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Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego
 sporządzonego za IV kwartał 2002 roku

1. Zasady   przyjęte  przy sporządzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad 
rachunkowości.

Raport został sporządzony przy uwzględnieniu wszystkich nadrzędnych zasad  rachunkowości, a przy 
wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego,  przyjęto zasadę kontynuacji 
działania w dającej się przewidzieć przyszłości.

Zmiany zasad rachunkowości wystąpiły jedynie w odniesieniu do zagadnień,  które zostały 
odmiennie niż dotychczas uregulowane w Ustawie o rachunkowości.
Jednym z podstawowych założeń przyjętych przy sporządzaniu raportu było zapewnienie 
porównywalności  zawartych w nim danych.
W szczególności chodziło o stosowanie jednakowego sposobu :

- grupowania operacji gospodarczych,
- wyceny aktywów i pasywów,
- ustalania wyniku finansowego,
- sporządzania sprawozdania finansowego, a zatem wykazywania danych w określonych 

pozycjach bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środku pieniężnych.

W związku z doprowadzeniem do porównywalności danych zawartych w raporcie, skorygowano  
bilans i rachunek zysków i strat  za okresy porównywalne, w pozycjach związanych z :

• odmiennym niż dotychczas ujęciem księgowym dodatnich statystycznych różnic kursowych, 
• utworzeniem aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony, 
• zmianą definicji wartości niematerialnych i prawnych .

Porównywalność danych została zachowana poprzez przekształcenie sprawozdań finansowych 
prezentowanych za okresy porównawcze,  tak aby uwzględnione zostały  nowe przepisy ustawy o 
rachunkowości  obowiązujące w stosunku do sprawozdań sporządzanych za okresy od 01.01.2002 
roku.

Na wynik finansowy oraz na kapitały własne, wpływ miały zmiany dotyczące ujmowania dodatnich 
statystycznych różnic kursowych oraz ustalenia rezerwy i aktywa na odroczony podatek dochodowy.

Zmiany w bilansie na dzień 31.12.2001 roku, przekształconym w celu  zapewnienia 
porównywalności z okresem bieżącym  przedstawiono w tabeli.

Pozycja bilansu / rachunku zysków i strat kwota przed 
przekształceniem

kwota po 
przekształceniu

Aktywa A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

- 1.694.594,30

Pasywa A.VII Zysk ( strata ) z lat ubiegłych 1.547.387,60
Pasywa A.VIII Zysk ( strata ) netto 10.138.914,42 11.172.022,78
Pasywa B.I.1 Rezerwa  z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

- 492.980,85

Pasywa B.IV Rozliczenia międzyokresowe 2.756.506,85 1.140.868,04
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Rachunek zysków i strat: Obowiązkowe obciążenia 
wyniku finansowego

4.043.149,00 3.368.145,42

Objaśnienia zmian wykazanych w tabeli:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Stan na 30.09.2001r.            1.432.032,00 zł
Aktywa utworzone  w okresie  od 01.10.2001r. do 31.12.2001 r.   760.261,77 zł
Zmniejszenie aktywów w okresie od 01.10.2001 r. do 31.12.2001 r.   542.699,47 zł
BZ na 31.12.2001 r.            1.649.594,30 zł

Zysk z lat ubiegłych
Zysk z lat ubiegłych  przed przekształceniem                           0,- zł
Skorygowany zysk z roku 2000 o :
- dodatnie statystyczne różnice kursowe          1.065.777,73 zł
- odroczoną  część podatku dochodowego             481.609,87 zł
Zysk z lat ubiegłych po przekształceniu          1.547.387,60 zł

Zysk ( strata ) netto
Zysk netto przed przekształceniem    10.138.914,42 zł
Korekty dotyczące wykazania w wyniku dodatnich
statystycznych różnic kursowych         1.708.111,94 zł
Odroczona część podatku dochodowego            675.003,58 zł
Zysk netto po przekształceniu       11.172.022,78 zł

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan na  30.09.2001 r.           141.215,40 zł
Rezerwa utworzona w okresie od 01.10.2001 r. do 31.12.2001 r.           492.980,85 zł
Zmniejszenie rezerwy w okresie od 01.10.2001 r. do 31.12.2001 r.      141.215,40 zł
BZ na 31.12.2001 r.           492.980,85 zł

Zgodnie z zasadami rachunkowości, stosowanymi przez LPP S.A., na dzień bilansowy aktywa i 
pasywa wyceniono w sposób  następujący :

-  środki trwałe oraz  wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia pomniejszonych        
    o odpisy amortyzacyjne.
Odpisów amortyzacyjnych   spółka dokonuje  zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r.           
W omawianym okresie kontynuowana była zasada,  zgodnie z którą sposób amortyzacji środka 
trwałego zależy od jego wartości początkowej netto.  
Przyjęto zasadę, że w przypadku gdy wartość początkowa środka trwałego albo prawa majątkowego 
przekracza  3.500,- zł,  comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
W przypadku gdy  wartość początkowa netto środka trwałego jest równa lub niższa od 3.500,- zł, 
dokonywana jest indywidualna ocena  okresu użytkowania oraz wartości początkowej netto.
W zależności od  indywidualnej oceny, przyjęto  dwie alternatywne możliwości ewidencji księgowej:

• ujęcie w ewidencji środków trwałych na odpowiednim koncie analitycznym grupy 010   oraz 
jednorazowe umorzenie środka trwałego w miesiącu przyjęcia do eksploatacji, 

• ujęcie w ewidencji pozabilansowej oraz jednorazowe spisanie w koszty zużycia materiałów 
ewidencjonowanych w miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

.
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Wydatki na nabycie części składowych środków trwałych lub urządzeń peryferyjnych, których cena 
nabycia netto  nie przekracza 3.500,- zł  zalicza się bezpośrednio w ciężar kosztów w miesiącu 
poniesienia wydatku.
Wydatki na nabycie części składowych środków trwałych lub urządzeń peryferyjnych, których cena 
nabycia netto przekracza 3.500,- zł, powiększają wartość początkową tych środków trwałych.
W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania  lub innych przyczyn, 
powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, dokonuje się  w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych , odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość.

- środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku  z 
ich nabyciem lub wytworzeniem.

- udziały w jednostkach podporządkowanych oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów 
trwałych – według ceny nabycia , pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- inwestycje  krótkoterminowe -  według  ceny nabycia nie wyższej niż cena rynkowa, lub wartość 
godziwa (w przypadku nie istnienia aktywnego rynku dla danej inwestycji krótkoterminowej ).

- rzeczowe aktywa obrotowe  tj. materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, towary 
nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym - wg cen nabycia nie wyższych od ich cen 
sprzedaży  netto na dzień bilansowy   . Nie  są ujmowane w cenie nabycia nieistotne wartościowo 
pozycje, takie jak transport krajowy oraz celne opłaty manipulacyjne związane z towarem 
importowanym.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z 
utratą  ich wartości oraz wynikające z wyceny wg cen sprzedaży netto zamiast ceny nabycia, 
zaliczono do pozostałych kosztów  operacyjnych.
Na zapasy firmy składają się : 

• towary handlowe ,
• materiały wydawane do przerobu kontrahentom zewnętrznym,
• materiały  eksploatacyjne związane z  utrzymaniem oraz rozwojem  sieci komputerowej,
• materiały w przerobie własnym.

Materiały  biurowe  i eksploatacyjne  nabywane na bieżące potrzeby , obciążają  koszty bieżącej 
działalności firmy  nie zwiększając  pozycji zapasów.

- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
W  bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2002 r. zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, urealniono 
wartość  należności o dokonany odpis aktualizujący, uwzględniający  stopień prawdopodobieństwa 
ich zapłaty.
Odpis aktualizujący jest tworzony przy uwzględnieniu następujących założeń:

• na należności sporne  -  odpis tworzony jest w pełnej kwocie należności,
• na drobne należności od dużej grupy małych kontrahentów, o okresie przeterminowania 

powyżej 6 miesięcy – odpis aktualizujący tworzony jest w wysokości 30% kwoty zadłużenia,
• na pozostałe należności – odpis aktualizujący tworzony jest  w oparciu o indywidualną analizę 

sytuacji oraz ocenę ryzyka poniesienia straty .

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w 
tym również z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub części uprzednio dokonanego 
odpisu aktualizującego zwiększyła wartość danego składnika aktywów i została zaliczona do 
pozostałych przychodów operacyjnych.
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- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.

- rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości  nominalnej.

Wycena aktywów i pasywów  wyrażonych w walucie obcej  - dokonywana jest na zasadach 
określonych w art.30 Ustawy o Rachunkowości.
W spółce występują następujące aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych :

• należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
• zaciągnięte kredyty bankowe,
• udzielone pożyczki,
• udziały w jednostkach powiązanych,
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

W raporcie  uwzględniono  również  obowiązek tworzenia rezerwy oraz aktywa na odroczony 
podatek dochodowy. Znalazło to wyraz zarówno w pozycjach bilansu jak i rachunku zysków i strat.

2. Informacja o odpisach aktualizujących wartość składników aktywów i o rezerwach, w tym o 
rezerwie  i aktywach z tyt. odroczonego podatku dochodowego

2.1 Odpisy aktualizujące wartość należności i roszczeń na dzień 31.12.2002r. wyniosły   
6.424.090,31 zł.  
Na stan odpisów aktualizujących wartość należności  na dzień 31.12.2002 r. składają się :

odpis aktualizujący wartość roszczeń i należności spornych od kontrahentów 3.689.030,72 zł
odpis aktualizujący wartość należności tzw. wątpliwych 2.624.396,46 zł
odpis aktualizujący wartość należności od pracowników  i pozostałe     52.047,55 zł
odpis aktualizujący wartość należności z tytułu rozliczeń z budżetem      58.615,58 zł

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności w okresie 01.01- 31.12.2002 roku 
przedstawia tabela.      

stan na 
31.12.2001

Odpisy dokonane       w 
okresie                    

01.01-31.12.2002 r

Zmniejszenie 
odpisów 

dokonanych w 
latach ubiegłych

Zmniejszenie 
odpisów 

dokonanych w roku 
2002

stan na 
31.12.2002

4.673.764,44 4.514.802,77 1.962.101,41 802.375.49 6.424.090,31

Zgodnie z art. 35 b Ustawy o rachunkowości  odpisy aktualizujące wartość należności zostały 
zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych .
Zmniejszenie odpisów aktualizujących nastąpiło bądź   w przypadku  przedawnienia lub stwierdzenia 
nieściągalności należności bądź w przypadku ustania przyczyny (dokonanie zapłaty), dla której 
dokonano odpisu aktualizującego. Druga sytuacja spowodowała zaliczenie dokonanego uprzednio 
odpisu  w pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.

2.2. Na dzień 31.12.2002r. spółka  dokonała również odpisu aktualizującego wartość zapasów, o 
którym mowa w art. 34 ust.5   Ustawy o rachunkowości.
Odpis aktualizujący  wartość towarów  handlowych i materiałów na dzień 31.12.2002 roku  wynosi  
3.119.475,61 zł .
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2.3. W pasywach  bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002 roku, spółka wykazała rezerwy na 
zobowiązania w kwocie 462.507,39 zł. Składają się na nie:

- rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w kwocie: 223.191,88 zł
- rezerwa na odprawy emerytalne w kwocie : 156.209,89 zł
- rezerwa na odroczony podatek dochodowy w kwocie: 83.105,62 zł.

Rezerwa na odprawy emerytalne została utworzona po raz pierwszy od początku istnienia spółki. 
Wartość jej nie jest istotna, w związku z tym nie dokonywano korekt bilansów lat poprzednich. 
Wartość rezerwy została  podzielona na kwotę dotyczącą lat ubiegłych oraz roku bieżącego i  
odniesiona :

- w ciężar wyniku finansowego  roku 2002  w kwocie : 17.446,51 zł
- w ciężar strat z lat ubiegłych jako błąd podstawowy w kwocie : 138.763,38 zł.

W związku z przejściowymi różnicami między wartością bilansową a podatkową  aktywów i 
pasywów,  utworzona została rezerwa oraz  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Kwota podatku dochodowego, wykazana w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2002r. do 
31.12.2002 r. wynosi 6.473.892,85 zł  i  obejmuje : 
- część bieżącą  w kwocie                  7.763.406,00 zł 
oraz  
- część odroczoną w kwocie            - 1.289.513,15 zł. 

2.4. Na dzień 31.12.2002 roku spółka dokonała wyceny bilansowej aktywów i pasywów wyrażonych 
w walutach obcych.
Wycena ta ujawniła przewagę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi na kwotę 1.239.189,35 zł, 
z czego na środki pieniężne przypada kwota 32.678,49 zł, a na pozostałe aktywa i pasywa kwota 
1.206.510,86 zł.

Naliczone na dzień 31.12.2002 roku statystyczne różnice kursowe zarówno dodatnie jak i ujemne 
wpłynęły na wynik okresu sprawozdawczego poprzez zaliczenie ich odpowiednio do przychodów lub 
kosztów finansowych. 

3. Dokonania spółki w okresie objętym raportem

Najważniejsze dokonania spółki w IV kwartale 2002 roku to:
1. Zwiększono przychody ze sprzedaży o 71 %, zwiększając  jednocześnie marżę na sprzedaży o 

3,4 punkta procentowego. Za cztery kwartały przychody wzrosły o 53%, zaś marża została 
zwiększona o 2,4 punkta procentowego.

2. Udział przychodów ze sprzedaży osiąganych dzięki sieci Salonów Reserved wzrósł do 65% 
(IV kwartał) i do 49% (cztery kwartały) (w porównaniu z odpowiednio 43% i 29%  w  2001 
roku)

3. Uruchomiono nowe Salony: w Warszawie,  Krakowie,  Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, 
Kielcach, Rudzie Śląskiej, Bielsku - Białej. Obecnie spółka prowadzi  w kraju 41 Salonów o 
łącznej powierzchni około 17,2 tys. m kw.

4. Uruchomiono 5 Salonów poza granicami Polski: w Pradze, Budapeszcie, Moskwie, Rydze 
Obecnie spółka prowadzi  poza krajem 7 Salonów (ok. 3,6 tys. m kw.)

5. Zakończono wielomiesięczne prace na wyborem systemu informatycznego do zarządzania 
procesem sprzedaży. Zakończono negocjacje i podpisano umowę o wdrożeniu tego systemu.
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4. Czynniki mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Porównanie  wyników finansowych osiągniętych za IV kwartał 2002 i 2001 oraz za cztery kwartały 
narastająco roku 2002 i 2001 przedstawiają poniższe zestawienia.

Treść IV kwartał 2002r. 
w tys. zł

IV kwartał 2001r. 
w tys. zł

zmiana 
w %

Przychody  ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów

79 343 46315 71,31

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39 881 24 841 60,55
Zysk brutto na sprzedaży    39 462 21 474 83,77
Marża na sprzedaży 49,74 46,37 7,27
Koszty sprzedaży 24 587 13 485 82,33
Koszty ogólnego zarządu 4 701 4 537 3,61
Zysk na sprzedaży 10 174 3 452 194,73
Pozostałe przychody operacyjne 1 900 1 898 0,11
Pozostałe koszty operacyjne 4 844 2 810 72,38
Wynik na działalności operacyjnej 7 230 2 540 184,65
Przychody finansowe 137 1 411 -90,29
Koszty finansowe -903 -38 2276,32
Zysk brutto 8 270 3 989 107,32
Zysk netto 5 712 2 950 93,63

Treść 4 kwartały 2002r. 
narastająco w tys. zł

4 kwartały 2001r. 
narastająco w tys. zł

zmiana 
w %

Przychody  ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów

261 634 171 325 52,71

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 141 149 96 387 46,44
Zysk brutto na sprzedaży    120 485 74 938 60,78
Marża na sprzedaży 46,16 43,74 5,53
Koszty sprzedaży 74 258 44 835 65,63
Koszty ogólnego zarządu 16 727 13 737 21,77
Zysk na sprzedaży 29 500 16 366 80,25
Pozostałe przychody operacyjne 8 930 5 881 51,84
Pozostałe koszty operacyjne 9 690 6 325 53,20
Wynik na działalności operacyjnej 28 740 15 922 80,50
Przychody finansowe 1 076 2 606 -58,71
Koszty finansowe 4 737 3 988 18,78
Zysk brutto 25 079 14 540 72,48
Zysk netto 18 606 11 172 56,82

Przychody ze sprzedaży wzrosły w IV kwartale 2002 r. o 71% w porównaniu do analogicznego 
okresu roku ubiegłego. W całym 2002 roku wzrost przychodów  wyniósł 46% w stosunku do 2001 
roku.
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Struktura sprzedaży według kanałów dystrybucji jest następująca:

            IV kw. 2002      IV kw. 2001        cały 2002            cały 2001
1. Salony firmowe Reserved                       65%             43%                49%     29%
2. Hipermarkety              8%  21%                17%     23%
3. Sklepy detaliczne              7%  13%                  9%     13%
4. Hurt              5%    8%                10%     16%
5. Eksport             11%    9%   9%     11%
6. Odzież promocyjna              4%    6%   6 %       8%

Spółka poniosła znaczące koszty inwestując w sieć sprzedaży oraz działania marketingowe 
promujące wyroby, głównie Reserved. Koszty sprzedaży osiągnęły w IV kwartale 31% przychodów  
(29,1% za cztery kwartały). W porównywalnym okresie roku ubiegłego koszty sprzedaży stanowiły 
28,4% przychodów (26,2% za cztery kwartały). Bezwzględny wzrost kosztów sprzedaży związany 
był głównie z nakładami poniesionymi na rozwój sieci Salonów firmowych RESERVED. W 
szczególności były to koszty zakupu wyposażenia, oraz koszty funkcjonowania sieci Salonów 
(średnia powierzchnia Salonów w okresie  2002 roku była ponad  dwa razy większa niż w 
analogicznym okresie ubiegłego roku). 

Koszty ogólne zarządu zmniejszyły swój udział w przychodach w IV kwartale z 9,9% w 2001 roku 
do 5,9% w 2002 roku. Narastająco za cały rok odpowiednio z 8% do 6,4%.  

Marża operacyjna (EBIT)wyniosła w IV kwartale 2002 roku 9,11%, zaś w IV kwartale 2001 roku 
5,48 %, natomiast marża ta za cztery kwartały wyniosła 11,0% w roku 2002 w porównaniu z 9,3% w 
roku ubiegłym.
Marża EBITDA wzrosła z 10,7% w 2001 roku do  13% w  2002 roku.

Wynik na działalności finansowej osiągnięty w  2002 roku był ujemny i wyniósł 3,7 mln zł. Na 
wynik ten wpłynęły głównie różnice kursowe i  odsetki od kredytów bankowych  .

Wynik netto osiągnięty w IV kwartale 2002 roku  (marża netto 7,2%) był o ponad 94%  większy od 
osiągniętego  w 2001 roku, zaś wynik  za cztery kwartały był o ponad 66% większy niż w ubiegłym 
roku (marża netto w 2002 roku – 7,1%, w 2001 roku 6,5%)

5. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym nie miały miejsca zdarzenia, które mogłyby wpłynąć w znaczący sposób na  
przyszłe wyniki finansowe emitenta.

6. Realizacja prognozy wyników za 2002 rok

Podawane uprzednio prognozy zostały zrealizowane z nieznaczną nadwyżką.
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7. Kapitał akcyjny spółki

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego przedstawia poniższe zestawienie.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Udział w głosach  
na WZA (%)

Marek Piechocki 279 945 979 945 18,50 33,63
Jerzy Lubianiec 278 338 978 338 18,39 33,58
Grangefont Limited 550 000 550 000 36,34 18,88

W okresie od przekazania raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2002 (termin przekazania raportu -
4.11.2002) miały miejsce zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta.
Pan Jerzy Lubianiec nabył 1188 akcji. 
Pan Marek Piechocki nabył 1695 akcji.

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego miały miejsce następujące zmiany w 
stanie posiadania akcji LPP S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające. 

Osoba nadzorująca, która na dzień 4.11.2002 posiadała 277.150 akcji, obecnie posiada 278.338 akcji.
Osoba nadzorująca, która na dzień 4.11.2002 posiadała 700 akcji, obecnie posiada 441 akcji.
Osoba nadzorująca, która na dzień 4.11.2002 posiadała 1050 akcji, obecnie posiada 1728 akcji.
Osoba nadzorująca, która na dzień 4.11.2002 nie posiadała akcji LPP S.A., obecnie posiada 1271 
akcji.

Osoba zarządzająca, która na dzień 4.11.2002 posiadała 278.250 akcji, obecnie posiada 279.945 
akcji.
Osoba zarządzająca, która na dzień 4.11.2002 posiadała 3200 akcji, obecnie posiada 4388 akcji.
Osoba zarządzająca, która na dzień 4.11.2002 posiadała 3200 akcji, obecnie posiada 4053 akcji.
Osoba zarządzająca, która na dzień 4.11.2002 posiadała 2100 akcji, obecnie posiada 2948 akcji.

8. Informacje o postępowaniach sądowych

LPP S.A. jest stroną powodową w sprawach o zapłatę należności od kontrahentów. Łączna kwota 
przedmiotu sporu nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

9. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

W okresie objętym raportem emitent nie zawierał z podmiotami powiązanymi transakcji 
wykraczających poza bieżąca działalność operacyjną, których wartość przekraczałaby 500.000 EUR.

10. Informacje o udzielonych poręczeniach i gwarancjach

W okresie objętym raportem emitent nie udzielał poręczeń kredytu lub pożyczki oraz nie udzielał 
gwarancji.
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11. Dodatkowe informacje istotne dla oceny sytuacji emitenta

Wykonanie zadań 2002 roku i analiza sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej, w opinii Zarządu 
potwierdza możliwość realizacji zobowiązań Spółki.

12. Jednostki powiązane

Na dzień 31.12.2002r. LPP S.A. była jednostką dominującą wobec dwudziestu trzech spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością, w których posiada po 100% udziałów oraz znaczącym inwestorem 
wobec jednej spółki, w której posiada 50% udziałów.
W związku z planami rozwoju sklepów RESERVED za granicą, w IV kwartale 2002 roku LPP S.A. 
nabyła 50% udziałów w cypryjskiej spółce Obgain Management Ltd. oraz w spółce LPP Hungary 
Kft. z siedzibą w Budapeszcie. Ponadto LPP S.A. założyła pięć nowych spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością.
Szczegóły dotyczące założenia lub zakupu jednostek podporządkowanych zostały podane do 
publicznej wiadomości w raportach bieżących nr 55/2002 z dnia 9.10.2002r., 57/2002 z dnia 
14.10.2002r. oraz nr 60/2002 z dnia 18.10.2002r. 

LPP S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56 ust. 3 oraz 
art. 58 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 
z 2002r. nr 76, poz. 694).
Jednostki powiązane z LPP S.A. nie zostały objęte konsolidacją, ponieważ ich dane finansowe są 
nieistotne dla realizacji przez Spółkę obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
W związku z powyższym  emitent nie sporządza skonsolidowanego raportu kwartalnego.

ZARZ Ą D

Marek Piechocki .....................................................................................
Prezes Zarządu

Stanisław Dreliszak ....................................................................................
Wiceprezes Zarządu

Alicja Milińska ....................................................................................
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Pachla .................................................................................... 
Wiceprezes Zarządu
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