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1.1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalno�ci 
jednostki, wła�ciwy s�d prowadz�cy rejestr. 

 
 
Spółka Restrukturyzacji Kopal� Spółka Akcyjna z siedzib	 w Katowicach        
ul. Kopalniana 6. 
Spółka mo
e u
ywa� skrótu SRK S.A. 
 
Podstawowy przedmiot działalno�ci: 
- prowadzenie likwidacji kopal�, 
- zagospodarowanie maj	tku likwidowanych kopal�, 
- tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególno�ci dla pracowników 
  likwidowanych kopal�. 
 
SRK S.A. została zarejestrowana  w dniu 21 sierpnia 2000 r. w S	dzie 
Rejonowym w Katowicach  pod numerem RHB 18069. 
 
W dniu 16 lipca 2001 r. dokonano wpisu Spółki do Rejestru Przedsibiorców 
Krajowego Rejestru S	dowego pod numerem KRS 0000027497 zmieniaj	c 
siedzib Spółki z Bytomia na Katowice. 
 
Spółka Restrukturyzacji Kopal� S.A, posiada identyfikacyjny numer 
statystyczny: 
                 REGON 276902504   
oraz numer identyfikacyjny podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego: 
                 NIP 626-26-19-005. 
 
  
1.2. Czas trwania działalno�ci jednostki. 
 
Spółka rozpoczła działalno�� dnia 21.08.2000 r.  i czas trwania działalno�ci 
spółki jest nieograniczony. 
 
 
1.3. Wskazanie okresu  obj�tego sprawozdaniem finansowym. 
 
Sprawozdanie finansowe sporz	dzane jest za okres od 1 stycznia 2003 r.           
do 31 grudnia 2003 r.  
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1.4. Dane ł�czne  sprawozdania finansowego.  
 
Sprawozdanie finansowe zawiera dane ł�czne oddziałów/zakładów Spółki, które  
sporz�dziły sprawozdania finansowe (z wył�czeniem rozrachunków 
wewn�trzzakładowych): 
 

- Oddział/Zakład „Centralny Zakład Odwadniania Kopal�” z siedzib� w 
Czeladzi, ul. Ko�ciuszki 9, 

- Oddział/Zakład KWK „Jan Kanty-Siersza” z siedzib� w Jaworznie,        
ul. Grunwaldzka 275, 

- Oddział/Zakład KWK „Wałbrzych-Nowa Ruda” z siedzib� w 
Wałbrzychu, ul Wysockiego 28, 

- Oddział/Zakład KWK „1-Maja-Morcinek-Moszczenica” z siedzib� w 
Wodzisławiu �l�skim, ul. Osiedle 1 Maja 16 a, 

- Oddział/Zakład KWK „Czelad�-Sosnowiec” z siedzib� w Sosnowcu,      
ul. Szkolna 4 A, 

- Oddział/Zakład Biuro Zarz�du SRK S.A. z siedzib� w Katowicach,         
ul. Kopalniana 6. 

 
1.5. Informacja o kontynuacji działalno�ci. 
 
Sprawozdanie zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci 
przez jednostk� w ci�gu co najmniej 12 kolejnych miesi�cy od dnia 
bilansowego. Nie istniej� �adne okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie 
kontynuowania przez jednostk� działalno�ci. 
Dalsza działalno�� Spółki uzale�niona jest w du�ej mierze od otrzymywania 
dotacji bud�etowych na restrukturyzacj� zatrudnienia i fizyczn� likwidacj� 
kopal� 
 
1.6. Sposób sporz�dzania sprawozdania finansowego. 
 
W okresie, za który zostało sporz�dzone sprawozdanie finansowe nie miało 
miejsca poł�czenie spółek. 
 
1.7. Metody ksi�gowania i wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku 

finansowego oraz sposobu sporz�dzania sprawozdania finansowego   
w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru.  

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu finansowym                     
wyceniono zgodnie   z ustaw� z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowo�ci (tekst 
jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pó�niejszymi zmianami )              
oraz z zapisami zawartymi w zakładowym planie kont                                           
( Uchwała Zarz�du    z     dnia    31.12.2001 r. nr 797/2001/Z/I  wraz z aneksami  
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stosuj�c jako reguł� ceny nabycia  z uwzgl�dnieniem ewentualnej utraty 
warto�ci aktywów. 
W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2002 prawo wieczystego 
u
�
ytkowania gruntów przyznane nieodpłatnie zostało zaliczone do �rodków 

trwałych i kapitału własnego poz. kapitał z aktualizacji wyceny. 
Ksi�gi rachunkowe jednostka prowadzi w siedzibie jednostki, natomiast zakłady 
jednostki ksi�gi rachunkowe prowadz� w siedzibach tych zakładów. 
System słu

��cy ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksi�gowych, 
ksi�g rachunkowych i innych dokumentów stanowi�cych podstaw� 
dokonywania w nich zapisów został ustalony Uchwał� Nr 779/2001/2/I z dnia 
28.12.2001 r. �
rodki trwałe, warto�ci niematerialne i prawne amortyzuje si� metod� liniow�, 

stosuj�c zasady, metody i stawki przewidziane w  przepisach podatkowych         
( ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482) ze zmianami tej ustawy wprowadzonymi 
ustaw� z dnia 20 listopada 1999 r. Dz.U. Nr 95, poz. 1101 ) oraz zmianami tej 
ustawy wprowadzonymi ustaw� z dnia 6 wrze�nia 2001 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 
1150). 
Długoterminowe aktywa finansowe ( udziały ) wyceniono wg cen nabycia po 
uwzgl�dnieniu odpisów z tytułu aktualizacji wyceny. 
Nale

�
no�ci krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty po 

uwzgl�dnieniu odpisów z tytułu aktualizacji wyceny. 
Zobowi�zania krótkoterminowe wycenia si� w wysoko�ci wymaganej zapłaty. 
W bie

��cym roku obrotowym jednostka dokonała całkowitego odpisu 
amortyzacji bilansowej dodatniej warto�ci firmy.  
 
Spółka  Restrukturyzacji  Kopal� S.A. nie sporz�dza skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego na podstawie art. 57 oraz art.58 ustawy o 
rachunkowo�ci  z dnia 29.09. 1994 r. ( z pó niejszymi zmianami), ze wzgl�du 
na szczególny charakter prowadzonej działalno�ci i fakt, 

�
e niektóre jednostki 

zale
�
ne s� w stanie upadło�ci i likwidacji a udziały w innych spółkach b�d� 

sprzedawane . 
 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003 zostało sporz�dzone zgodnie     
z obowi�zuj�cymi  zasadami rachunkowo�ci w wyniku wej�cia w 

�
ycie z dniem 

1 stycznia 2002 r. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy                    
o rachunkowo�ci (Dz.U. Nr 76, poz.694 z pó niejszymi zmianami) oraz 
wytycznymi Ministerstwa Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej. 


