicza się przy 
zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji, oraz pozycje niepieniężne wyceniane w wartości 
godziwej w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia ustalenia 
wartości godziwej. 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie 
obcej oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach 
obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy 
kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów 
w aktywach netto. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Za rzeczowe aktywa trwałe uznaje się środki trwałe, które są utrzymywane przez jednostkę w 
celu wykorzystywania ich w procesie produkcyjnym lub przy dostawach towarów i świadczeniu 
usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu, lub w celach 
administracyjnych, którym towarzyszy oczekiwanie, iż  będą wykorzystywane przez czas 
dłuższy niż jeden okres, w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo, iż jednostka 
uzyska w przyszłości korzyści ekonomiczne związane ze składnikiem majątkowym, oraz których 
wartość można określić w sposób wiarygodny. 

Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczane są m.in.: nieruchomości tj. grunty własne, budynki, 
obiekty inżynierii wodnej i lądowej, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne ruchome 
środki trwałe, ulepszenia w obcych środkach trwałych, środki trwałe w budowie. 

 Na dzień początkowego ujęcia rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia/koszcie 
wytworzenia. Cena nabycia rzeczowych aktywów trwałych nabytych w transakcji połączenia 
jednostek gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Cenę 
nabycia/koszt wytworzenia powiększają koszty finansowania zewnętrznego zaciągniętego na 
sfinansowanie nabycia lub wytworzenie środka trwałego. Na dzień bilansowy, rzeczowe aktywa 
trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane 
odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości. 

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonywane są metodą liniową przez przewidywany 
okres użytkowania danego środka trwałego. Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych jest 
wartość początkowa. 

Amortyzację rozpoczyna się, gdy środek trwały jest dostępny do użytkowania. Amortyzacji 
zaprzestaje się na wcześniejszą z dat: gdy środek trwały zostaje zaklasyfikowany jako 
przeznaczony do sprzedaży (lub zawarty w grupie do zbycia, która jest zaklasyfikowana jako 
przeznaczona do sprzedaży) zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i 
działalność zaniechana” lub zostaje usunięty z ewidencji bilansowej.  

Metoda amortyzacji, stawka amortyzacyjna oraz wartość końcowa podlegają weryfikacji na 
każdy dzień bilansowy. Wszelkie wynikające z przeprowadzonej weryfikacji zmiany ujmuje się 
jak zmianę szacunków. Odpisów z tytułu utraty wartości dokonuje się do poziomu wartości 
odzyskiwanej, jeżeli wartość bilansowa danego środka trwałego (lub ośrodka wypracowującego 
środki pieniężne, do którego on należy) jest wyższa od jego oszacowanej wartości  
odzyskiwanej. Test na utratę wartości przeprowadza się i ujmuje ewentualne odpisy z tytułu 
utraty wartości zgodnie z zasadami określonymi w punkcie „Utrata wartości”. 

Środek trwały usuwa się z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub, gdy nie oczekuje się 
wpływu dalszych korzyści ekonomicznych z jego użytkowania lub zbycia.  
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Zyski lub straty na usunięciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych ustala się jako różnicę 
pomiędzy przychodami netto ze zbycia (jeżeli występują) i wartością bilansową tych środków 
trwałych i ujmuje w rachunku zysków i strat. 

Wartości niematerialne 

Za wartości niematerialne uznaje się możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki 
aktywów, nie posiadające postaci fizycznej. W szczególności do wartości niematerialnych zalicza 
się: nabyte oprogramowanie komputerowe, nabyte prawa majątkowe – autorskie prawa 
majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków 
towarowych. Na dzień początkowego ujęcia wartości niematerialne wycenia się w cenie nabycia. 
Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek 
gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. 

Na dzień bilansowy wartości niematerialne wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o 
skumulowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych i kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty 
wartości. Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową, 
przez okres przewidywanego użytkowania. 

Grupa Kapitałowa nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. 
Amortyzację rozpoczyna się, gdy składnik wartości niematerialnych jest dostępny do 
użytkowania. Amortyzacji wartości niematerialnych zaprzestaje się na wcześniejszą z dat: gdy 
składnik wartości niematerialnych zostaje zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży 
(lub zawarty w grupie do zbycia, która jest zaklasyfikowana jako przeznaczona do 
sprzedaży)zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność 
zaniechana” lub zostaje usunięty z ewidencji bilansowej. 

Metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna podlegają weryfikacji na każdy dzień bilansowy. 
Wszelkie zmiany wynikające z przeprowadzonej weryfikacji ujmuje się jako zmianę szacunków. 

Wszelkie koszty finansowania zewnętrznego poniesione na dostosowywany składnik wartości 
niematerialnych ujmuje się w cenie nabycia. 

Wartości niematerialne testuje się na utratę wartości zgodnie z zasadami określonymi w 
punkcie „Utrata wartości”. 

Składnik wartości niematerialnych usuwa się z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub, gdy 
nie oczekuje się dalszych korzyści ekonomicznych z jego użytkowania lub zbycia. Zyski lub 
straty na usunięciu składnika wartości niematerialnych ustala się jako różnicę pomiędzy 
przychodami netto ze zbycia (jeżeli występują) i wartością bilansową tych wartości 
niematerialnych oraz ujmuje w rachunku zysków i strat. 

 

Leasing 

Umowa leasingu w ramach której znacząca część ryzyka i pożytków z tytułu własności pozostaje 
udziałem leasingodawcy(finansującego) stanowi leasing operacyjny. Opłaty leasingowe 
uiszczane w ramach leasingu operacyjnego rozliczane są w koszty metodą liniową przez okres 
leasingu. 
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Zapasy 

Do zapasów Grupa Kapitałowa zalicza: 

1. materiały, 
2. półprodukty i produkcję w toku, 
3. wyroby gotowe, 
4. towary.  

Przychód składników zapasów wyceniany jest według następujących zasad: materiały i towary – 
według cen zakupu-nabycia, wyroby gotowe, półprodukty i produkcja w toku – według kosztu 
wytworzenia.  

Na dzień bilansowy zapasy wyceniane są według przyjętych wyżej zasad, jednakże na poziomie 
nie wyższym od wartości netto możliwej do uzyskania. Wartość netto możliwa do uzyskania to 
szacowana cena sprzedaży dokonywanej w normalnym toku działalności, pomniejszona o 
szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

Bilansowa wycena produktów gotowych i produkcji w toku odbywa się na poziomie 
rzeczywistego kosztu wytworzenia, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny. 

Należności i rozliczenia międzyokresowe 

Należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się początkowo według wartości godziwej. Po 
początkowym ujęciu należności te wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem 
odpisów z tytułu utraty wartości. 

Odpisu z tytułu utraty wartości należności dokonuje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, 
że jednostka nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot z uwzględnieniem stopnia 
ryzyka jakie wiąże się z daną należnością. Odpis tworzy się w ciężar kosztów w rachunku 
zysków i strat. Wszelkie przekazane zaliczki jak na poczet przyszłych dostaw towarów i usług, 
na środki trwałe w budowie, na objęcie udziałów i akcji, nabycie wartości niematerialnych i inne 
ujmuje się w pozostałych należnościach. 

Zasady wyceny innych należności stanowiących aktywa finansowe zostały przedstawione w 
punkcie „Aktywa finansowe”. 

Należności nie stanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej 
i wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów z tytułu 
utraty wartości. Z punktu widzenia terminu wymagalności należności kwalifikowane są jako 
długoterminowe lub krótkoterminowe. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych, oraz kwoty depozytów gwarancyjnych . Środki pieniężne wycenia się w wartości 
nominalnej.  

Kapitał własny 

Kapitał własny Grupy Kapitałowej stanowią: 

a) kapitał akcyjny jednostki dominującej, 

b) nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, 
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c) pozostałe kapitały, na które składają się kapitały rezerwowe i zapasowe, oraz rozrachunki 
kapitałowe z akcjonariuszami, które stanowią pożyczki podporządkowane pod kapitał i jako 
takie zależne  są od subordynacji zobowiązań na pokrycie kapitału,  

d) zyski zatrzymane, na które składają się: 

- niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (skumulowane zyski/straty z lat 
ubiegłych), 

-wynik finansowy bieżącego okresu obrotowego, 

Odrębną pozycję kapitału własnego stanowią udziały mniejszości. 

Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez jednostkę dominującą ujmowane są w wartości 
uzyskanych wpływów pomniejszonych o bezpośrednie koszty emisji. 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe obejmują kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania wynikające z 
zawartych umów leasingu finansowego. Ujmuje się je początkowo według wartości godziwej. Na 
dzień bilansowy są one ujmowane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 

Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek jednostek Grupy 
Kapitałowej, którego wypełnienie, według oczekiwań, spowoduje wypływ z jednostki środków 
zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. Zobowiązania ujmuje się w kwocie wymagającej 
zapłaty to znaczy z uwzględnieniem nie zapłaconych na dzień bilansowy odsetek. Do 
zobowiązań Grupa Kapitałowa zalicza: zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z 
tytułu ceł, podatków, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych zobowiązania z tytułu 
wynagrodzeń, pozostałe zobowiązania. 

Rezerwy 

Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne i prawdopodobne przyszłe zobowiązania do 
poniesienia w następnych okresach sprawozdawczych, które można w sposób wiarygodny 
oszacować. Do głównych pozycji rezerw zalicza się: 

- rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

- rezerwę na świadczenia emerytalne. 

Grupa nie tworzy rezerwy na odprawy emerytalne wynikające z przepisów prawa pracy.  

 

 

Utrata wartości 

Na każdy dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują przeglądu wartości bilansowej 
składników majątku w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na 
możliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, 
szacowana jest wartość odzyskiwana danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego 
odpisu z tego tytułu. Wartość odzyskiwana ustalona jest jako kwota wyższa z dwóch wartości, a 
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mianowicie: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, która 
odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych 
przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz 
ryzyko specyficzne, jeśli występuje, dla danego aktywa. Jeżeli wartość odzyski walna jest niższa 
od wartości bilansowej netto składnika aktywów, wartość bilansowa jest pomniejszona do 
wartości odzyskiwalnej. Strata z tego tytułu jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym 
nastąpiła utrata wartości. W sytuacji odwrócenia utraty wartości wartość netto składnika 
aktywów zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od 
wartości netto tego składnika aktywów, jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została 
rozpoznana w poprzednich okresach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest jako korekta 
kosztów okresu, w którym ustały przesłanki powodujące utratę wartości. 

Przychody 

Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po 
pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i opusty. Przychody ujmuje się następujący 
sposób: 

Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów i materiałów ujmuje się wtedy, gdy: 
jednostka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do 
towarów, wyrobów gotowych i materiałów, jednostka przestaje być trwale zaangażowana w 
zarządzanie sprzedanymi towarami, wyrobami gotowymi i materiałami w stopniu, w jakim 
funkcję taką realizuje się wobec zapasów, do których ma się prawo własności, ani też  nie 
sprawuje nad nimi efektywnej kontroli, kwotę przychodów można wycenić wiarygodnie, istnieje 
prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji, koszty 
poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę w związku z transakcją, można 
wycenić w sposób wiarygodny. 

Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się wtedy, gdy: kwotę przychodów można wycenić w 
sposób wiarygodny, istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści 
ekonomiczne z tytułu transakcji, stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być 
określony w wiarygodny sposób, koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty 
zakończenia transakcji mogą być wycenione w wiarygodny sposób. 

Przychody z tytułu odsetek ujmuje się według zasady memoriałowej metodą efektywnej stopy 
procentowej. 

Opodatkowanie 

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony. 
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa rożni się od księgowego 
zysku (straty) brutto w związku z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu i 
kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Obciążenia podatkowe są wyliczane 
w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. Przepisy podatkowe w 
Szwajcarii obciążają podatkiem  dochód oraz kapitał. Podatek odroczony jest wyliczany metodą 
bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości w oparciu o różnicę  
pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi im wartościami 
podatkowymi. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic 
przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku 
odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można 
pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Podatek 
odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w 
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momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. 
Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat poza przypadkiem, gdy dotyczy on 
pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony 
jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku 
odroczonego podlegają kompensacie w podziale na tytuły krótkoterminowe i długoterminowe, 
gdy spółki Grupy Kapitałowej posiadają możliwy do wyegzekwowania tytuł do przeprowadzenia 
kompensat należności i zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego. 

Dotacje państwowe 

Pieniężne dotacje państwowe ujmuje się w systematyczny sposób jako przychód  w 
poszczególnych okresach, aby zapewnić ich współmierność z odnośnymi kosztami, które dotacje 
mają w zamierzeniu kompensować. 

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

Zarządzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i określania sposobu 
postępowania z nim, obejmując następujące jego rodzaje: ryzyko rynkowe (zmian cen towarów, 
kursów walutowych oraz stop procentowych), ryzyko płynności, ryzyko kredytowe wraz z 
ryzykiem inwestycyjnym, ryzyko operacyjne. Odpowiednia polityka, struktura organizacyjna i 
procedury wspierają proces, u podstaw którego leżą działania związane z zarządzaniem 
ryzykiem. Podstawowym ryzykiem, na które narażona jest Grupa Kapitałowa jest  

Ryzyko rynkowe 

Obejmuje ono ryzyko zmian cen towarów, ryzyko zmian kursów walutowych, ryzyko zmian stop 
procentowych. 

Ryzyko zmian cen towarów 

Produkcja Grupy Kapitałowej jest uzależniona od cen materiałów pochodzących z kraju jak i z 
importu, których ceny kształtowane są tendencjami na rynkach światowych i mają wpływ na 
poziomy kosztów produkcji w całej branży. Generalnie w ostatnich latach obserwuje się 
powolne wzrosty cen tych materiałów. W efekcie można ocenić, że wpływ cen materiałów oraz 
komponentów na koszty produkcji grupy jest istotny, ale w ostatnich latach nie następowały 
gwałtowne ich zmiany, a te które następowały dotyczyły całego rynku i w efekcie przekładały 
się na zmiany cen produktów rynkowych w niewielkim stopniu. 

 

Ryzyko zmian kursów walutowych 

Grupa Kapitałowa w odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach 
międzynarodowych jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych. Ryzyko takie powstaje 
w wyniku dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub zakupów w walutach innych 
niż jej waluta funkcjonalna. Grupa Kapitałowa wykorzystuje częściowo na potrzeby 
zabezpieczenia przepływów pieniężnych zawierane w celach handlowych transakcje walutowe. 

Ryzyko zmian stop procentowych 

Grupa Kapitałowa jest stroną umów kredytowych opartych na zmiennych stopach. W związku z 
tym narażona jest na ryzyko zmian stop procentowych, w przypadku zaciągania nowego lub 
refinansowania istniejącego zadłużenia. Zarówno własne doświadczenia Grupy, jak też istniejąca 
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sytuacja na rynku finansowym nie wskazują, by istniały związane z tym zagrożenia. W ocenie 
Grupy nie ma potrzeby dokonywania zabezpieczeń w odniesieniu do tego rodzaju ryzyka. 

Ryzyko płynności 

Ze względu na sprzyjające zaciąganiu nowych kredytów warunki rynkowe oraz wysoka ocena 
zdolności kredytowej Grupy Kapitałowej nie istnieje zagrożenie utraty dostępu do źródeł 
finansowania. Z zarządzaniem ryzykiem płynności związane jest też opisane poniżej ryzyko 
kredytowe. 

Ryzyko kredytowe / inwestycyjne 

Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom 
weryfikacyjnym, a stan należności podlega ciągłemu monitoringowi. Dodatkowo ryzyko 
kredytowe w przypadku należności jest ograniczone poprzez dużą liczbę i dywersyfikację 
klientów Spółek. W konsekwencji Grupa Kapitałowa nie jest narażona na znaczące ryzyko 
kredytowe. 

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI 

1. Segment geograficzny 

Grupa Orphee będzie posiadać siec dystrybucji obejmująca ponad 260 podmiotów i 
zapewniająca dostęp do ok.150 krajów. Oznacza to, że produkty Grupy Orphee będą 
sprzedawane na wszystkich kontynentach. Przychody w podziale na regiony wykazują 
stała strukturę. Największym źródłem przychodów Grupy Orphee będzie Azja, gdzie 
Grupa wygeneruje 44% przychodów ogółem. Jest to związane ze znacząca obecnością 
przyszłej Grupy Orphee na dużych rynkach azjatyckich, takich jak Rosja, Chiny, Indie i 
Tajlandia. Drugim pod względem wielkości źródłem przychodów jest Europa, na która 
przypada 25% przychodów ogółem. Większość przychodów w Europie generuje sprzedaż 
na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Polska, Białoruś i Turcja. Przychody ze 
sprzedaży do obu Ameryk stanowią 15% przychodów ogółem przyszłej Grupy Orphee, 
dzięki obecności Grupy na najważniejszych rynkach Ameryki Łacińskiej, np. w Brazylii. 

2. Segment branżowy 

Emitent specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości odczynników diagnostycznych do 
badań in vitro i dystrybucji aparatury do diagnostyki laboratoryjnej. Rynek in vitro jest 
związany z badaniami, które wykonywane są w celu skutecznego diagnozowania 
pacjentów , prowadzenia efektywnej terapii oraz monitorowania jej skutków. Badania te 
wykazują obecność lub ilość ściśle określonego składnika w tzw. płynach ustrojowych 
człowieka (np. krew, mocz, płyn mózgowo – rdzeniowy, płyny zbierające się w jamie 
opłucnej, jamie otrzewnej, torebkach stawowych).Diagnostyka in vitro (IVD) polega na 
przeprowadzaniu nieinwazyjnych badań materiału biologicznego w celu zdiagnozowania 
lub wykluczenia choroby. Testy te wykorzystuje się do badań przesiewowych, 
monitorowania efektów terapii i zapewnienia bezpieczeństwa krwi do transfuzji. 
Diagnostyka in vitro ma szeroka gamę zastosowań, od zaawansowanych technologicznie 
badań w laboratoriach klinicznych do prostych testów do samodzielnego stosowania (np. 
testów ciążowych). Rynek diagnostyczny (diagnostyczne badania laboratoryjne czy 
diagnostyka in vitro) dzieli się na kilka segmentów i kilka branż. Podstawowe branże to: 
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aa) chemia kliniczna (biochemia) – polega na oznaczaniu poziomu metabolitów, 
enzymów, białek w tym białek ostrej fazy (stanu zapalnego) i niektórych hormonów 
w oparciu o barwną reakcję i odczyt spektrofotometryczny; badanie to pozwala 
ocenić stan równowagi wewnątrzustrojowej, której zaburzenie 
jest spowodowane przez chorobę (cukrzyca, zawał serca itp.); 
 

 hematologia – bada zmiany ilościowo - jakościowe składu i charakteru komórek 
występujących we krwi; 
 

 elektroforeza – polega na rozdziale białek surowicy krwi w oparciu o zjawisko 
migracji z różną szybkością w polu elektrycznym; badanie to stosuje się w 
diagnozowaniu chorób, w których występują zmiany ilościowe i jakościowe w 
białkach osocza krwi (choroby nerek, choroby nowotworowe); 
 

 koagulologia – bada proces krzepnięcia i jego zaburzenia poprzez oznaczenie 
poziomu poszczególnych składników biorących udział w tym procesie. 
 

bb) immunologia – bada reakcje odpornościowo-obronna ustroju na czynniki 
chorobotwórcze lub inne obce organizmowi substancje i ciała (np. toksyny lub 
transplanty); 
 
Wyniki badań laboratoryjnych są elementem kompleksowej diagnostyki, a ich 
znaczenie jest bardzo duże ze względu na nieinwazyjny charakter badań oraz 
możliwość ich wielokrotnego powtarzania w krótkich odstępach czasu. Stosowane w 
profilaktyce są elementem oceny ogólnego stanu pacjentów, a w trakcie leczenia na 
każdym jego etapie służą bardzo istotnymi informacjami, z których główne to: 
wykrywanie i rozpoznawania choroby, określenie jej zaawansowania, ocena 
rokowania chorych, monitorowanie przebiegu choroby oraz jej leczenia, 
ocena efektywności leczenia, wykrywanie ewentualnych powikłań oraz kontrola 
chorych po leczeniu. Rynek diagnostyki laboratoryjnej jest ściśle powiązany z 
rynkiem usług medycznych. Rosnąca wartość rynku usług medycznych oraz coraz 
szerszy zakres wykorzystania wyników badań powodują, że rynek diagnostyki 
medycznej ma dobre perspektywy wzrostu. Oferta Emitenta kierowana jest  głównie 
do małych i średnich laboratoriów, a najważniejsze rynki, na których jest obecny to: 
rynek polski i zagraniczne rynki krajów rozwijających się, gdzie obserwuje się 
największy potencjał wzrostu. 
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Obszar działalności Emitenta obejmuje 

Biochemię 

 

Hematologię 

Elektroforezę 

Immunologię 

Koagulologię 

Cytologię 

Parazytologię 

Serologię 

Urologię 

 

Produkcja 
Analizatorów 
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DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ORPHEE -PROFORMA 31.12.2011 

 

 

SPRAWOZDANIE Z  CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORPHEE -PROFORMA  

 

1 2 I.  
 

Diana Rusłand Orphee Audit 1 2 3 4 5 2011 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

39602 1928 15388 37079 9953 -11143       -3334 89 473 

II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i 
towarów, w tym:  

24472 1625 9491 24314 6221 -11143 34     -3334 51 612 

A Zysk brutto  (A - B) 15130 303 5897 12765 3732  34      37 861 

III Koszty sprzedaży 11074 389 2448 4306 1303           19 520 

IV Koszty administracyjne 1317 62 1750 1729 653           5 511 

V Pozostałe przychody      14             14 

VI Pozostałe straty zyski netto  25   0 258       311   594 

B Zysk operacyjny (C - D - E+ F -G) 2739 -173 1699 6744 1518  34  -311   12 250 

VII Przychody finansowe  744 366 94             1 204 

VIII Koszty finansowe  567 902 1318 275           3 062 

IX Koszty finansowe -netto                     0 

C Zysk prze opodatkowaniem 2739 4 1163 5520 1243  34  -311   10 392 

X Podatek dochodowy (aktywa i rezerwy) 520 3 276 30 0  0 -1501     -672 

  podatek bieżący 520 3 276 30             829 

  podatek odroczony               -1501     -1 501 

D Zysk netto roku obrotowego działalność 
kontynuowana 

2219 1 887 5490 1243  -
34 

1501 -311   11 064 

1. Udziałowcom jednostki dominującej                     11 064 
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1 2 I.  
 

Diana Rusłand Orphee Audit 1 2 3 4 5 2011 

2. Udziałowcom mniejszościowym                       

XI Inne dochody całkowite                     0 

XI.1 różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

                      

XII Działalność zaniechana                       

XI.1 Udziałowcom jednostki dominującej                     0 

XI.2 Udziałowcom mniejszościowym                       

E Całkowite dochody netto roku obrotowego                      11 064 

XIII Niezrealizowane zyski na papierach wartościowych 
przeznaczonych do sprzedaży inwestycyjnej 

                      

XIV Nadwyżka z aktualizacji wyceny                       

XV Przeliczenie na walutę prezentacji jednostki zależne                       

XVI Przeliczenie na walutę prezentacji-jednostki 
stowarzyszone 

                      

XVII Niezrealizowane zyski na operacjach 
zabezpieczających przepływy pieniężne 

                      

XVIII Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów 

                      

F Łącznie inne całkowite dochody                     11 064 

G Wynik całościowy (zysk/strata netto + - inne 
całkowite dochody 

                    11 064 

XIX Zysk netto przypadający :                     11 064 

1. Akcjonariuszom jednostki dominującej                       

2. Udziałowcom mniejszościowym                     11 064 

XX Całkowity dochód ogółem przypadający :                     297 

1. Akcjonariuszom jednostki dominującej                     10 767 

2. Udziałowcom mniejszościowym                     267 

                          

Nota I. Korekta dystrybucja i produkcja przejęta od Cormay 
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KOREKTY KONSOLIDACYJNE 

Nota  1 Wyłączenia  wzajemnych przychodów i kosztów 

Nota 2 Niezrealizowana marża w zapasach i zyskach 

Nota 3 Zmiana  stanu aktywów  z tytułu podatku odroczonego 

Nota 4 Utworzenie rezerwy na koszty związane z restrukturyzacją Grupy Orphee 

Nota 5 Korekta zakupów i przychodów od Orphee  podlegająca  wyłączeniu z szacowanej sprzedaży przejętej od PZ Cormay S.A. 

Nazwa jednostki powiązanej Stan na dzień 
zamknięcia ksiąg 
rachunkowych                      
(zł, gr) 

    

  Zakupy Przychody Suma wyłączenia  

2 3 4 5 

Diana    965   

Rusland   9693   

Orphee       

Orphee     0 

Audit 485   0 

SUMA 485 10658 11143 

 

1  Przychody i koszty osiągnięte w ramach grupy kapitałowej 

Strona  
bilansu 

Pozycja Rachunku zysków i strat CT 

      

Rachunek zysków Przychody ze sprzedaży towarów i produktów   

Rachunek zysków Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11143 

 

2. Niezrealizowane zyski zawarte w aktywach 

Strona  
bilansu 

Pozycja bilansu DT CT 

Aktywa Materiały z roku ubiegłego  293   

  Materiały z roku bieżącego   259 

Pasywa Zysk netto pomniejszony w roku ubiegłym – przyjęto wartości według sprawozdania 
skonsolidowanego Grupy PZ Cormay za 2010 r 

   293 

  Zysk netto pomniejszony w roku bieżącym 259   

Rachunek 
zysków 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 259   

  saldo -34   

 

Odjęto 55 tys. marży w zapasie Orphee 
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3. Korekta przed konsolidacyjna 
  
1 Podatek odroczony w Audit -760 

2 Podatek odroczony w Orphee -741 

  Razem -1501 

 

Eliminacja zysków ze sprzedaży produktów o marże ze sprzedaży zapasu towarów 

 

Nazwa jednostki powiązanej Stan na dzień 
zamknięcia ksiąg 
rachunkowych                      
(zł, gr) 

    

  Wartość zapasu koszt Marża 

Diana -20 %             -           

621578 208  250  42  

Rusłand -8 % 0      

27066 2 872  2 659  213  

Orphee -5,74 % 0      

1016 1 016  961    

Audit -5,74 % 0      

67 67  63  4  

  0  0  0  

SUMA 4 163  3 933  259  

 

4. Korekta przed konsolidacyjna  CHF PLN 

Rezerwa na koszty restrukturyzacji w Orphee 75 311 

kurs na dzień bilansowy 4,1401   

 

Korekty uwzględniono w pozycjach korekty. I , gdzie ujęto  zrealizowana szacunkową  sprzedaż  i  produkcję  
wynikająca z przekształcenia Grupy Orphee 

 I.4 Amortyzacja z przeniesionych ST do Orphee 1440       

  Amortyzacja w Cormay będąca kosztem okresu  bieżącego 1906 216 kwota amortyzacji na BDiR   

   w tym  na : -466       

  produkcja -336       

            

  zarządu -130       

Amortyzacja zmniejsza koszty zarządu i sprzedaży w pozycjach korekty nr :    I. Korekta Sprzedaż przejęta od Cormay  

 

  
 I.5. Korekta  
  
  zakupy od Orphee 3334 

  
  Koszt własny sprzedanych produktów do Orphee   
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I. 6. Korekta 
  
  Korekta na szacowane koszty zarządu Grupy Cormay 300 Pozycja pomniejsza koszty zarządu w 

pozycji korekty  nr.:  I. Korekta 
Sprzedaż przejęta od Cormay   

   

 

Korekta  I. 7.   
 ujęta w pozycji korekty nr   I  . Korekta Sprzedaż przejęta od Cormay  

Kwota Zakres informacji 

  12323 sprzedaż krajowa PZ Cormay 

  5545 przychody Cormay kraj do jednostek 
publicznych* przetargi, zamówienia 
publiczne 

  4991 koszt własny Cormay przy przychodach z 
Orphee pt. wyżej 

 pozycja pomniejsza  
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 

554 marża oddawana do Cormay z tyt. 
Sprzedaży realizowanej do zakładów 
publicznych 

  147,72 marża na sprzedaży Cormay do Orphee 

pozycja pomniejsza 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 

1231 sprzedaż Cormay do Orphee 

pozycja pomniejsza  
Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym:  

1083 koszt własny Cormay przy przychodach z 
Orphee pt. wyżej 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ PROFORMA NA DZIEŃ 31.12.2010 DANE PORÓWNYWALNE 
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1 2 3 4 5 6 7 2010 

 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
A. AKTYWA TRWAŁE 23509 12285 27649 8994 31 309 578 -128 -1764 3204     11 224 

1 Rzeczowe aktywa trwałe 10801 1 295 10289 8994 31 209 272        9 506 

2 Nieruchomości inwestycyjne                

3 Wartość firmy 5113 3 801      76 1 236      1 312 

4 Pozostałe wartości 
niematerialne i prawne 

508 190 190   100 218        318 

5 Inwestycje w jednostkach 
zależnych 

       -204 -3 000 3 204      

6 Aktywa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

905 905 905             

7 Aktywa Finansowe dostępne 
do sprzedaży 

1020 1 020 11191             

8 Należności Handlowe oraz 
pozostałe należności 

5162 5 074 5074    88        88 

B. AKTYWA OBROTOWE 61556 24721 45772 11728 1069 3791 13928    9364  -2752 -293 36 835 

1. Zapasy 23272 41 11728 11 728 423 2033 9340       -293 23 231 

2. Należności  Handlowe oraz 
pozostałe należności 

12945 360 9724  494 1502 3977    9364  -2 752  12 585 

3. Aktywa Finansowe dostępne 
do sprzedaży 

               

4. Bieżące aktywa podatkowe                
5. Pochodne instrumenty 

finansowe 
               

6. Pozostałe aktywa 60 60 60             

7. Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

25279 24 260 24260  152 256 611        1 019 

8. Aktywa klasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży 

               

AKTYWA RAZEM 85065 37006 73421 20722 1100 4100 14506 -128 -1764 3204 9364  -2752 -293 48 059 
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1 2 3 4 5 6 7 2010 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
A. KAPITAŁ WŁASNY 66450 72768 64292  130 1764 -9514 -128 -1764   3487  -293 -6 318 

A.I
. 

Akcje zwykłe. Wyemitowany 
kapitał akcyjny 

24862 21 698 24862  1 1 3164 -1 -1      3 164 

A.I
I. 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 13997 13 997 13997             

A.I
II 

Kapitał rezerwowy 19650 34410 21508  76 2 -14760 -76 -2      -14 760 

1 z aktualizacji wyceny 
rzecz.akt.trwałych 

               

2 z aktualizacji wyceny 
inwestycji 

14446 14 446 859             

3 świadczenia pracownicze 
rozliczane metoda praw 
własności 

               

4 pozostałe kapitały rezerwowe 
/ niepodzielone zyski /straty 

 14 760   76 2 -14760 -76 -2      -14 760 

5 ustawowy kapitał rezerwowy 4898 4 898 20649             

6 kapitał rezerwowy na 
przewalutowanie 

306 306              

A.I
V 

Zyski zatrzymane 7939 2 663 3925  53 1761 2082 -53 -1 761   3487  -293 5 276 

A. 
V 

Kapitały przypadające 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

               

A.
VI 

Kapitały przypadające 
udziałowcom 
mniejszościowym 

2       2       2 

B. ZOBOWIĄZANIA 18615 -35762 9129 20722 970 2336 24020   3204 9364 -3487 -2752  54 377 

B.I
. 

Zobowiązania 
długoterminowe 

5633 -24645 2693 11728   18369    181    30 278 

1. Kredyty i pożyczki 1898      1898        1 898 

2. Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

181  181        181    181 

3. Zobowiązania z tytułu 
świadczeń emerytalnych 

44 44 44             

4. Zobowiązania z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

326 326 326             

5. Rezerwy na zobowiązania   341             
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6. Zobowiązania handlowe oraz 
pozostałe zobowiązania 

1383 -26 816 1801 11728   16471        28 199 

7. Przychody przyszłych okresów 1801 1 801              

B.I
I. 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

12982 -11117 6436 8994 970 2336 5651   3204 9183 -3487 -2752  24 099 

1. Zobowiązania handlowe oraz 
pozostałe zobowiązania 

8286 938 6131  970 1096 2841    5193  -2 752  7 348 

2. Kredyty i pożyczki 2942 132 132    2810        2 810 

3. Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

1219 -3 204 162   1057    3 204 162    4 423 

4. Bieżące zobowiązania 
podatkowe 

194 11 11   183         183 

5. Rezerwy na pozostałe 
zobowiązania i obciążenia 

341          341    341 

6. Przychody przyszłych okresów           3487 -3487    

7. Pozostałe zobowiązania                

8. Zobowiązania związane 
bezpośrednio z aktywami 
trwałymi 
 klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 

 -8 994  8994           8 994 

SUMA PASYWÓW 85065 37006 73421 20722 1100 4100 14506 -128 -1764 3204 9364  -2752 -293 48 059 
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KOREKTY KONSOLIDACYJNE I OBJAŚNIENIA DO DANYCH PORÓWNYWALNYCH 
PROFORMA NA 31.12.2010 

 

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej *Proforma- Dane porównywalne, na dzień 31.12.2010 
zawiera nieskorygowane dane finansowe Grupy PZ Cormay oraz nieskorygowane dane PZ 
Cormay S.A. według MSR . Wartość podana w Kolumnie nr.3 wynika z różnicy w sprawozdaniu 
Grupy Kapitałowej PZ Cormay i sprawozdaniu proforma Grupy Kapitałowej Orphee na dzień 
31.12.2010 przy założeniu : nabycia udziałów Kormiej Rusłand i Kormej Diana oraz zakupie 
Zorganizowanej części przedsiębiorstwa (* ZORG) w dniu 31.12.2010.  

 

2. Różnice w wartości rzeczowych aktywów trwałych wynikają z wartości środków trwałych i 
WNiP w tym prac badawczo-rozwojowych, które nie są objęte zakupem zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa oraz Wartości Firmy, na którą w sprawozdaniu Grupy PZ Cormay składają się 
inne wartości i w tym wartość firmy powstała w wyniku zakupu udziałów w Orphee SA       
(Kol.3 w. A).  

 

3.Rozbieżności w Aktywach Finansowych (Kol.3 w 7) oraz w( Kol 3 w. B. 6) z kwoty pożyczki nie 
objętej zakupem *ZORG. 

 

4.Różnice w Należnościach Handlowych i pozostałych należnościach (Kol.3 w. 5) z kwoty prac 
badawczo-rozwojowych nie wchodzących w skład zakupu *ZORG. 

 

5.Rozbieżność w pozycji Zapasy (Kol 3 w. B.1 ) z innej kwoty korekty konsolidacyjnej z tytułu 
marży zysku w zapasie. 

 

6. Różnice w należnościach handlowych (Kol.3 w. B. 2) z kwoty należności nie objętych zakupem 
*ZORG , co zostało opisane w założeniach i w nocie nr.4 oraz innej kwoty wynikającej z 
wzajemnych rozrachunków w Grupie Orphee, które podlegają korekcie konsolidacyjnej. 

7.Róznice w Środkach Pieniężnych (Kol.3 w. B7) z kwoty środków pieniężnych w PZ Cormay S.A. 
nie objętych zakupem *ZORG. 

8.Rozbieżność w pozycji Kapitały Własne (Pasywa Kol.3 w A ) wynika z innej wartości kapitałów 
eliminowanych w drodze korekt konsolidacyjnych  wynikających z zakupu spółek Kormej Diana 
i Kormiej Rusłand oraz braku korekty kapitałowej z tytułu nabycia Orphee S.A.  Ponadto z 
odrębności kapitałów własnych PZ Cormay S.A. nie objętych zakupem *ZORG.  

9. Różnice w pozycji Zobowiązania Długoterminowe (Pasywa Kol. 3 w. B.I)  wynika z braku 
konsolidacyjnej kapitałowej korekty z tytułu (mezzanine jako zwrotnej kontrybucji do kapitału), 
rezerw na świadczenia emerytalne , podatku odroczonego i bieżącego nie mogącego być 
przedmiotem sukcesji, środków z tytułu dotacji na projekty badawczo- rozwojowe  które nie są 
objęte zakupem *ZORG 



Skonsolidowane Sprawozdanie PROFORMA Grupy Kapitałowej Orphee SA  na 31.12.2011 

   31 

 

10. Rozbieżności w pozycji Zobowiązania Krótkoterminowe ( Pasywa Kol 3 w. B.II ) wynikają z 
kwoty z tytułu: kredytów , zobowiązań nie objętych zakupem *ZORG.  Innej wartości korekty 
kapitałowej z tytułu wzajemnych rozrachunków w Grupie kapitałowej Orphee, oraz innej 
wartości korekty kapitałowej wynikającej z zakupu Kormiej Rusłand i Kormej Diana. 

11. Poniżej podano wartości i sposób wyliczeń do poszczególnych korekt konsolidacyjnych. 

 

WYŁĄCZENIA WARTOŚCI BILANSOWEJ INWESTYCJI JEDNOSTKI DOMINUJACEJ W 
KAŻDEJ Z JEDNOSTEK ZALEŻNYCH ORAZ TEJ CZĘŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO KTÓRA 
ODPOWIADA UDZIAŁOWI JEDNOSTKI DOMINUJACEJ  

 

 

1. Wycena Diana 

Aktywa netto w jedn. Zależnej (=Kapitał własny) 130 

Wartość % aktywów 128 

Cena nabycia  204 

Wartość Firmy 76 

Akcjonariusze jednostki dominującej 76 

Kapitały mniejszości 2 

 

 

1.Korekty kapitałowe uwzględniające wartość firmy i udziałowców mniejszościowych Diana 

Strona  
bilansu 

Pozycja bilansu Dt Ct 

Aktywa Inwestycje długoterminowe  
(udziały w jednostkach powiązanych 

  204 

Pasywa Kapitał Akcyjny(*Podstawowy) 1   

  Kapitał zapasowy 76   

  Kapitał z aktualizacji wyceny     

  Zysk netto 53   

Aktywa Wartość firmy jednostki zależne 76   

Pasywa Kapitał mniejszości   2 

 206 206 

 

 

2. Wycena Rusland 

Aktywa netto w jedn. Zależnej (=Kapitał własny) 1 764 

Wartość % aktywów 1 764 

Cena nabycia  3 000 

Wartość Firmy 1 236 

Akcjonariusze jednostki dominującej 1 236 

Kapitały mniejszości   

 

 

2. Korekty kapitałowe uwzględniające wartość firmy i udziałowców mniejszościowych Rusland 

Strona  
bilansu 

Pozycja bilansu Dt Ct 

Aktywa Inwestycje długoterminowe  
(udziały w jednostkach powiązanych 

  3 000 
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Pasywa Kapitał Akcyjny 1   

  Kapitał zapasowy 2   

  Kapitał z aktualizacji wyceny     

  Zysk netto 1 761   

Aktywa Wartość firmy jednostki zależne 1 236   

Pasywa Kapitał mniejszości     

 3000 3000 

 

 

3. Pozycja bilansu DT CT 

Zobowiązania długoterminowe wobec Jednostek powiązanych   3 204 

długoterminowe     

krótkoterminowe   3 204 

 

 

3. Korekty kapitałowe uwzględniające wartość firmy i udziałowców mniejszościowych Orphee 

Strona  
bilansu 

Pozycja bilansu Dt Ct 

  Inwestycje długoterminowe  
(udziały w jednostkach powiązanych 

3 204   

Pasywa Kapitał Akcyjny     

  Kapitał zapasowy     

  Kapitał z aktualizacji wyceny     

  Zysk netto     

  Zobowiązania długoterminowe wobec Jednostek powiązanych   3 204 

  Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych  Jednostek     

Aktywa Wartość firmy jednostki zależne     

Pasywa Kapitał mniejszości 3 204 3 204 

 

KOREKTA Z TYTUŁU NABYCIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA  

 

4. Korekta z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

1. Należności wg sprawozdania jednostkowego PZ Cormay S.A. 9724 

* - należności z tytułu podatków -283 

*- należności inne -77 

Razem 9364 

2. Rezerwy 341 

3. Zobowiązania Handlowe wg wartości w sprawozdaniu jednostkowym PZ Cormay SA 6131 

*- zobowiązania wobec Orphee -315 

*-zobowiązania z tytułu podatków -326 

*-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń -297 

razem 5193 

Ujemna wartość firmy (*okres amortyzacji 10,10 %) 3487 

4. Zobowiązania finansowe 
  

181 

  
  

162 

Razem 
  

9364 

 

5.Zaliczenie powstałej w wyniku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ujemnej wartość firmy w wysokości przekraczającej 
wartość godziwą aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, do 
przychodów na dzień połączenia, w wynik roku 2010 r 
Pozycja bilansu DT CT 

 Przychody przyszłych okresów 3487   

Zyski zatrzymane   3487 
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5. Jednorazowe zaliczenie ujemnej wartości firmy w Przychody roku 2010   

Ujemna wartość firmy  3487 

Odpisanie w przychody roku 2010 ujemnej wartości -3487 

    

Razem   

 

6. Wyszczególnienie –Korekta konsolidacyjna wzajemnych rozrachunków   
Razem Stan należności długoterminowych   

Stan należności krótkoterminowych 2 752,00 

a) z tytułu dostaw i usług   

b) od budżetów   

c) pozostałe   

Stan zobowiązań długoterminowych   

Stan zobowiązań krótkoterminowych   

a) z tytułu dostaw i usług   

b) wobec budżetów   

c) pozostałe   

6. Księgowe ujęcie wyłączenia należności i zobowiązań      
 
Pozycja bilansu Dt CT 

A. Aktywa trwałe     

IV. Należności finansowe długoterminowe -inwestycje w jednostkach zależnych     

V. Pozostałe należności długoterminowe     

B. Aktywa obrotowe     

II. Należności i roszczenia     

B. Zobowiązania długoterminowe   2 752,00 

I. Zobowiązania finansowe długoterminowe     

II. Pozostałe zobowiązania   długoterminowe     

C. Zobowiązania krótkoterminowe      

II. Zobowiązania krótkoterminowe 2 752,00   

 
 
7.   Niezrealizowane zyski zawarte w aktywach 

Strona  
bilansu 

Pozycja bilansu Dt Ct 

Aktywa Materiały z roku ubiegłego     

  Materiały z roku bieżącego   293 

Pasywa Zysk netto pomniejszony w roku ubiegłym     

  Zysk netto pomniejszony w roku bieżącym 293   

Rachunek zysków Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 293   

  saldo 293   

 
Dane z *Sprawozdanie z sytuacji finansowej -Proforma na dzień 31.12.2010 przyjęto jako dane porównywalne 
,w Sprawozdaniu z sytuacji finansowej –Proforma na dzień 31.12.2011 Wszelkie różnice   wynikające ze 
sprawozdań nieskorygowanych Grupy Kapitałowej PZ Cormay  a Grupy Kapitałowej Orphee należy  więc 
analizować łącznie z wyjaśnieniami zawartymi  w akapicie  *korekty konsolidacyjne i objaśnienia do danych 
porównywalnych proforma na 31.12.2010
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ -PROFORMA  GRUPY ORPHEE  NA DZIEŃ  31.12.2011 

AKTYWA 

I.
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1
6

 

2
0

1
1

 

2
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1
0

 

AKTYWA TRWAŁE 8994 29 251 480 8637 -128 -1764 25139 -3410 1501                     39 729 11224 

Rzeczowe aktywa trwałe 8994 29 148 301 7361                               16 833 9506 

Nieruchomości inwestycyjne                                             

Wartość firmy           76 1 236   18 525                       19837 1312  

Pozostałe wartości niematerialne i 
prawne 

    103 179 1276                               1 558 318 

Inwestycje w jednostkach zależnych           -204 -3 000 25 139 -21935                           

Aktywa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 

                  1501                     1 501   

Aktywa Finansowe dostępne do 
sprzedaży 

                                            

Należności Handlowe oraz pozostałe 
należności 

                                          88 

AKTYWA OBROTOWE 21092 835 7525 17331 9372             3133         -3811 34     55 218 36 835 

Zapasy 11728 349 3461 11230 5896                         34     32 698 23 231 

Należności  Handlowe oraz pozostałe 
należności 

9364  367 3260 5757 3197             1133         -3 811       19 267 12 585 

Aktywa Finansowe dostępne do 
sprzedaży 

                                            

Bieżące aktywa podatkowe       9                                 9   

Pochodne instrumenty finansowe                                             

Pozostałe aktywa       106                                 106   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   119 804 229 279             2000                 3431 1019 

Aktywa klasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży 

                                            

AKTYWA RAZEM 30086 864 7776 17811 1800
9 

-128 -1764 25139 -3410 1501   3133         -3811 -259     95 240 48 059 
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PASYWA 
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KAPITAŁ WŁASNY 
3487 68 2864 -5000 5767 -128 -1764 

 
-3410 1501 2219 

  
49908 

  
 

 
34 -311 

 
55 235 -6 318 

Akcje zwykłe. kapitał akcyjny 

 
1 1 3633 17442 -1 -1 

 
-

16712    
-730  

  
 

    
3 633 3 164 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji      
        

 
  

 
      

Kapitał rezerwowy 

 
45 3 

-
14559 

-
12872 

-75 -2 
 

7439 
   

730 48395 
-398 

 
-276 4792 670 

   
33 892 -14 760 

z aktualizacji wyceny 
rzecz.akt.trwałych 

    
-37 

        
 37 

 
 

      
z aktualizacji wyceny inwestycji      

        
 

  
 

      
świadczenia pracownicze 
rozliczane metoda praw 
własności 
  

     
        

 
  

 
      

niepodzielone zyski i straty  

 
45 3 

-
14559 

-
12835 

-75 -2 
 

7439 
    

 -37  4792 670 
   

-14 559 -14 760 

ustawowy kapitał rezerwowy 
  

     
        

 
  

 
      

na przewalutowanie 
       

       
730  -398 -276  

    
56 

 

Kapitał rezerwowy z konwersji 
wierzytelności              48395        48 395  

Zyski zatrzymane 
3487 22 2860 5926 1197 -54 -1 761 

 
4792 1501 2219 

  
1513 398 276 -4792 -670 34 -311 -297 16 340 5 276 

Kapitał akcjonariuszy 
dominujących 

  

     
        

 
  

 
    

16 340 5 276 

Kapitał akcjonariuszy 
mniejszościowych 
  

     2 
  

1 071 
    

 
  

 
   

297 1 370 
 

ZOBOWIĄZANIA  
26599 796 4912 22811 12242 

  
25139 

   
914  -49908 

  
 -3811 

   
40 005 54 377 

Zobowiązania długoterminowe 
11909 

  
16580 7845 

  
10741 

   
84 

 
-27500 

  
 

    
19 659 30 278 

Kredyty i pożyczki 
    

7808 
        

 
  

 
    

7 808 1 898 

 Pozostałe zobowiąz. finansowe 
181 

   
37 

  
10 

741    
84 

 
-7790 

  
 

    
3 253 181 

 Zobowiązania z tytułu świadczeń 
emerytalnych              
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PASYWA 
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Zobowiązania z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

             
 

  
 

      

Rezerwy na zobowiązania 
             

 
  

 
      

 Zobowiązania handlowe oraz 
pozostałe zobowiązania 11728 

  
16580 

         
-19710 

  
 

    
8 598 28 199 

 Przychody przyszłych okresów 
             

 
  

 
      

Zobowiązania krótkoterminowe 
14690 796 4912 6231 4397 

  
14398 

   
830 

 
-22408 

  
 -3811 

   
20 346 24 099 

 Zobowiązania handlowe oraz 
pozostałe zobowiązania 5193 796 3134 3528 3409 

      
742 

 
 

  
 -3 811 

   
12 991 7 348 

 Kredyty i pożyczki 
   

2703 799 
        

 
  

 
    

3 502 2 810 

 Pozostałe zobowiązania 
finansowe 162 

 
1487 

    
14 

398    
88 

 
-13414 

  
 

    
2 721 4 423 

 Bieżące zobowiązania 
podatkowe 

  
291 

 
128 

        
 

  
 

    
419 183 

Rezerwy na pozostałe 
zobowiązania i obciążenia 

341 
   

61 
        

 
  

 
  

311 
 

713 341 

 Przychody przyszłych okresów 
             

 
  

 
      

 Pozostałe zobowiązania 
             

 
  

 
      

 Zobowiązania związane bezpośrednio 
z aktywami trwałymi 
klasyf. jako przeznaczone do 
sprzedaży 

8994 
            

 
  

 
     

8 994 

SUMA PASYWÓW 
30086 864 7776 17811 18009 -128 -1764 25139 -3410 1501 2219 914 

 
 

  
 -3811 -34 -311 

 
95 240 48 059 

           

Różnica w pozycji aktywów i pasywów pomiędzy notą 6. i notą 7 wynosi 2 219,- in plus (+)  in minus (-) i wynika z prezentacji wpływu wygenerowanego wyniku finansowego w 
wyniku restrukturyzacji 
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KOREKTY KONSOLIDACYJNE 

Nota 1 Wyłączenie wartości bilansowej inwestycji w jednostce zależnej- Diana oraz części kapitału własnego która 
odpowiada udziałowi jednostki dominującej 

Nota 2 Wyłączenie wartości bilansowej inwestycji w jednostce zależnej- Rusland oraz części kapitału własnego 
która odpowiada udziałowi jednostki dominującej 

Nota 3 Nabycie od PZ Cormay S.A udziałów w spółkach zależnych 

Nota 4 Wyłączenie wartości bilansowej inwestycji w jednostce zależnej- Innovation Enterprise  oraz części kapitału 
własnego która odpowiada udziałowi jednostki dominującej 

Nota 5 Zmiana Aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Nota 6 Włączenie zysku zrealizowanego w ramach umowy dystrybucji i produkcji w 2011 r 

Nota 7 Włączenie należności , wygenerowanej gotówki i zobowiązań w 2011 r  powstałych w wyniku realizacji 
umowy produkcji i dystrybucji 

Nota 8 Przeniesienie prezentacyjne różnicy kursowej z przeliczenia kapitałów podstawowych do pozycji kapitały 
rezerwowe na przewalutowania 

Nota 9 Korekty z tytułu nabycia *ZORG i podwyższenia kapitału poprzez konwersje wierzytelności 

Nota 10 Korekta prezentacyjna niepodzielonego zysku w Innovation Enterpises oraz różnic kursowych z przeliczenia 
niepodzielonych zysków 

Nota 11 Korekta zysków zatrzymanych o różnice kursowe z przeliczenia wyników w rachunku zysków i strat 
prezentowanym po kursie średniej arytmetycznej a w bilansie po kursie na ostatni dzień roku obrotowego 

 Nota 12 korekta prezentacyjna niepodzielonych zysków, zgodnie z MSR wykazywana w pozycji zyski zatrzymane 

Nota 13 Korekta wzajemnych należności i zobowiązań w grupie. 

Nota 14 Korekta niezrealizowanej marży w zapasie i zysków 

Nota 15 Korekta o rezerwę na koszty restrukturyzacji 

Nota 16 Wyłączenie kapitału mniejszości  

 

 

Wyłączenie wartości bilansowej inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek 
zależnych oraz tej części kapitału własnego spółek zależnych, która odpowiada udziałowi 
jednostki dominującej 

1. Wycena Diana 

Aktywa netto w jedn. Zależnej (=Kapitał własny) 130 

Wartość % aktywów 128 

Cena nabycia  204 

Wartość Firmy 76 

Akcjonariusze jednostki dominującej 76 

Kapitały mniejszości 2 
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1.Korekty kapitałowe uwzględniające wartość firmy i udziałowców mniejszościowych Diana 

Strona bilansu Pozycja bilansu DT CT 

Aktywa Inwestycje długoterminowe  
(udziały w jednostkach powiązanych 

  204 

Pasywa Kapitał Akcyjny 1   
  Kapitał zapasowy 75   
  Kapitał z aktualizacji wyceny     

  Zysk netto 54   

Aktywa Wartość firmy jednostki zależne 76   

Pasywa Kapitał mniejszości   2 

 206 206 

 

2. Wycena Rusłand 

Aktywa netto w jedn. Zależnej (=Kapitał własny) 1 764 

Wartość % aktywów 1 764 

Cena nabycia  3 000 

Wartość Firmy 1 236 

Akcjonariusze jednostki dominującej 1 236 

Kapitały mniejszości   

 

2. Korekty kapitałowe uwzględniające wartość firmy i udziałowców mniejszościowych Rusłand 

Strona bilansu Pozycja bilansu DT CT 

Aktywa Inwestycje długoterminowe  
(udziały w jednostkach powiązanych 

  3 000 

Pasywa Kapitał Akcyjny 1   
  Kapitał zapasowy 2   
  Kapitał z aktualizacji wyceny     

  Zysk netto 1 761   
Aktywa Wartość firmy jednostki zależne 1 236   
Pasywa Kapitał mniejszości     

 3000 3000 

 

3. Korekty kapitałowe uwzględniające wartość firmy i udziałowców mniejszościowych Orphee 
  

Pozycja bilansu DT CT 

Zobowiązania długoterminowe wobec Jednostek powiązanych   21 204 

długoterminowe   7 790 

krótkoterminowe   13 414 

długoterminowe BES   2 951 

krótkoterminowe BES   984 

Razem Odroczona cena nabycia akcji BES   3 935 

 

3. Korekty kapitałowe uwzględniające wartość firmy i udziałowców mniejszościowych Orphee 

Strona  
bilansu 

Pozycja bilansu DT CT 

  Inwestycje długoterminowe  
(udziały w jednostkach powiązanych 

25 139   

Pasywa Kapitał Akcyjny     

  Kapitał zapasowy     

  Kapitał z aktualizacji wyceny     



Skonsolidowane Sprawozdanie PROFORMA Grupy Kapitałowej Orphee SA  na 31.12.2011 

   39 

  Zysk netto     

  Zobowiązania długoterminowe wobec Jednostek powiązanych   21 204 

  Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych  Jednostek   3935 

Aktywa Wartość firmy jednostki zależne     

Pasywa Kapitał mniejszości 25 139 25 139 

 

4. Wycena Audit 

Aktywa netto w jedn. Zależnej (=Kapitał własny) 4 481 

Wartość % aktywów 3 410 

Cena nabycia  21 935 

Wartość Firmy 18 525 

Akcjonariusze jednostki dominującej 17 454 

Kapitały mniejszości 1 071 

 

4. Korekty kapitałowe uwzględniające wartość firmy i udziałowców mniejszościowych Audit 

Strona  
bilansu 

Pozycja bilansu DT CT 

Aktywa Inwestycje długoterminowe  
(udziały w jednostkach powiązanych 

  21 935 

Pasywa Kapitał Akcyjny 16 712   

  Kapitał zapasowy   7439 

  Kapitał z aktualizacji wyceny     

  Zysk netto     

Aktywa Wartość firmy jednostki zależne 18 525 4792 

Pasywa Kapitał mniejszości   1 071 

 35237 35237 

 

5. Korekta przed konsolidacyjna   

Podatek odroczony w Audit 760 

Podatek odroczony w Orphee 741 

  1501 

 

14.   Niezrealizowane zyski zawarte w aktywach 

Strona  
bilansu 

Pozycja bilansu DT CT 

Aktywa Materiały z roku ubiegłego     

  Materiały z roku bieżącego   259 

Pasywa Zysk netto pomniejszony w roku ubiegłym     

  Zysk netto pomniejszony w roku bieżącym 259   

Rachunek zysków Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 259   

  saldo 259   
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6.  Zysk wygenerowany przez Orphee na skutek przejęcia sprzedaży Cormay 

Strona  
bilansu 

Pozycja bilansu 

Aktywa   

  DT CT 

Pasywa  Wynik roku Bieżącego   2219 

       

   Suma Razem  2219 

 

7.Rozrachunki  przejęte w wyniku realizacji 
sprzedaży Cormay 

Pozycja bilansu DT CT 

Strona  
bilansu 

      

Aktywa Należności 12497   

Pasywa Zobowiązania   9610 

Pasywa Zobowiązania finansowe     

 długoterminowe   84 

 krótkoterminowe   88 

 

Nota 8 Przeniesienie prezentacyjne różnicy kursowej z przeliczenia kapitałów podstawowych do pozycji 
kapitały rezerwowe na przewalutowania 
 

DT CT 

Akcje zwykłe ,kapitał akcyjny 730  
Kapitał Rezerwowy na przewalutowanie  730 

 

Nota 9.  Podwyższenie Kapitału zakładowego przez Konwersję wierzytelności 

Tytuł Kwota 

1. Zobowiązanie z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
w tym : 

  

z tytułu nabycia aktywów trwałych 8 994,00 

z tytułu nabycia zapasów 11 728,00 

Zobowiązania z tytułu nabycia akcji(* bez kwoty wynikającej z odroczonej płatności) 21 204,00 

Pożyczka PZ Cormay SA podporządkowaną pod kapitał przeliczona na PLN 7 982,00 

W CHF 2250   

Kurs 3,5477   

  49 908,00 

 

9. Konwersja wierzytelności poprzedzona weryfikacją jej wartości * W  Orphee 

 

Aktywa Nabyte w ramach restrukturyzacji 30 086,00 

Aktywa własne 17 811,00 

Akcje : 47 897,00 

Diana 204,00 

Rusłand 3 000,00 

Audit 21 935,00 

Razem Aktywa  73 036,00 
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Zobowiązania nabyte w ramach restrukturyzacji 26 599,00 

Zobowiązania  z tytułu nabytych akcji 25 139,00 

zobowiązania własne 22 811,00 

Razem 74 549,00 

Brak pokrycia -1 513,00 

Wierzytelność 49 908,00 

Wartość wierzytelności 48 395,00 

  

Zobowiązanie przed konwersją 49 908,00 

Zobowiązanie  po konwersji 48 395,00 

Kapitał zakładowy 48 395,00 

zysk roku 1 513,00 

 

Kwota Tytuł 

20 722,00 ZORG 

25 139,00 Akcje 

-3 935,00 Razem Odroczona cena nabycia akcji BES 

21 204,00 Razem akcje 

7 982,00 Pożyczka 

49 908,00 Razem 

-1 513,00 Kwota konwertowanej wierzytelności bez pokrycia w aktywach 

48 395,00 Kwota kapitału 

 

 

13. Wyszczególnienie             

Diana Rusłand Orphee Audit Wyłączenia Razem 

Stan należności długoterminowych             

Stan należności krótkoterminowych 857,00 2 850,00   104,00   3 811,00 

a) z tytułu dostaw i usług             

b) od budżetów             

c) pozostałe             

Stan zobowiązań długoterminowych             

Stan zobowiązań krótkoterminowych             

a) z tytułu dostaw i usług             

b) wobec budżetów             

c) pozostałe             

 

13. Księgowe ujęcie wyłączenia należności i zobowiązań       schemat 1 
Pozycja bilansu DT CT 

A. Aktywa trwałe     

IV. Należności finansowe długoterminowe -inwestycje w jednostkach zależnych     

V. Pozostałe należności długoterminowe     

B. Aktywa obrotowe     

II. Należności i roszczenia     

B. Zobowiązania długoterminowe   3 811,00 

I. Zobowiązania finansowe długoterminowe     
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II. Pozostałe zobowiązania   długoterminowe     

C. Zobowiązania krótkoterminowe      

II. Zobowiązania krótkoterminowe 3 811,00   

 

Nazwa jednostki sporządzającej Zakres informacji: Korekta przed 
konsolidacyjna  
utworzenie rezerwy na koszty 
restrukturyzacji 

Okres: od.01.01.2011. 
do 31.12.2011 

Stan na 
dzień 
31.12.2011 

Orphee 311 kurs na dzień 
31.12.2011 

311 

w  CHF 75 4,1401   

 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 182 

h) z tytułu wynagrodzeń 344 

  526 

  

Korekta 10 i 11 

Zakres Informacji : 
 Korekta z tytułu przeliczenia kapitałów  * różnice kursowe z przeliczenia 

DT CT 

Pasywa : 37 37 

Pozostałe kapitały rezerwowe ( w tym :4792 +670) 5462 5462 

Kapitał na przewalutowania ( w tym : 398+276)  674 

 

DANE NIESKORYGOWANE GRUPY PZ CORMAY S.A. NA DZIEŃ 31.12.2011 

 

1 AKTYWA 
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1. 2. 3. 4. 5. 
A. AKTYWA TRWAŁE 74215 34486 39 729 
1 Rzeczowe aktywa trwałe 19335 2 502 16 833 
2 Nieruchomości inwestycyjne 1711 1 711   
3 Wartość firmy 30063 10 226 19 837 
4 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 7673 6 115 1 558 
5 Inwestycje w jednostkach zależnych       
6 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 3954 2 453 1 501 
7 Aktywa Finansowe dostępne do sprzedaży       
8 Należności Handlowe oraz pozostałe należności 11479 11 479   
B. AKTYWA OBROTOWE 85445 29 934 55 511 
1. Zapasy 32961 263 32 698 
2. Należności  handlowe oraz pozostałe należności 20130 863 19 267 
3. Aktywa Finansowe dostępne do sprzedaży       
4. Bieżące aktywa podatkowe 9   9 
5. Pochodne instrumenty finansowe       
6. Pozostałe aktywa 1086 980 106 
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31259 27 828 3 431 
8. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży       
          
  AKTYWA RAZEM 159660 64420 95 240 

 

 



Skonsolidowane Sprawozdanie PROFORMA Grupy Kapitałowej Orphee SA  na 31.12.2011 

   43 

  PASYWA 

D
a

n
e

 
N

ie
sk

o
ry

g
o

w
a

n
e

 G
ru

p
a

 P
Z

 
C

o
rm

a
y

 
3

1
.1

2
.2

0
1

1
 

R
-C

e
 

 
(=

3
-

5
) 2

0
1

1
 

D
a

n
e

 
P

ro
fo

rm
a

 

1. 2. 3. 4. 5. 
A. KAPITAŁ WŁASNY 107660 52425 55 235 
A.I. Akcje zwykłe. Wyemitowany kapitał akcyjny 30562 26 929 3 633 
A.II. Nadwyżka ze sprzedaży akcji 50639 50 639   
A.III Kapitał rezerwowy 9098 -24 794 33 892 
1 z aktualizacji wyceny rzecz.akt.trwałych       
2 z aktualizacji wyceny inwestycji       
3 świadczenia pracownicze rozliczane metoda praw własności       
4 pozostałe kapitały rezerwowe / niepodzielone zyski /straty  8712 23 271 -14 559 
5  kapitał rezerwowy z konwersji wierzytelności   -48 395 48 395 
6 kapitał rezerwowy na przewalutowanie 386 330 56 
A.IV Zyski zatrzymane    
A. V  Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 17909 1569 16340 
A.VI Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym -845 -2 215 1 370 
B. ZOBOWIĄZANIA  52297 12 292 40 005 
B.I. Zobowiązania długoterminowe 26853 7 194 19 659 
1. Kredyty i pożyczki 7808   7 808 
2.  Pozostałe zobowiązania finansowe 121 -3 132 3 253 
3.  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 44 44   
4. Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 604 604   
5. Rezerwy na zobowiązania       
6.  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 12960 4 362 8 598 
7.  Przychody przyszłych okresów 5316 5 316   
B.II. Zobowiązania krótkoterminowe 25444 5 098 20 346 
1.  Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 15529 2 538 12 991 
2.  Kredyty i pożyczki 7370 3 868 3 502 
3.  Pozostałe zobowiązania finansowe 1575 -1 146 2 721 
4.  Bieżące zobowiązania podatkowe 578 159 419 
5. Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia 392 -321 713 
6.  Przychody przyszłych okresów       
7.  Pozostałe zobowiązania       
8.  Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi 

   klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 
      

  SUMA PASYWÓW 159660 64717 95 240 

 

Zasady występowania i różnice zostały opisane na stronie 31 i 32 niniejszej proformy w 
stosunku do roku 2010.Zmiany w roku 2011 są logiczną konsekwencją opisanych wcześniej 
rozbieżności  
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)   PROFORMA 

  

    

Treść Nota 2011 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I. Zysk (strata) netto   11 064,00 

II. Korekty razem   -9 144,00 

1. Amortyzacja  2 282,00 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych     

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 28   

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej     

5. Zmiana stanu rezerw   372,00 

6. Zmiana stanu zapasów   -9 467,00 

7. Zmiana stanu należności   -6 709,00 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   5 879,00 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   -1 501,00 

10. Inne korekty     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)   1 920,00 

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     

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   56 599,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   10 849,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

3. Na aktywa finansowe, w tym:   45 750,00 

a) w jednostkach powiązanych   26 149,00 

b) w pozostałych jednostkach   19 601,00 

- nabycie aktywów finansowych   19 601,00 

- udzielone pożyczki długoterminowe     

4. Inne wydatki inwestycyjne     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   -56 599,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     
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I. Wpływy   57 091,00 

1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 

  50 489,00 

2. Kredyty i pożyczki   6 602,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych     

4. Inne wpływy finansowe     

II. Wydatki     

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych     

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 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)   57 091,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)   2 412,00 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   2 412,00 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych     

F. Środki pieniężne na początek okresu   1 019,00 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)   3 431,00 

- o ograniczonej możliwości dysponowania     

   

 

Nota 28.  

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych 
 

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2011 2010 

Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy     

Odsetki od udzielony pożyczek     

Odsetki od kredytów     

Otrzymane i zarachowane dywidendy     

Zapłacone i zarachowane dywidendy     

Pozostałe odsetki     

Razem odsetki     

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania   

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne     

Pozostałe rezerwy 713,00 341,00 

Razem 713,00 341,00 

Zmiana stanu 372,00   

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów   

Ogółem zapasy 32 698,00 23 231,00 

Koszty zakupu     

Aktualizacja wyceny zapasów     

Razem 32 698,00 23 231,00 

Zmiana stanu -9 467,00   
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Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności   

Należności długoterminowe   88,00 

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych     

Pozostałe aktywa 115,00   

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek 19 267,00 12 585,00 

Razem należności brutto 19 382,00 12 673,00 

Odpisy aktualizujące wartość należności     

Razem należności netto 19 382,00 12 673,00 

Zmiana stanu należności -6 709,00   

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez 
kredytów i pożyczek 

  

1.Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych     

2.Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 79 802,00 65 172,00 

3.Długoterminowe Zobowiązania Handlowe i inne zobowiązania 8 598,00 28 199,00 

4.Fundusze specjalne     

Razem zobowiązania, w tym: 88 400,00 93 371,00 

5. Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i 
środków trwałych 

20 673,00 9 824,00 

6. Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości 
niematerialne i prawne 

    

7. Wydatki na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych 19 837,00 1 312,00 

8. Pozostałe Zobowiązania finansowe długoterminowe i 
krótkoterminowe 

5 974,00 4 604,00 

9. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami przeznaczonymi 
do sprzedaży 

  8 994,00 

10. Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej     

11. Długoterminowe Zobowiązania Handlowe i inne zobowiązania     

Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej ( od 5 do 11 +3 ) 55 082,00 52 933,00 

Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych     

Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli     

Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału 
zysku 

    

Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych     

Inne zobowiązania finansowe     

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego     

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 11 310,00 4 708,00 

Razem zobowiązania z działalności finansowej 11 310,00 4 708,00 

Zobowiązania z działalności operacyjnej 13 410,00 7 531,00 

Zmiana stanu zobowiązań 5 879,00   

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     

Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe 1 501,00   

Razem 1 501,00   

1. Zmiana stanu -1 501,00   

Ujemna wartość firmy     

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)     

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)     

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów     

 




