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Sprawozdanie audytora 

Sprawozdanie ze  skonsolidowanego zbilansowania rachunkowego 
 
Przeprowadziliśmy audyt załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
spółki PEGAS NONWOVENS S.A., tj. skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 
2006 r., skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego zestawienia 
zmian w kapitale własnym i skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za 
rok 2006 i opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz pozostałe Noty 
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Odpowiedzialność Zarządu za skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 
Za przygotowanie i nalezyte przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej w brzmieniu przyjętym przez UE odpowiada Zarząd spółki. Elementem tej 
odpowiedzialności jest stworzenie, implementacja i zapewnienie wewnętrznej kontroli 
nad przygotowaniem i należytym przedstawieniem skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego tak, aby nie zawierało ono znaczących nieprawidłowości spowodowanych 
przez oszustwo lub błąd, wybranie i wprowadzenie odpowiednich zasad rachunkowości 
i przeprowadzenie odpowiednich szacunków rachunkowych. 

Odpowiedzialność audytora 
 
Naszą odpowiedzialnością jest orzeczenie na podstawie przeprowadzonego audytu 
werdyktu odnośnie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Audyt 
przeprowadziliśmy w zgodzie z Międzynarodowymi standardami audytorskimi, 
przyjętymi przez Izbę audytorów. W zgodzie z tymi przepisami jesteśmy zobowiązani 
dotrzymywać norm etycznych i zaplanować i przeprowadzić audyt w taki sposób, 
abyśmy uzyskali odpowiednią pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
nie zawiera znaczących nieprawidłowości. 
Audyt obejmuje podjęcie działań audytorskich, których celem jest uzyskanie informacji 
dowodowych na temat kwot oraz informacji podanych w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym. Dobór działań audytorskich zależy od opinii audytora, 
łącznie z oszacowaniem ryzyka, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera 
rażące nieprawidłowości spowodowane przez oszustwo lub błąd. Podczas szacowania 
takiego ryzyka audytor rozważa sposoby przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, 
odpowiednie w stosunku do przygotowania i należytego przedstawienia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowe w celu zaproponowania odpowiednich 
działań audytorskich, w żadnym wypadku ustosunkowanie się do skuteczności kontroli 
wewnętrznych. Audyt obejmuje również ocenienie odpowiedniości wybranych metod 
rachunkowych, stosowności szacunków rachunkowych przeprowadzonych przez 
Zarząd, a także ocenienie całościowego przedstawienia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. Domyślamy się, iż pozyskane informacje dowodowe 
stworzą dostateczną i odpowiednią podstawę dla wydania naszego werdyktu. 

Werdykt audytora 
 
Zgodnie z naszą opinią skonsolidowane sprawozdanie finansowe oddaje pod każdym 
istotnym względem wierny i uczciwy obraz skonsolidowane sytuacji finansowej spółki 
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PEGAS NONWOVENS S.A. na dzień 31 grudnia 2006 r. i o jej wynikach finansowych 
oraz skonsolidowanych przeplywach finansowych za rok 2006 zgodnie z  
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w brzmieniu 
przyjętym przez UE. 
 
Sprawozdanie z pozostałych wymagań prawnych i regulacyjnych 
 
Skonsolidowane sprawozdanie kierownictwa, za które ponosi odpowiedzialność 
Zarząd, jest zgodne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 
Luksemburg, dnia 28 kwietnia 2007 r. 
 
KPMG Audit S.à.r.l. 
Réviseurs d’Entreprises 
 

Thierry Ravasio 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 
grudnia 2006 r. 
 

PEGAS NONWOVENS S.A. 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
przygotowano w zgodzie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (IFRS) 
 
Rok zakończony 31 grudnia 2006 r. 
(w tysiącach EUR) 
 

 

  

Nota 2006 od 18 listopada 
do 31 grudnia 

2005 
   
Przychody 5 a), b) 120 941 4 787 
  

Wykorzystanie materiałów i usług 5 c) (71 936) (3 981) 
Koszty pracownicze 5 f), g) (5 111) (209) 
Odpisy i amortyzacja 5 h) (12 152) (535) 
Koszty na rozwój i badania 5 e) (1 803) -- 
Inne zyski (koszty) operacyjne – netto 5 d) 11 172 (460) 
   

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

 41 111 (398) 

   
Koszty pieniężne 5 i) (18 805) (714) 
   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  22 306 (1 112) 
    
Podatek dochodowy 5 j) (1 601) (255) 
   

Zysk (strata) po opodatkowaniu  20 705 (1 367) 
    
Związany z:    

Udziałami akcjonariuszy Spółki  20 274 (1 367) 

Udziałami mniejszościowymi  431 -- 
  

Zysk (strata) netto po opodatkowaniu  20 705 (1 367) 
  

Zysk (strata) netto na akcję 5 k)    

Podstawowy zysk (strata) na akcję  24,66 (13,56) 
Uproszczony zysk (strata) na akcję  2,92 (0,15) 

 
Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowegojest nieodłącznym elementem niniejszych 
wykazów rachunkowych. 
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Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 
 

PEGAS NONWOVENS S.A. 
Skonsolidowany bilans 
przygotowano w zgodzie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (IFRS) 
 
Na dzień 31 grudnia 2006 r. 
(w tysiącach EUR) 
 
  Nota 2006  2005 
   Po przeliczeniu*
Aktywa   
Majątek długoterminowy   

Długoterminowy majątek materialny 5 m) 110 522 111 113 
Długoterminowy majątek niematerialny 5 n) 102 24 
Goodwill 5 n) 84 384 79 991 
Majątek długoterminowy łącznie  195 008 191 128 
   

Aktywa obiegowe   
Rezerwy 5 o) 8 363 8 622 
Należności ze stosunków handlowych i 
inne należności 

5 p) 23 640 23 785 

Pieniądze i ekwiwalenty finansowe 5 q) 22 014 27 034 
Aktywa obiegowe łącznie  54 017 59 441 
  

Aktywa łącznie  249 025 250 569 
   
Kapitał własny i pasywa   
Kapitał podstawowy i fundusz 
rezerwowy 

5 r),s)  

Kapitał podstawowy   11 444 125 
Wzrost wartości akcji  41 011 -- 
Inne fundusze rezerwowe  -- 4 432 
Różnice z przeliczeń  725 (4) 
Nierozdzielony zysk  23 770 (1 367) 
  

Kapitał podstawowy i fundusze 
rezerwowe łącznie  76 950 3 186 

  

Zobowiązania długoterminowe   
Kredyty bankowe 5 t) 122 851 157 268 
Inne zobowiązania 5 u) 275 37 224 
Odłożony obowiązek podatkowy 5 v) 15 225 14 952 
Zobowiązania długoterminowe 
łącznie  138 351 209 444 
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Zobowiązania krótkoterminowe   
Zobowiązania ze stosunków 
handlowych i inne zobowiązania 

5 w) 20 212 21 670 

Zobowiązania podatkowe 5 x) 192 19 
Krótkoterminowa część pożyczek 
bankowych 

5 t) 13 320 16 250 

Zobowiązania krótkoterminowe 
łącznie 

 33 724 37 939 

Pasywa łącznie  172 075 247 383 
  

Kapitał własny i pasywa łącznie  249 025 250 569 
 

* patrz punkt 5 n 
 
Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego są nieodłącznym elementem niniejszego 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. 
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Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 
zakończony 31 grudnia 2006 r. 

PEGAS NONWOVENS S.A. 
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 
przygotowano w zgodzie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (IFRS) 
 
Rok zakończony 31 grudnia 2006 r. 
(w tysiącach EUR) 
 
  Nota 2006 od 18 listopada 

do 31 grudnia 
2005 

    
    
Zysk (strata) przed opodatkowaniem   22 306 (1 112) 
     
Skorygowano o:     
Odpisy i Amortyzacja   12 152 535 
Dodatnie różnice kursowe   (6 894) (4) 
Koszty procentowe   18 805 714 
Zmiany w oszacowaniu swapu 
procentowego na wartość realną 

 
 (1 869)  

     
Przepływy pieniężne z działalnosci 
operacyjnej 

 
   

Spadek (wzrost) stanu rezerw   259 (593) 
Spadek (wzrost) należności   2 013 2 703 
Spadek (wzrost) obowiązków   (1 484) 1 397 
Zapłacony podatek dochodowy   (1 601) -- 
Środki pieniężne netto z działalnosci 
operacyjnej 

  43 687 3 640 
   

Przepływy pieniężne z działalnosci 
inwestycyjnej 

 
   

Nabycie długoterminowego majątku 
materialnego 

 
 (5 265) (77) 

Przejęcie   -- (191 405) 
Środki pieniężne netto z działalnosci 
inwestycyjnej 

 
 (5 265) (191 482) 

 
 

 

Przepływy pieniężne z działalności 
finansowej 

 
   

Spadek (wzrost) kredytów bankowych   (34 381) 173 518 
Spadek (wzrost) pożyczki 
długoterminowej 

 
 (28 104) 37 224 

Zwiększenie kapitału podstawowego   40 513 125 
Wydanie (spłacenie) długu 
transferowego 

 
 (1 460) 4 432 
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Zapłacone procenty   (18 801) (423) 
Srodki pieniężne netto z działalności 
finansowej 

 
 (42 233) 214 876 

   

Przyrost (ubytek) środków 
pieniężnych i ekwiwalentów 
pieniężnych netto 

 
 (3 811)  27 034 

   

Środki pieniężne i ekwiwalenty 
pieniężne na początku okresu 

 
 27 034 -- 

Wpływ różnic kursowych na wysokość 
środków pieniężnych 

 
 (1 209) -- 

   

Środki pieniężne i ekwiwalenty 
pieniężne na dzień 31 grudnia 2006 r. 

 
5 q) 22 014 27 034 

 
 

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego są nieodłącznym elementem niniejszego  
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. 
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Zestawienie skonsolidowanych zmian w kapitale własnym za rok 
zakończony 31 grudnia 2006 r. 

PEGAS NONWOVENS S.A. 
Zestawienie skonsolidowanych zmian w kapitale własnym  
przygotowano w zgodzie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (IFRS) 
 
Rok zakończony 31 grudnia 2006 r. 
(w tysiącach EUR) 
 

 

Kapitał 
podsta
wowy 

Wzrost 
wartoś
ci akcji 

Pozost
ałe 

fundus
ze 

rezerw
owe 

Różni
ce z 

przelic
zeń 

Nieroz
dzielon
y zysk 

Łączny 
kapitał 
własny 

przyłączony 
akcjonariusz

om Spółki 

Udzia
ły 

mniej
szośc
iowe 

Łączny 
kapitał 
własny 

         
         

Na dzień 18 
listopada 2005 
r. -- -- -- -- -- 

-- 

-- -- 
         
         

Zwiększenie 
kapitału 

125 -- -- -- -- 125 -- 125 

Różnice kursowe -- -- -- (4) -- (4) -- (4) 

Strata netto za 
dany okres -- -- -- -- (1 367) (1 367) -- (1 367) 

Kredyt 
transferowy w 
kapitale własnym 

-- -- 2 972 -- -- 2 972 -- 2 972 

Kredyt 
mezzanine w 

-- -- 1 460 -- -- 1 460 -- 1 460 
         
         

Na dzień 31 
grudnia 2005 r. 125  -- 4 432  (4)  (1 367) 3 186 -- 3 186  
         

         

Emisja akcji 11 319  46 626  -- -- -- 57 945  -- 57 945 

 Koszty 
połączone z 
emisją akcji, 
ujęte 
bezpośrednio w 

-- (5 615) -- -- -- (5 615) -- (5 615) 

Zmiana 
transferowego 
skryptu dłużnego 

 -- -- (2 972) -- 2 972 -- -- -- 
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Rata kredytu  
mezzanine   (1 460) -- 1 460 -- -- -- 

Różnice kursowe -- -- -- 729  -- 729  -- 729  

Zysk netto za 
dany okres -- -- -- -- 20 274 20 274  431 20 705  

Akwizycja 
udziału 
mniejszościoweg

-- -- -- -- 431 431 (431) -- 

         
         

Na dzień 31 
grudnia 2006 r. 

11 444  41 011  --  725  23 770  76 950  --  76 950  

 
 

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego są nieodłącznym elementem niniejszego 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. 
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Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 

1 Podstawowe informacje o spółce i jej działalności 
 
PEGAS NONWOVENS S.A. (dalej Spółka), pierwotna nazwa  PAMPLONA PE 
HOLDCO 2 S.A., to spółka handlowa założona w Luksemburgu dnia 18 listopada 2005 
r., forma prawna to „Société anonyme“ (spółka akcyjna). Zarejestrowana siedziba 
Spółki to 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg. Spółka została 
zarejestrowana w luksemburskim rejestrze handlowym pod numerem B 112.044. 
Spółka występuje jedynie jako spółka holdingowa. 
Dnia 14 grudnia 2005 r. spółka PEGAS NONWOVENS S.A. przejęła całkowitą kontrolę 
nad aktywami spółki PEGAS S.A. (teraz PEGAS NONWOVENS sp.z.o.o.). 
PEGAS NONWOVENS sp.z.o.o. został założony w Republice Czeskiej. 
Zarejestrowana siedziba Spółki to Znojmo, Přímětická 86, 669 04. PEGAS 
NONWOVENS sp.z.o.o. i jej siostrzane spółki zajmują się produkcją nietkanych 
materiałów włókienniczych.  
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok 2006 obejmuje Spółkę i jej 
siostrzane spółki (dalej podawane łącznie jako Grupa). Sprawozdanie finansowe 
rachunkowe za okres zakończony 31 grudnia 2005 r. (okres miniony) było zestawione 
za okres od 18 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. W związku z powyższym dane, 
dotyczące przychodów, wydatków, wyników operacyjnych, przepływów pieniężnych i 
zmian w kapitale własnym nie są w pełni porównywalne. 

2 Podstawa sporządzenia Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego 

 
(a) Oświadczenie o zgodności 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i ich 
podnormami (komentarze) przyjętymi przez Komisję d.s. międzynarodowych 
standardów rachunkowych (IASB) do celów wykorzystania w Unii Europejskiej. 

To skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd 
Spółki i autoryzowane do wydania dnia 19 kwietnia 2007 r. 

(b) Obowiązująca waluta 
 
Sprawozdanie finansowe jest prezentowane w Euro (tys. Euro). W zgodzie z IAS 21 
obowiązującą walutą spółki CEE Enterprise S.A. i jej dwóch spółek siostrzanych jest 
czeska korona (CzK). Ich sprawozdanie finansowe zostało przeniesione 
z obowiązującej waluty do waluty prezentacyjnej. Walutą obowiązującą spółkę 
PEGAS NONWOVENS S.A. jest Euro.  

(c) Sposoby szacowania 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą 
prowadzenia rachunkowości w historycznych cenach nabywczych. Wyjątek stanowią 
derywatowe instrumenty finansowe, które szacuje się na wartość realną. 
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(d) Wykorzystanie ocen i opinii 
 
Do przygotowania wykazów rachunkowych zgodnie z IFRS jest niezbędne, aby 
zostały poczynione pewne oceny, opinie i założenia, które wpływają na aplikację 
przepisów rachunkowych i wysokości wykazanych aktywów i pasywów, wpływów i 
wydatków. Wyliczenia oraz powiązane z nimi założenia opierają się na 
doświadczeniach historycznych oraz innych czynnikach. Ustanowienie ocen ma za 
cel oferowanie wiernego i uczciwego obrazu sytuacji finansowej Spółki, szczególnie 
przy określaniu wartości aktywów i pasywów, których wartość nie może być 
szczegołowo sprawdzona z innych źródeł. Faktyczne wartości i wyniki mogą się 
różnić od tych szacunków. 

Szacunki i założenia tych szacunków podlegają regularnej rewizji. Zmiana 
szacunków jest odnotowana w okresie rachunkowym, w którym rewizja szacunków 
była przeprowadzona w przypadku, gdy rewizja ta dotyczy tylko tego okresu. Zmiana 
szacunków zostanie odnotowana w okresie rachunkowym rewizji i w przyszłym 
okresie w przypadku, gdy zmiana szacunków wpłynie zarówno na okres rachunkowy 
rewizji, jak i okres przyszły. 

3 Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 
 
Następujące zasady rachunkowości były spójnie stosowane we wszystkich okresach, 
prezentowanych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i we 
wszystkich spółkach w ramach Grupy. 
 
(a) Zasady konsolidacji 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe spółki 
PEGAS NONWOVENS S.A. i spółek sterowanych przez tą spółkę (siostrzanych 
spółek). Kierowanie spółkami siostrzanymi jest zdefiniowane jako uprawnienia do 
finansowego i operacyjnego kierowania spółką w celu zyskania korzyści z jej działań.   

Aktywa, pasywa i pasywa uwzględnione w bilansie, które spełniają warunki ewidencji 
rachunkowej według IFRS 3 ą ocenione na wartość realną  dzień ich nabycia. 

Jakakolwiek dodatnia różnica pomiędzy kosztami nabywczymi a wartością realną 
nabytych, możliwych do zidentyfikowania, aktywów netto jest ewidencjonowana w 
rachunku jako goodwill. Jakakolwiek negatywna różnica pomiędzy kosztami 
nabywczymi a wartością realną nabytych, możliwych do zidentyfikowania, aktywów 
netto jest ewidencjonowana w rachunku zysków i strat w roku rachunkowym nabycia. 

Udziały mniejszościowe, udziały majątkowe inwestorów mniejszościowych 
skonsolidowanych spółek sióstr są oceniane jako średni mniejszościowy udział 
wartości realnej aktywów i pasywów ewidencjonowanych w rachunkowości netto.  

W sprawozdaniach finansowych siostrzanych spółek w miejscach, w których było to 
niezbędne, zostały wprowadzone poprawki w celu ujednolicenia stosowanych zasad 
rachunkowości członków Grupy. 

Wszystkie transakcje, salda, dochody, koszty i dywidendy w ramach Grupy są w 
trakcie konsolidacji eliminowane.  
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(b) Obce waluty 
 
Wszystkie siostrzane spółki Grupy prowadzą swoją działalność na terenie Republiki 
Czeskiej, która jest ich podstawową strefą ekonomiczną. Z tego powodu czeska 
korona (CzK) jest walutą funkcjonującą w siostrzanych spółkach w Grupie. 
Transakcje w obcej walucie są przeliczane na walutę funkcyjną Grupy wg kursu 
walutowego z dnia, kiedy jest przeprowadzana transakcja. Aktywa i pasywa o 
charakterze pieniężnym denominowane w obcej walucie do dnia bilansu przeliczone 
zgodnie z kursem ważnym w tym dniu. Wszystkie różnice kursowe (zrealizowane i 
niezrealizowane) znajdują się w wykazie zysków i strat. 

Dla celów prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego aktywa i 
pasywa są wyrażone w walucie Euro przy zastosowaniu kursów walutowych 
ważnych w dniu bilansu. Dochody i koszty są przeliczone średnimi kursami dl danego 
okresu. W przypadku dużej płynności kursów walutowych w danym okresie korzysta 
się z kursu ważnego w dniu poszczególnych transakcji. 

Wykorzystane kursy dewizowe CZK/EUR (źródło: oficjalne kursy Czeskiego Banku 
narodowego (ČNB)) 

 
 
Średni kurs 

1 stycznia 2006 – 31 grudnia 2006 
28,343 

 
Kurs w dniu bilansu 

31 grudnia 2006 
27,495 

 
Różnice kursowe, powstałe z wyżej wymienionych kursów są ewidencjonowane jako  
kapitał własny w pozycji rachunkowej Różnice przeliczeniowe. Tego typu różnice 
przewodowe są ewidencjonowane we wykazie zysków i strat w okresie, w którym są 
przeprowadzone t operacje.  
 
(c) Ewidencja rachunkowa przychodów 
 
Przychody są ewidencjonowane rachunkowo w wartości realnej już otrzymanego 
pokrycia kosztów lub w wartości realnej zakładanego pokrycia kosztów i 
przedstawiają należności ze stosunku handlowego za towar i usługi, zmniejszone o 
obniżki, VAT i inne podatki połączone ze sprzedażą. 

Przychody ze sprzedaży produktów są ewidencjonowane rachunkowo w czasie 
dostarczenia towaru i przejścia praw własności na klienta lub w chwili przekazania 
towaru dostawcy i przejęcia ryzyka przez dostawcę. Przychody ze sprzedaży usług 
są ewidencjonowane rachunkowo w czasie wykonywania usługi. 

(d) Wyznaczanie działów 
 
Dział to możliwa do rozróżnienia cześć Grupy, która zajmuje się produkcją danego 
towaru lub oferowaniem określonych usług (dział produktów) lub produkcją towarów 
czy oferowaniem usług w pewnym środowisku geograficznym (dział geograficzny), 
która jest narażona na ryzyko i którą można odróżnić od pozostałych działów. 
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(e) Badania i rozwój 
 
Naklady na badania, których celem jest zyskanie nowych naukowych lub 
technicznych umiejętności oraz wiedzy, są ewidencjonowane w rachunku zysków i 
strat w czasie ich ponoszenia. 

Nakłady na rozwój są ewidencjonowane gdy wyniki badań mogą być wykorzystane  
w projekcie majacym na celu ulepszenie produktów i procesu produkcyjnego i są 
możliwe do zrealizowania pod względem technicznym i finansowym., Koszty 
aktywowane na rozwój obejmują cenę materiałów, pracę i proporcjonalną część 
kosztów własnych. Inne koszty na rozwój są ewidencjonowane  wykazie zysków i 
strat w okresie, w którym powstały. Aktywowane koszty na rozwój są wyrażone ceną 
nabywczą, zmniejszoną o poprawki i straty z obniżenia wartości. 

(f) Koszty związane z pierwotną ofertą publiczną akcji 
 
Koszty wyłożone na zwiększenie własnego kapitału są odliczone z wartości tego 
kapitału. To założenie jest jednak ważne tylko dla kosztów połączonych z emisją 
nowych akcji. Koszty transakcji, połączone z emisją nowych akcji są rozliczane 
bezpośrednio na poczet kapitału własnego, obniżone o wszystkie związane ulgi 
podatkowe. Koszty te pierwotnie obejmują koszty zewnętrzne za usługi prawne, 
rachunkowe i doradcze oraz bezpośrednią komunikację z inwestorami i 
wynagrodzenia wypłacone instytucjom finansowym, które pośredniczyły w 
subskrypcji akcji na rynku publicznym. Wszystkie normalne koszty, które nie wiążą 
się bezpośrednio ze zwiększeniem kapitału własnego, są ewidencjonowane 
rachunkowo w rachunku zysków i strat. 

(g) Koszty wypożyczania 
 
Koszty wypożyczania są ewidencjonowane rachunkowo w okresie, z którym są 
związane. 

 
(h) Podatki 
 
Podatki w rachunku zysków i strat obejmują normalny podatek okresowy i zmianę w 
stanie podatku odroczonego.  

Podatek płatny 
Normalny podatek okresowy jest wyliczany z podlegającego opodatkowaniu zysku 
(podstawy podatkowej). Podlegający opodatkowaniu zysk może się różnić od zysku 
rachunkowego z wykazu zysków i strat, ponieważ zysk rachunkowy nie obejmuje 
zysków czy kosztów, które są doliczane lub odliczane z podstawy podatkowej w innym 
okresie lub wcale. Obowiązek Grupy za normalny podatek okresowy jest wyliczony na 
podstawie zysku przed opodatkowaniem, a taryfy podatkowe są zgodnie z przepisami 
ważne do dnia bilansowego. 

Podatek odroczony 
Odroczony obowiązek podatkowy lub odroczona należność podatkowa, płynące 
z różnicy pomiędzy rachunkową wartością aktywów i pasywów a korespondującą 
podstawą podatkową z tych aktywów i pasywów, wykorzystanych do wyliczenia 
podatku. Są one rozliczane przy użyciu metody zobowiązań, wynikającej z podejścia 
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bilansowego. Odroczone zobowiązanie podatkowe wynika obecnie ze wszystkich 
dotychczasowych różnic, to znaczy z różnicy pomiędzy podstawą podatkową aktywów, 
ew. pasywów i ich wartości rachunkowej, które istnieją do dnia bilansu. Odroczona 
należność podatkowa jest ewidencjonowana rachunkowo w przypadku, ze 
prawdopodobne jest, że spółka stworzy w przyszłości dostateczny podlegający 
opodatkowaniu zysk, przeciw któremu będzie w stanie zrealizować odroczone 
zobowiązanie podatkowe. 
 
Wartość rachunkowa odłożonej należności finansowej podlega rewizji zawsze w dniu 
bilansu. W razie potrzeby wartość rachunkowa odroczonej należności finansowej jest 
obniżona w takim zakresie, w jakim nieprawdopodobne jest, że zostanie osiągnięty 
dostateczny podlegający opodatkowaniu zysk, który umożliwiłby wykorzystanie części 
lub całej odroczonej należności finansowej.  
 
Odłożony podatek jest obliczany na podstawie taryfy podatkowej, która oczekiwana jest 
w czasie, kiedy zobowiązanie jest ważne lub realizowana jest należność. Odroczony 
podatek jest ewidencjonowany rachunkowo w wykazach zysków i strat. 
Odroczone zobowiązania i należności podatkowe są naliczane tam, gdzie jest to 
prawnie dozwolone, a także wtedy, kiedy podpadają pod działanie jednego autorytetu 
podatkowego i kiedy Grupa ma zamiar przeliczać te zobowiązania i należności. 
 
(i) Granty rządowe 
 

Dopłaty i dotacje dotyczące pracowników 
Rząd Republiki Czeskiej przyznał grupie dopłaty na koszty przeszkolenia pracowników i 
dotację na tworzenie nowych miejsc pracy. Te dopłaty i dotacje były ewidencjonowane 
rachunkowo w okresie, do którego należą związane z tym koszty. 

Ulga od podatku dochodowego 
Ulga od podatku dochodowego reprezentuje ulgę inwestycyjną. Grupa nie wykazuje 
całkowitego obowiązku podatkowego, ale ewidencjonuje zobowiązanie podatkowe 
obniżone o oczekiwaną wartość ulgi inwestycyjnej.  
 
(j) Długoterminowy majątek materialny 
 
Długoterminowy majątek materialny rachunkowo przejawia się w cenach nabywczych 
(cena nabytku i koszty związane z nabytkiem), obniżonych o poprawki i poprawione 
pozycje. 

Wartość długoterminowego majątku materialnego (oprócz działek i  
niedokończonego majątku długoterminowego) odpisuje się metodą linearną przez 
czas jego zakładanej żywotności. 

Czas odpisywania jest dla długoterminowego majątku materialnego ustanowiony w 
następujący sposób: 

Linie produkcyjne            12-20 lat 
Budynki i budowy            30-60 lat 
Samochody i inne pojazdy               5-6 lat 
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Zysk lub strata z tytułu sprzedaży lub wykluczenia długoterminowego majątku 
materialnego jest podany jako różnica pomiędzy ceną sprzedaży a resztkową ceną 
danego aktywa. Te zyski lub straty są ewidencjonowane rachunkowo w wykazie 
zysków i strat. 
 
(k) Aktywa niematerialne 
 
Zakupione aktywa niematerialne są wykazywane w cenach nabywczych 
zmniejszonych o poprawki. Aktywa niematerialne są odpisywane linearnie przez czas 
ich zakładanej żywotności. 

Wartość rachunkowa aktywów niematerialnych jest badana w celu ewentualnego 
obniżenia wartości, a to w przypadku, że istnieją przesłanki, że wartość rachunkowa 
każdego z poszczególnych aktywów przekracza jego cenę reprodukcyjną. 

Aktywa niematerialne obejmują w szczególności software, który jest odpisywany 
linearnie przez czas jego zakładanej żywotności, tj. osiem lat. 

(l) Goodwill 
 
Goodwill przedstawia subtelną różnicę pomiędzy ceną nabywczą akwizycji a realną 
wartością nabywanego udziału rozpoznawalnych czystych aktywów i pasywów w 
siostrzanej spółce o daty akwizycji. Goodwill powstający w trakcie akwizycji 
siostrzanych spółek jest ujęty w aktywach niematerialnych. Po pierwotnym 
zaksięgowaniu goodwill znajduje się w cenie nabywczej zmniejszonej o kumulowane 
straty z obniżenia wartości. 
 
Do dnia akwizycji goodwill jest alokowany do jednostek ekonomicznych, w których od 
synergii oczekuje się pozytywnego efektu. 

 
(m) Poprawione pozycje 
 
Do każdego dnia bilansowego Grupa przeprowadzi rewizję wartości rachunkowej 
swoich materialnych i niematerialnych aktywów w celu przebadania możliwego 
zaniżenia wartości tych aktywów. W przypadku, gdy doszło do zaniżenia wartości 
któregoś z aktywów, należy oszacować cenę reprodukcyjną danego aktywa w celu 
sprawdzenia potencjalnej wysokości poprawionej pozycji. Jeżeli aktywa takie należą 
do oddzielnej jednostki rachunkowej, grupa oszacuje wartość ceny reprodukcyjnej 
oddzielnej jednostki rachunkowej. 

Wartość realna jest bądź wartością realną, obniżoną o koszty sprzedaży, bądź 
wartością użytkową, w zależności od tego, która jest wyższa. Wartość użytkowa jest 
dalej liczona metodą dyskontowanych przebiegów pieniężnych przy wykorzystaniu 
taryfy dyskontowej, poprawionej o opodatkowanie. Ta wartość użytkowa przedstawia 
aktualną rynkową wartość aktywów, biorąc pod uwagę czadową wartość pieniędzy i 
specyficzne ryzyko aktywów. 

Jeżeli oszacowana wartość reprodukcyjna aktywów jest niższa niż wartość 
rachunkowa, to wartość rachunkowa zostaje obniżona do reprodukcyjnej, a różnica 
między pozostającą wartością a oszacowaną ceną reprodukcyjną jest 
ewidencjonowana w wykazie zysków i strat jako pozycja naprawcza. 
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Dla celów testowania możliwego zmniejszenia wartości goodwill jest alokowany w 
tych jednostkach ekonomicznych, od których oczekuje się, że będą odnosić korzyści 
z synergii płynącej z akwizycji. U wykazanego goodwillu testowane jest możliwe 
obniżenie wartości. Test ten jest przeprowadzany co najmniej jeden raz w roku lub 
częściej, jeżeli istnieją przesłanki możliwego obniżenia wartości goodwillu. Jeżeli 
cena reprodukcji (na powrót odzyskiwanej wartości) jednostki rachunkowej jest 
mniejsza od ceny rachunkowej, należy przeprowadzić obniżenie wartości. Obniżenie 
wartości jest najpierw przenoszone na goodwill, a następnie proporcjonalnie na 
pozostałe aktywa jednostki. Rachunkowe ewidencjonowanie obniżenia wartości 
goodwillu w wykazie zysków i strat jest bezzwrotne w przyszłym okresie 
rachunkowym. 

Kierownictwo Spółki zadecydowało, że dla celów testowania możliwości obniżenia 
wartości goodwillu wszystkie spółki siostrzane będą traktowane jako jena całość. 

(n) Rezerwy 
 
Rezerwy są ewidencjonowane bądź w wartości nabywczej, bądź w realnej, w 
zależności od tego, która jest niższa. Cena nabywcza obejmuje koszty samego 
materiału, a następnie  wyselekcjonowane koszty niezbędne do przetransportowania 
materiału na jego aktualne miejsce i do aktualnego stanu. Koszty są obliczone 
metodą ważonej średniej arytmetycznej. Wartość realna reprezentuje szacunek ceny 
sprzedaży, obniżonej o wszystkie koszty związane ze sprzedażą (marketing, 
sprzedaż, dystrybucja). 

Cena nabywcza produktów zawiera bezpośrednie koszty materiałowe i wynagrodzeń 
oraz wyselekcjonowane koszty produkcji, które są ewidencjonowane przy normalnej 
wydajności operacyjnej, jednak bez kosztów finansowych. 

(o) Instrumenty finansowe 
 
Finansowe aktywa i pasywa są ewidencjonowane w bilansie Grupy  w dzień, kiedy 
Grupa staje się właścicielem instrumentu finansowego. 

 
(p) Derywatowe instrumenty finansowe 
 
Czynności operacyjne narażają Grupę na ryzyko, w szczególności ryzyko zmiany 
kursów walutowych i stopy procentowej. W razie potrzeby Grupa zabezpiecza się 
przed takim ryzykiem przy pomocy derywatowych instrumentów finansowych.  

Derywatowe instrumenty finansowe są najpierw przeliczane na wartość realną w dniu 
transakcji i są szacowane przez wartość realną  w dzień raportowy.  

Derywatowy instrument finansowy to taki instrument, który spełnia następujące 
kryteria: 

• Jego wartość zmienia się w zależności od zmiany wartości specyficznego 
aktywa podkładowego, jak na przykład stóp procentowej, ceny instrumentu 
finansowego, ceny towarowej, kursu walutowego, indeksu ceny lub taryfy, ratingu 
kredytowego lub indeksu kredytowego, lub innego aktywa podkładowego w 
przypadku niefinansowego aktywa podkładowego, kiedy aktywa podkładowe nie są 
wyróżnione w kontrakcie. 
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• Nie wymaga żadnych początkowych inwestycji lub wymaga inwestycji 
początkowej, która jest mniejsza niż byłaby wymagana dla innych typów transakcji, w 
przypadku których oczekiwałoby się podobnej reakcji na zmiany rynkowe.  
• Jest rozliczany w przyszłości  
 
Derywatowy instrument finansowy, który nie spełnia kryteriów dla zabezpieczenia 
derywatów jest klasyfikowany jako derywat trzymany na sprzedaż. Taki derywat jest 
szacowany na wartość realną z ewidencjonowaniem rachunkowym w wykazie zysków i 
strat. 
Spółka zabezpiecza się przed zmianami stóp procentowych za pośrednictwem swapów 
procentowych (IRS). Jakkolwiek Grupa nie prowadzi rachunkowości zabezpieczającej, 
swapy te są klasyfikowane jako trzymane na sprzedaż i zmiana ich wartości realnej jest 
ewidencjonowana bezpośredni w wykazie zysków i strat. 
  
(q) Należności handlowe 
 
Krótkoterminowe należności handlowe nie są oprocentowane i są ewidencjonowane 
w ich wartości nominalnej, zmniejszonej o ewentualne pozycje naprawcze.  

Długoterminowe należności handlowe są dyskontowane na wartość bieżącą. 

(r) Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 
 
Środki pieniężne obejmują gotówkę, powszechne rachunki w bankach i wkłady lub 
inne krótkoterminowe wysokolikwidacyjne środki, które w krótkim czasie mogą zostać 
zamienione na ustaloną wcześniej wartość gotówki i niosą minimalne ryzyko zmiany 
wartości. 

(s) Zobowiązania finansowe i własny kapitał 
 
Zobowiązania finansowe i instrumenty finansowe dotyczące kapitału własnego Grupy 
są klasyfikowane w zależności od formy konkretnych wynegocjowanych umów i 
charakteru zobowiązania finansowego lub instrumentu finansowego dotyczącego 
własnego kapitału. Instrument finansowy dotyczący kapitału własnego jest 
zdefiniowany jako kontrakt, który dowodzi szczątkowego udziału w aktywach Grupy 
po zmniejszeniu o wszystkie jego zobowiązania.   

 

(t) Pożyczki bankowe 

Oprocentowane pożyczki bankowe 
Oprocentowane pożyczki bankowe i kontokorenty są najpierw przeliczane na wartość 
realną, a następnie oszacowane przez wartość  szczątkową przy zastosowaniu metody 
efektywnej stopy procentowej. 
Różnica pomiędzy dochodem (obniżonym o koszty transakcji) a spłaceniem pożyczki 
jest ewidencjonowana przez czas trwania pożyczki przy wykorzystaniu metody 
efektywnej stopy procentowej. 
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Transferowe przekazy dłużne 
Transferowe przekazy dłużne to składane instrumenty finansowe, składające się 
z części obowiązkowej i części dotyczącej kapitału własnego. W dzień wydania takiego 
instrumentu zostanie oszacowana wartość realna jego części obowiązkowej jako 
wartość podobnego nietransferowego instrumentu dłużnego przy wykorzystaniu metody 
dyskontowanych przepływów pieniężnych. Różnica między realnym przepływem 
pieniężnym z wydania tego instrumentu finansowego a wartością obowiązkową 
wydanego długu transferowego, reprezentującego zawartą opcję dla właściciela 
instrumentu finansowego, umożliwiającego dłużnego papieru wartościowego na kapitał 
własny Grupy, jest ewidencjonowana w kapitale własnym. 
 
(u) Rezerwy 
 
Rezerwy są tworzone w przypadku, kiedy Grupa posiada aktualne zobowiązanie w 
związku z jakimiś wydarzeniami z przeszłości i jest prawdopodobne, że Grupa będzie 
musiała rozliczyć się z tego zobowiązania. Rezerwy są ustanawiane na podstawie 
najlepszego możliwego oszacowania kosztów związanych z wyrównaniem 
zobowiązania do dnia bilansu. Koszty te są dyskontowane w przypadku dużych 
różnic pomiędzy wartością aktualną a przyszłą. 

(v) Zobowiązania handlowe  
 
Krótkoterminowe zobowiązania handlowe są rachunkowo ewidencjonowane w 
wartości nominalnej. Zobowiązania długoterminowe są dyskontowane na wartość 
bieżącą. 

 
(w) Nowe, niewprowadzone dotąd standardy i interpretacje 
 
Niedawno opublikowane zostały niektóre nowe standardy rachunkowe, dodatki oraz 
interpretacje do wchodzących standardów. Ich aplikacja jest obowiązkowa dla okresu 
rachunkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2006. Spółka nie zdecydowała 
się na ich przedwczesną aplikację. Dotyczy to następujących standardów: 

• Dodatek do IAS 1 – Prezentacja zbilansowania rachunkowego – opis, 
upublicznianie kapitału (działa dla rocznego okresu rachunkowego od 1 stycznia 
2007 r.). Standard wymaga bardziej szczegółowego opisu kapitału. Dodatek 
wychodzi z wydaniem IFRS7. Kierownictwo będzie wprowadzać ten dodatek od 
okresu rachunkowego zaczynającego się z dniem 1 stycznia 2007 r. 
• IFRS 7 Instrumenty finansowe – upublicznianie (działa dla rocznego okresu 
rachunkowego od 1 stycznia 2007). Standard nakazuje spółkom oferować w swoim 
zbilansowaniu rachunkowym bardziej szczegółowy opis, który umożliwi 
użytkownikom ocenienie ważności instrumentów finansowych dla sytuacji finansowej 
i wydajności spółki, ich naturę i zakres ryzyka, płynącego z tych instrumentów 
finansowych i to, w jaki sposób spółka niweluje ryzyko. Kierownictwo nie oczekuje 
znaczących zmian, wypływających ze wprowadzenia standardu. 
• IFRS 8 Działy operacyjne. Kierownictwo nie oczekuje znaczących zmian, 
wypływających ze wprowadzenia standardu. 
• IFRIC 7 Wprowadzenie metody przerabiania pod IAS 29 Wykazywanie w 
ekonomikach hiperinflacyjnych (działa dla rocznego okresu rachunkowego od 1  
marca 2006 r.). Interpretacja zawiera instrukcje, w jaki sposób spółka powinna 
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przerobić swoje zbilansowanie finansowe na podstawie standardu IAS 29 w 
pierwszym roku, kiedy rozpozna istnienie hiperinflacji w ekonomii swojej waluty 
obiegowej. IFRIC 7 nie jest ważny dla Grupy, ponieważ jej waluta obiegowa nie jest 
walutą w ekonomice hiperinflacyjnej. 
• IFRIC 8 – Działanie standardu IFRS 2 (działa dla rocznego okresu 
rachunkowego od 1 maja 2006). Interpretację objaśnia fakt, ż standard rachunkowy 
IFRS 2 Płatności akcjami jest aplikowany do umów, gdzie spółka przeprowadza 
płatność akcjami w zamian za niemal zerową lub nieadekwatną równowartość. IFRIC 
nie jest ważny dla Grupy. 
• IFRIC 9 Przewartościowanie włożonych derywatów (działa dla rocznego okresu 
rachunkowego od 1 czerwca 2006 r.). Interpretacja wymaga, aby oszacowanie czy 
włożony derywat ma zostać oddzielony o aktywów skarbowych (interesu), powinno 
być przeprowadzone jedynie w przypadku, że dojdzie do zmian w warunkach 
transakcji, które w znaczący sposób w pływają na przebiegi finansowe, które inaczej 
byłyby niezbędne na podstawie tej transakcji. Grupa jak na razie nie zakończyła 
analizy skutków prowadzenia tej nowej interpretacji. 
• IFRIC 10 Międzydrużynowa ewidencja rachunkowa i obniżenie wartości. Grupa 
jak na razie nie zakończyła analizy skutków prowadzenia tej nowej interpretacji. 
• IFRIC 11 Płatność akcjami własnymi i płatność akcjami w Grupie. Grupa jak na 
razie nie zakończyła analizy skutków prowadzenia tej nowej interpretacji. 
• IFRIC 12 Umowy koncesyjne na dostarczanie usług. Grupa jak na razie nie 
zakończyła analizy skutków prowadzenia tej nowej interpretacji. 
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4 Ryzyko finansowe 
 

Grupa jest w związku ze swoją działalnością narażona na szereg ryzyk finansowych, 
między innymi na zmiany w kursach wymiany czy stopie procentowej. Niwelując ryzyko 
finansowe Grupa koncentruje się w szczególności na nieprzewidywalności rynków 
finansowych i stara się minimalizować potencjalne negatywne zdarzenia w wyniku 
prowadzonej dzialalności. 

Ryzyko walutowe 
Nawet, kiedy Grupa prowadzi swoją działalność tylko na terenie Republiki Czeskiej, 
prowadzi interesy w wymiarze międzynarodowym i na skutek tego jest narażona na 
ryzyko walutowe, zarówno z punktu widzenia działalności operacyjnej, jak i z punktu 
widzenia czynności finansowych. Walutą obiegową spółki CEE Enterprice S.A. i jej 
siostrzanych spółek jest CzK, jednak przeważająca część zakupu surowców jest 
realizowana w EUR. Sprzedaż produktów jest realizowana w CzK, EUR i USD. 
Sprzedaż własnych produktów realizowana w EUR i CzK pokrywa potrzeby zakupu 
surowców i obsługę zadłużenia, co w naturalny sposób gwarantuje działalność Grupy 
z punktu widzenia przepływów pieniężnych w tych walutach (z tego powodu do 31.12. 
2006 r. Grupa nie miała zawartych żadnych derywatów finansowych na obniżenie 
ryzyka walutowego). 

Ryzyko kredytowe 
Bardzo duża część sprzedaży realizowana jest w oparciu o kredyt dla klientów. Ryzyka 
połączone z zaoferowaniem pożyczki są w pełni zabezpieczone ubezpieczeniem 
poszczególnych należności w imieniu klientów lub przyjęciem od klientów płatności z 
wyprzedzeniem. 

Ryzyko procentowe 
Ryzyko procentowe powstaje z tytułu pożyczek bankowych, niosących zmienną stopę 
procentową.  Na pokrycie tego ryzyka Spółka wykorzystuje swapy procentowe. 
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5 Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 
 
a) Przychody 

Grupy produktowe 

  2006 2005 
    %  ogółu   %  ogółu 
Sprzedaż - higiena         

Higiena – produkty 
specjalistyczne 28 498 23,6 353 7,4 

Higiena – pozostałe 78 870 65,2 3 841 80,2 
Higiena łącznie 107 368 88,8 4 194 87,6 
Pozostałe 13 573 11,2 593 12,4 
Sprzedaż łącznie 120 941 100,0 4 787 100,0 

 

Rynki 

 2006 2005 
Sprzedaż krajowa 14 729 559 
Eksport 106 212 4 228 

Sprzedaż łącznie 120 941 4 787 
 
b) Wykazy w zależności od działu 

 
Grupa produkuje wyłącznie nietkane materiały włókiennicze, a ze strony 
kierownictwa nie zostały zidentyfikowane żadne działy. 

Działy geograficzne są zdefiniowane następująco: 

Region 2006
Europa Zachodnia 52 006
Europa Środkowa i Wschodnia 31 853
Rosja 4 099
Pozostałe 32 983
Razem 120 941

 
Przychody w podziale geograficznym przedstawione są na podstawie geograficznej 
lokalizacji klienta. 
 
Wszystkie aktywa i wszystkie koszty związane z aktywami są zlokalizowane w 
Republice Czeskiej. 
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c) Wykorzystanie materiałów i usług 
 
 

 2006 2005 
Wykorzystanie surowców 64 207 2 977 
Wykorzystanie części zamiennych i napraw 2 623 24 
Wykorzystanie energii elektrycznej 3 553 125 
Pozostałe zużycie 467 348 
Pozostałe usługi 1 086 507 
Wykorzystanie materiałów i usług razem 71 936 3 981 

 
Wykorzystanie surowców wynosi 89 % całkowitego wykorzystania materiałów. 
 
d) Pozostałe zyski/(koszty) operacyjne – netto 

 
 2006 2005 
Zyski (straty) z przeliczeń kursowych 9 334 (1) 

Zyski z operacji derywatowych 1 869 - 

Zysk ze sprzedaży materiału i majątku 
długoterminowego 25 12 

Procenty od zysków 613 22 

Zyski z ubezpieczenia 101 - 

Koszty ubezpieczenia (504) - 

Pozostałe podatki (25) (6) 

Pozostałe koszty (241) (487) 

Pozostałe zyski (koszty) operacyjne netto 
razem 11 172 (460) 

 
e) Badania i rozwój 
 
 
W roku 2006 Grupa wydała na badania i rozwój 1 803 tys. EUR. Największą część 
tych środków przedstawiają koszty surowców w trakcie testowania produktów 
rozwojowych (1 423 tys. EUR.). 
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f) Średnia liczba pracowników i pracowników na stanowiskach 
kierowniczych Grupy i koszty 
 

 

Średnia 
liczba 

pracow
ników 

Koszty 
łącznie Koszty wypłat 

Ubezpieczenie 
zdrowotne i 

socjalne 
Koszty 

socjalne 

Pracownicy 306 3 916 2 827 994 95 
Pracownicy na 
kierowniczych 
stanowiskach 

18 1 195 935 254 6 

Łącznie 324 5 111 3 762 1 248 101 

 

Poza korzystaniem ze służbowych samochodów do celów służbowych i prywatnych 
kierownictwo nie dostaje żadnych innych premii poza pensją. 

 
g) Wynagrodzenia, zaliczki, pożyczki, gwarancje i inne powinności w formie 

pieniężnej oraz niepienieznej dla członków/od członków statutowych, 
rady nadzorczej i organów kierowniczych włącznie z byłymi członkami 
tych organów.  

W ciągu roku 2006 członkom organów statutowych i nadzorczych były wypłacone 
wynagrodzenia w wysokości  217 tys. EUR. Pożyczki, zaliczki czy inne powinności 
nie były oferowane członkom organów statutowych i nadzorczych w ciągu roku 2006 
ani roku 2005. 

 
h) Odpisy  

 
 2006 2005 
Odpisy z majątku materialnego 12 056 535 

Odpisy z majątku niematerialnego 96 -- 

Razem 12 152 535 
 

i) Koszty/(zyski) finansowe netto 
 

 2006 2005 
Procenty od kredytów i koszty na spłacenie długu 18 238 622 
Procenty od wkładów pracowniczych 77 92 
Pozostałe 490 -- 
Razem 18 805 714 
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j) Podatek dochodowy 
 

 2006 2005 
Podatek dochodowy ważny 1 703 345 
Podatek dochodowy odłożony (102) (90) 
Razem 1 601 255 

 

Efektywna taryfa podatkowa 
 2006 2005 
     
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 22 306  (1 112)  
Podatek dochodowy z wykorzystaniem 
aktualnej taryfy podatkowej (24%) 5 353 24,0 % (289) 26,0 % 
Efekt kosztów niepodlegających 
opodatkowaniu  70 0,3 % -- -- 
Efekt zysków niepodlegających 
opodatkowaniu (28) (0,1) % -- -- 
Efekt napraw konsolidacyjnych i IFRS, 
które nie mają wpływu na odroczony 
podatek 1 140 5,1 % -- -- 
Efekt dotacji na podatek dochodowy (4 951) (22,2) % (149) 13,4 % 
Podatek odnoszący się do okresów 
wcześniejszych (112) (0,5) % -- -- 
Efekt odliczanych pozycji z podstawy 
podatkowej (60) (0,3) % -- -- 
Efekt nierozliczonej odroczonej 
należności podatkowej Republice 
Czeskiej (2) (0,0 %) -- -- 
Efekt różnicy pomiędzy taryfą 
podatkową w Republice Czeskiej a 
Luksemburgiem i efekt  nieuznanej 
części odroczonego podatku Spółki w 
Luksemburgu 190 0,9 % -- -- 
Obniżki na podatkach (7) (0,0 %) -- -- 
Podatek ryczałtowy 
PEGAS NONWOVENS S.A. 
(Luksemburg) 8 0,0 % 693 (62,3) % 
Całkowity podatek 
dochodowy/efektywna taryfa 
podatkowa 

1 601 7,2 % 255 (22,9) % 

 
Trzy spółki Grupy otrzymały w Republice czeskiej ulgi inwestycyjne.  
 
Ulgi inwestycyjne to oszczędności podatkowe oferowane przez rząd, przy założeniu 
wypełnienia określonych warunków (np. wysokość inwestycji, zatrudnienie określonej 
liczby pracowników) ze strony Grupy. Z zachowaniem zasady ostrożności i faktu, że 
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oferowanie warunków inwestycyjnych jest uzależnione od aktualnej wydajności grupy, 
nie są ewidencjonowane rachunkowo żadne niematerialne aktywa, wynikające 
z bodźców podatkowych i z korespondującą dotacją na podatek dochodowy. Szacunek 
tych aktywów nie byłby miarodajny. 
Ponieważ niemal cały podlegający opodatkowaniu zysk został wygenerowany z 
działalności operacyjnej w Republice Czeskiej, do wyliczenia całkowitego podatku 
dochodowego wykorzystana została taryfa podatkowa 24% (2005 – 26%) 
obowiązująca na terenie Republiki Czeskiej. 
 
k) Zysk (strata) na akcji 
 
Wyliczenie podstawowego wskaźnika zysku na akcji na dzień 31.12.2006 r. opiera 
się na zysku netto, przypadającym na pierwotnych akcjonariuszy w wysokości 20 274 
tys. EUR i średniej ważonej liczby pierwotnych akcji w roku 2006. W pełni 
zaszeregowany zysk na akcji  oblicza się na podstawie średniej ważonej liczby akcji 
w obiegu (ustanowionego podobnie jak w przypadku podstawowego zysku na akcji) 
skorygowanego o wpływy zakładanej emisji wszystkich potencjalnych uproszczonych 
papierów wartościowych, tj. W przypadku Grupy o transferowe skrypty dłużne. 
Transferowe skrypty dłużne to skrypty dłużne z prawem transferu na akcje pierwotne. 

Na dzień 31 grudnia 2006 r. nie istniały żadne udziały mniejszościowe w siostrzanych 
spółkach. Udział mniejszościowy dotyczył sześciu menagerów w CEE Enterprise. 
Udział ten powstał w styczniu 2006 i był ukończony w listopadzie 2006, kiedy to 
sześciu menagerów zostało akcjonariuszami Spółki. 

Średnia ważona liczby pierwotnych akcji 
2005 

 

Liczba akcji 
wydanych w roku 

2005 
Średnia 
ważona 

listopad - grudzień 100 806  100 806 
 

2006 

 

Liczba akcji 
wydanych w roku 

2006 
Średnia 
ważona 

styczeń - listopad 100 806  91 692 
grudzień 9 229 400 730 302 
Razem  821 994 
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Podstawowy wskaźnik zysku (straty) na akcji 

  2006 2005 
Zysk (strata) netto 
przyporządkowany akcjonariuszom tys. EUR  20 274 (1 367) 
Średnia ważona liczby pierwotnych 
akcji liczba 821 994 100 806 
Podstawowy wskaźnik zysku 
(straty) na akcji EUR 24,66 (13,56) 

 
Zysk (strata) na akcji jest wyliczona jako zysk netto w danym roku, przyporządkowany 
akcjonariuszom Spółki, dzielony przez średnią ważoną liczby pierwotnych akcji, 
istniejących każdego dnia w roku 2006. 
 
Podstawowy wskaźnik zysku (straty) na akcji, przyporządkowany akcjonariuszom 
Spółki, oparty na liczbie akcji na dzień 31 grudnia 2006 wynosi 2,20 EUR. 
 
Średnia ważona liczby pierwotnych akcji do wyliczenia uproszczonego 
wskaźnika zysku (straty) na akcji 
 

2005 

 

Liczba akcji 
wydanych w roku 

2005 
Średnia 
ważona 

Akcje:   
listopad - grudzień 100 806  100 806 
Transferowe skrypty dłużne i warranty 
(przeliczone na potencjonalne akcje 
pierwotne): 

  

listopad - grudzień 8 588 659 8 588 659 
Razem  8 689 465 

 
2006 

 

Liczba akcji 
wydanych w roku 

2006 
Średnia 
ważona 

Akcje:   
styczeń - listopad 100 806  91 692 
grudzień 9 229 400 730 302 
Transferowe skrypty dłużne i warranty 
(przeliczone na potencjonalne akcje 
pierwotne): 

  

styczeń - listopad 8 592 541 7 872 123 
Razem  8 694 117 
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  Uproszczony wskaźnik zysku (straty) na akcji 
 
 

  2006 2005 
Zysk netto (strata) 
przyporządkowany akcjonariuszom tys. EUR 20 274 (1 367) 
Finansowe koszty połączone 
z transferowymi skryptami dłużnymi tys. EUR 5 375 59 
Wpływ podatkowy kosztów 
finansowych tys. EUR (240) -- 
Zysk netto (strata) 
przyporządkowany akcjonariuszom 
skorygowany o koszty finansowe 
połączone z transferowymi 
skryptami dłużnymi (włącznie 
wpływu podatkowego) tys. EUR 25 409 (1 308) 
Średnia ważona liczby pierwotnych 
akcji i potencjalnych pierwotnych 
akcji liczba 8 694 117 8 689 465 
Uproszczony wskaźnik zysku 
(straty) na akcji EUR 2,92 (0,15) 

 
l) Przejęcie 
 
Dnia 14 grudnia 2005 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. przejęła pełną kontrolę 
nad czynnościami spółki PEGAS S.A. (teraz PEGAS NONWOVENS sp.z.o.o.). 
Przejęte aktywa netto i powstały goodwill połączony z tą transakcją przedstawiająsię  
następująco: 

 

Wartość 
rachunkowa 

przed 
przejęciem 

Poprawki na wartość 
realną EUR ‘000 

Wartość realna 
przy przejęciu 

Długoterminowy majątek materialny 93 439 17 420 110 859 

Aktywa niematerialne 192  192 

Rezerwy 8 508 603 9 111 

Należności handlowe i inne 24 968  24 968 
Środki pieniężne i ekwiwalenty 
pieniężne 25 366  25 366 
Pożyczki bankowe i kredyt 
kontokorencyjny 2 000  2 000 

Zobowiązania z odroczonego podatku 9 681 4 215 13 896 

Zobowiązania handlowe i inne 16 760  16 760 

Zobowiązania podatkowe 18  18 
Rozpoznawalne aktywa i pasywa 
netto 124 014 13 808 137 822 

Goodwill przy przejęciu   78 949 

Koszty połączenia   216 771 

  
Nowo powstały goodwill, będący skutkiem przejęcia, zawiera w sobie w szczególności 
związki z klientami, umiejętności i znajomość kierowania, umiejętności i talent 
techniczny pracowników, reputację produktów najlepszej jakości i zakładaną przyszłą 
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zyskowność Grupy. Kierownictwo nie było w stanie dokonać miarodajnego pomiaru 
wartości realnej niematerialnych aktywów, połączonych ze związkami z klientami ze 
względu na fakt, że nie można przewidzieć dokładnie popytu poszczególnych klientów. 
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m) Długoterminowy majątek materialny 

 

 
Działki i 
budynki 

Urządzenia 
produkcyjne 

Pozostały 
majątek 

materialny 

Niewykończ
ony majątek 

materialny 

Zaliczki na 
długotermin

owy majątek 
materialny Razem 

Cena nabywcza       
Stan z 18/11/2005 -- -- -- -- -- -- 
Wpływ przejęcia z 
14/12/2005 28 271 77 015 5 005 220 348 110 859 
Nabytki -- 643 47 7 -- 697 
Różnice z przeliczeń (22) (83) (6) -- (1) (112) 
Stan z 31/12/2005 28 249 77 575 5 046 227 347 111 444 
Nabytki -- 1 166 523 1 119 2 893 5 701 
Ubytki (49) -- (187) (2) -- (238) 
Przeliczenie 17 356 -- (17) (356) -- 
Różnice z przeliczeń 1 756 6 653 484 46 98 9 037 
Stan z 31/12/2006 29 973 85 750 5 866 1 373 2 982 125 944 
       
Poprawki       
Stan z 18/11/2005 -- -- -- -- -- -- 
Odpisy 32 441 62 -- -- 535 
Różnice z przeliczeń (3) (198) (3) -- -- (204) 
Stan z 31/12/2005 29 243 59 -- -- 331 
Odpisy 1 189 10 464 403 -- -- 12 056 
Ubytki -- -- (100) -- -- (100) 
Różnice z przeliczeń 245 2 681 209 -- -- 3 135 
Stan z 31/12/2006 1 463 13 388 571 -- -- 15 422 
       
Wartość rachunkowa 
netto       

18/11/2005 -- -- -- -- -- -- 

31/12/2005 28 220 77 332 5 807 227 347 111 113 

31/12/2006 28 570 72 362 5 295 1 373 2 982 110 522 
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n) Długoterminowy majątek niematerialny 
 

 Software Goodwill Razem 
Cena nabywcza    
Stan z 18/11/2005 -- -- -- 
Wpływ przejęcia z 14/12/2005 192 78 949 79 141 
Ubytki (168) -- (168) 
Stan z 31/12/2005 24 78 949 78 973 
Przepracowanie -- 1 042 1 042 
Stan z 31/12/2005 po przerobieniu 24 79 991 80 015 
Nabytki 63 -- 63 
Różnice z przeliczeń  46 4 393 4 439 
Stan z 31/12/2006 133 84 384 84 517 
    
Kumulowana amortyzacja    
Stan z 18/11/2005 -- -- -- 
Stan z  31/12/2005 -- -- -- 
Amortyzacja 96 -- 96 
Różnice z przeliczeń (65) -- (65) 
Stan z 31/12/2006 31 -- 31 
    

Wartość rachunkowa netto    

18/11/2005 -- -- -- 

31/12/2005 24 78 949 78 973 

31/12/2005 po przerobieniu 24 79 991 80 015 

31/12/2006 102 84 384 84 486 

 
Grupa przewartościowała wartość zobowiązania z odroczonego podatku na dzień 
przejęcia w związku z korzystaniem z ulg inwestycyjnych w formie ulg podatkowych ze 
strony spółek siostrzanych. Do dnia przejęcia obowiązek z odroczonego podatku wzrósł 
o 1 042 tys. Euro razem ze zwiększeniem pozycji goodwill. 
 

Pozycja w 
wykazach 
rachunkowych 

Stan z 
 31.12.2005 Przewartościowanie 

Stan  z 31.12.2005 
po 

przewartościowaniu 
Goodwill 78 949 1 042 79 991 
Zobowiązanie 
z odroczonego 
podatku 

13 910 1 042 14 952 

 
o) Rezerwy 

 

 2006 2005 
Materiał 3 724 5 043 
Produkty 2 593 1 903 
Niedokończona produkcja 395 333 
Części zamienne 1 482 1 256 
Pozostałe 169 87 
Razem 8 363 8 622 
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Pod pozycją „części zamienne“ rozumie się pozycje o zakładanej żywotności krótszej 
niż jeden rok lub poszczególne części, których wartość można pominąć. 
 
p) Należności krótkoterminowe 

 

 2006 2005 
Należności ze związków handlowych 19 632 21 410 
Zapłacone zaliczki 41 -- 
Wartość realna swapów procentowych 1 869 -- 
Należności z podatku od wartości dodanej 1 842 1 368 
Koszty przyszłych okresów 126 87 
Dochód przyszłych okresów 40 833 
Pozostałe należności 90 87 
Razem 23 640 23 785 

 
W roku 2006 Grupa zawarła umowę na dwa swapy procentowe ze sztywną taryfą 
procentową 3,236 % p.a. Te swapy pokrywają 69,9 % długu Grupy do daty 31 grudnia 
2006 r. 
 
q) Pieniądze i ekwiwalenty pieniężne 

 
 2006 2005 
Pieniądze   24 32 
Rachunki bankowe 5 739 2 319 
Lokaty terminowe 16 251 24 683 
Pieniądze i ekwiwalenty pieniężne razem 22 014 27 034 

 
r) Kapitał podstawowy 
 
Kapitał podstawowy macierzystej spółki stanowiło, aż do listopada 2006 r., 12 500 
sztuk akcji w wartości 10 EUR za jedną akcję. W listopadzie 2006 r. ta liczba akcji 
została rozdzielona na 100 806 sztuk po 1,24 EUR. Następnie, dnia 28 listopada 
2006 doszło do zwiększenia kapitału podstawowego o  9 075 056,56 EUR poprzez 
przekształcenie długu w kapitał i wydanie 7 318 594 sztuk nowych akcji. Pamplona  
Capital Partners  uzyskała 7 133 109 sztuk akcji a kierownictwo Spółki - 185 485 
sztuk akcji. 

W ramach pierwotnej oferty akcji w grudniu  2006 r. doszło do wydania 1 810 tys. 
sztuk nowych akcji. Te nowo wydane akcje były subskrybowane przez inwestorów w 
cenie 27 EUR za jedną akcję.  

Różnica pomiedzy subskrybowaną ceną nowo wydanych akcji (27 EUR) a wartością 
nominalną tych akcji (1,24 EUR) była zaksięgowana w kapitale własnym jako wzrost 
wartości akcji (46 626 tys. EUR). 

Całkowita liczba akcji na dzień 31 grudnia 2006 wyniosła 9 229 400 sztuk akcji o 
wartości nominalnej 1,24 EUR za jedną akcję. 
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s) Nierozdzielny zysk 

 

W roku zakończonym 31 grudnia 2006 r. nie zostały wypłacone żadne dywidendy. 

Pozycja własnego kapitału „Różnice w przeliczeniu“ wyjaśnia efekt przeliczenia 
wykazów finansowych z waluty obiegowej na walutę prezentacyjną. 

 

t) Pożyczki bankowe i kontokorencyjne 
 

 2006 Zobowią
zania z 

kredytów 
bankowy

ch 

Opłata za 
wynegocjo

wanie 
kredytu 

Dłużona 
kwota 

Część 
krótkote
rminow

a  

Część 
długoter
minowa 

Stopa 
procentowa 

Stopa 
procentowa z  

31/12/2006 

Pożyczki 
bankowe 

            

Kredyt 
rewolwingowy 

-- (126) (126) -- (126) 
-- 

-- 

Transza 
kredytowa A 

75 485 (1 504) 73 981 13 320 60 661 1,3,6M 
EURIBOR 

+2,25% (+2,00)* 

5,674 % 

Transza 
kredytowa B 

26 781 (464) 26 317 -- 26 317 1,3,6M 
EURIBOR 

+2,75% 

6,424 % 

Transza 
kredytowa C 

36 648 (649) 35 999 -- 35 999 1,3,6M 
EURIBOR 

+3,25% 

6,924 % 

Pożyczki 
bankowe łącznie 

138 914 (2 743) 136 171 13 320 122 851   

 

* 2,25-procentowa marża była stosowana do 13 grudnia 2006. Od 14 grudnia 2006 
była stosowana marża w wys. 2,00%. 
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 2005 Zobowiąza
nia z 

kredytów 
bankowyc

h 

Część 
transferowa 

Opłata 
za 

wynegocj
owanie 
kredytu 

Dłużona 
kwota 

Część 
krótkote
rminow

a 

Część 
długoter
minowa 

Stopa procentowa 

Pożyczki 
bankowe 

            

Kredyt 
rewolwingowy 

2 000 -- -- 2 000 2 000 -- 1M EURIBOR 
+2% 

Pożyczka 
mezzanine 

15 000 (1 444) (150) 13 406 -- 13 406 3M EURIBOR 
+10% 

Transza 
kredytowa A 

95 000 -- (1 805) 93 195 14 250 78 945 1,3,6M EURIBOR 
+2,25% 

Transza 
kredytowa B 

28 500 -- (542) 27 958 -- 27 958 1,3,6M EURIBOR 
+2,75% 

Transza 
kredytowa C 

37 700 -- (741) 36 959 -- 36 959 1,3,6M EURIBOR 
+3.25% 

Pożyczki 
bankowe 
łącznie 

178 200 (1 444) (3 238) 173 518 16 250 157 268  

 
Do 31 grudnia 2005 taryfa referencyjna wynosiła 1M EURIBOR 2,401 %. 
Te pożyczki bankowe są zabezpieczone: 

1. Udziałem własnościowym w spółce PEGAS NONWOVENS sp.z.o.o. 
2. Zastawem przedsiębiorstwa PEGAS NONWOVENS sp.z.o.o. 
3. Zastawem zakładu i urządzeń produkcyjnych PEGAS NONWOVENS sp.z.o.o. 
4. Rachunkami bankowymi spółki PEGAS NONWOVENS sp.z.o.o. 
5. Akcjami siostrzanych spółek PEGAS–DS S.A., PEGAS–NT S.A. i PEGAS–

NW S.A. 
 
Wartość rachunkowa pożyczek bankowych jest równa w przybliżeniu ich wartości 
realnej. 
 
u) Pozostałe zobowiązania z terminem płatności dłuższym niż jeden rok  

 
 2006 2005 
Transferowe preferencyjne certyfikaty equity -- 10 645 
Obniżone o element Equity -- (2 929) 
Nietransferowe preferencyjne certyfikaty equity -- 29 000 
Preferencyjne certyfikaty equity -- 36 716 
Pozostałe 275 508 
Razem 275 37 224 

 

W roku 2006 doszło do spłacenia wszystkich zobowiązań w stosunku do spółki  
Pamplona Capital Partners I, LP w wysokości 36 716 tys. EUR (razem z naliczanym 
procentem z roku 2006) przy użyciu gotówki oraz akcji. 
 
Resztę pozostałych zobowiązań w wysokości 275 tys. EUR tworzy:  

1. 204 tys. EUR wynoszą otrzymane środki finansowe od spółki Pamplona 
Capital Advisors  na pokrycie kosztów operacyjnych przed IPO;  
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2. 71 tys. EUR to państwowa bezprocentowa pożyczka na granty przeznaczone 
na projekty badawczo-rozwojowe. 

 

v) Odroczony podatek 

Wykazane odroczone należności i zobowiązania podatkowe 

      Należności      Zobowiązania      Różnica 

 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
Majątek długoterminowy -- -- (15 642) (14 969) (15 642) (14 969) 
Rezerwy 65 27 -- --  65 27 
Pozostałe 352 -- -- (10) 352 (10) 
Odroczona należność 
podatkowa/(zobowiązanie) 417 27 (15 642) (14 979) (15 225) (14 952) 
Rekompensata związanych z 
tym odroczonych należności i 
zobowiązań podatkowych  (417) (27) 417 27 -- -- 
Odroczona należność 
podatkowa/(zobowiązanie) -- -- (15 225) (14 952) (15 225) (14 952) 

 

Spółka przeceniła wartość odroczonego zobowiązania podatkowego do 31 grudnia 
2005 r. Szczegółowo opisane w punkcie 5 n 
Wzrost odroczonego podatku w wysokości 273 tys. EUR obejmuje zysk z odroczonego 
podatku (102 tys. EUR) i wpływy starty kursowej w wysokości 375 tys. EUR. 
 
w) Zobowiązania krótkoterminowe 

 

 2006 2005 
Zobowiązania ze stosunków handlowych 15 980 13 243 
Przyjęte zaliczki 67 -- 
Zobowiązania w stosunku do pracowników 1 797 1 500 
Zyski z przyszłych okresów 1 735 5 700 
Pozostałe zobowiązania 633 1 227 
Razem 20 212 21 670 

 

x) Zobowiązania podatkowe  
 
Zobowiązania podatkowe w wysokości 192 tys. EUR obowiązki podatku 
dochodowego od działalności zależnej za pracowników (66 tys. EUR) i obowiązki 
podatku dochodowego obniżonego o zaliczki na podatek dochodowy (126 tys. EUR). 
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y) Jednostki rachunkowe Grupy 
 
Do przeliczenia mienia podstawowego siostrzanych spółek został wykorzystany kurs 
CZK/EUR 27,495 ważny 31 grudnia 2006 r. 

Nazwa spółki Data 
przejęcia 

Udziały 
siostrzan

ych 
spółek 

Mienie 
podstawo
we w tys. 

CzK 

Mienie 
podstawo
we  w tys. 
EUR(kurs 

27,495) 

Liczba akcji i 
ich wartość 
nominalna 

CEE Enterprise S.A. 5.12.2005 100 % 3 600 131 

100 sztuk akcji o 
wartości nominalnej 
20 tys. CzK za 
jedną akcję i 1 600 
tysięcy akcji o 
wartości nominalnej  
1 CzK za jedną 
akcję. 

PEGAS 
NONWOVENS sp.z.o
.o. * 

5.12.2005 100 % 3 633 132 
100% udział o 
wartości 3 633 tys. 
CzK. 

PEGAS - DS S.A. 14.12.2005 100 % 800 000 29 096 

64 akcje o wartości 
nominalnej  10 000 
tys. CzK za jedną 
akcję i  
64 akcje o 
nominalnej wartości 
2 500 tys. CzK za 
jedną akcję. 

PEGAS–NT S.A. 14.12.2005 100 % 550 000 20 004 

54 akcje o 
nominalnej wartości 
10 000 tys. CzK za 
jedną akcję i 
10 akcji o wartości 
nominalnej 1 000 
tys. CzK za jedną 
akcję. 

PEGAS - NW S.A. 14.12.2005 100 % 5 000 182 

5 akcji o wartości 
nominalnej 1 000 
tys. CzK za jedną 
akcję. 

 

* Spółka PEGAS NONWOVENS sp.z.o.o. powstała 14 listopada 2003 r. (pierwotna 
nazwa to ELK INVESTMENTS sp.z.o.o. W ciągu roku 2006 doszło do zmiany firmy 
handlowej na PEGAS NONWOVENS sp.z.o.o. PEGAS S.A., spółka siostrzana spółki 
PEGAS NONWOVENS sp.z.o.o., powstała w roku 1990. Spółka ta była połączona w 
spółkę PEGAS NONWOVENS sp.z.o.o.  z konkretnym dniem fuzji 1 stycznia 2006 r. 
Spółka PEGAS S.A. została wymazana z rejestru handlowego dnia 12 maja 2006 r. 
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6 Transakcje z podmiotami powiązanymi 
W roku 2006 nie zostały zrealizowane żadne transakcje ze spółką Pamplona Capital 
Partners I LP poza tymi, które są opisane w Notach 5 r i 5 u; 

Na dzień 31 grudnia 2006 Grupa miała zobowiązanie w stosunku do spółki 
Pamplona Equity Advisors I Ltd. w kwocie 204 tys. EUR (patrz 5 u) 

Grupa płaciła za usługi doradcze spółki Pamplona Capital Management, LLP w 
wysokości 62,5 tys. EUR za każde 3 miesiące. Uiszczanie tej opłaty zostalo 
wstrzymane po pierwotnej  oferty akcji. 

W związku z zakończeniem Umowy akcjonariuszy, związanej z pierwotną ofertą 
akcji., Grupa zgodziła się zapłacić spółce Pamplona Capital Management, LLP opłatę 
w wysokości 1 250 tys. EUR za pomoc przy rozwoju spółki i know-how. Opłata ta 
obejmuje również rekompensatę za zlikwidowanie rocznej opłaty za  usługi doradcze.  

Jeden członek aktualnego Zarządu zaoferował swoje usługi doradcze Gruie za 
łączna kwotę w wysokości 30 tys. EUR. 

Grupa stworzyła pozycję domyślną w kwocie 150 tys. EUR, wyrażającą zakładaną 
pensję dla jednego członka Zarządu w związku  doradztwem podczas pierwotnej 
oferty akcji.. 

Niektórzy menagerowie Grupy sprzedali w listopadzie 2006 r. swoje akcje 
Spółce CEE Enterprise S.A. za łączną kwotę 253 tys. EUR i następnie subskrybowali 
nowe akcje Spółki za łączną kwotę 230 tys. EUR.   

Oprócz informacji udzielonych w punktach 5 f i 5 g nie istniały żadne dalsze 
transakcje pomiędzy Grupą a kierownictwem.  

7 Niespodziewane wydatki i obowiązki 
Grupa nie miała żadnych znaczących nieprzewidzianych wydatków czy obowiązków, 
które by nie były podane w bilansie, oprócz potencjalnych obowiązków powstałych na 
skutek zabezpieczenia kredytów bankowych, opisanych w punkcie 5 t. 

8 Zdarzenia po dniu bilansowym 
Kierownictwo Grupy nie jest świadome jakichkolwiek okoliczności, które zaistniały po 
dacie zbilansowania rachunkowego, a które wywarłyby znaczący wpływ na 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2006 r. 

 

                                                 
          

Miloš Bogdan, dyrektor generalny 
PEGAS NONWOVENS sp.z.o.o. i 

członek Zarządu PEGAS NONWOVENS 
S.A. 

Henry Gregson, dyrektor niewykonawczy 
i członek Zarządu PEGAS 

NONWOVENS S.A. 
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