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Treść raportu: 

Zarząd MASTERS S.A. informuje, że w trakcie przeglądu sprawozdania finansowego za  
I półrocze 2007 roku, wraz  z biegłymi rewidentami reprezentującymi podmiot uprawniony do 
przeglądu sprawozdania finansowego, ustalił wprowadzenie zmian, które mają wpływ na: 

� kwartalne skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku, 
opublikowane raportem okresowym SA-QSr I/2007 w dniu 15.05.2007 r. 

� kwartalne skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2007 
roku, opublikowane raportem okresowym SA-QSr II/2007 w dniu 14.08.2007 r. 

 
Wprowadzone zmiany można podzielić na trzy grupy: 

1. Nie wpływające na wynik finansowy i sumę bilansową, 
2. Wpływające na dane porównywalne za 2006 rok, 
3. Wpływające na dane za pierwsze dwa kwartały 2007 roku. 

 
Ad. 1 
Dokonano zmiany sposobu prezentacji skonsolidowanego i jednostkowego bilansu oraz 
skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat MASTERS S.A.  Rachunek zysków i 
strat został przedstawiony w podziale na działalność kontynuowaną i zaniechaną. W naszej 
opinii nowa forma prezentacji jest bardziej przejrzysta i czytelna dla akcjonariuszy. 
 
Ad. 2 
Zmiany wpływające na dane porównywalne za 2006 rok wynikają z niedostatecznego 
przekształcenia tych danych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej. Całość działalności MASTERS S.A. w 2006 roku została zaprezentowana w rachunku 
zysków i strat jako zaniechana. Korekty zastosowane przy przekształceniu bilansu spowodowały 
spadek sumy bilansowej na dzień 31.12.2006 roku z kwoty 20.536 tys. zł (według Polskich 
Standardów Rachunkowości) o kwotę 23 tys. zł, do kwoty 20.513 tys. zł (według 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości). Korekty zastosowane przy przekształceniu 
rachunku zysków i strat za 2006 rok spowodowały spadek straty netto z kwoty 1.177  tys. zł 
(według PSR) o kwotę 83 tys. zł, do kwoty 1.094 tys. zł (według MSR). Szczegółowy zakres 
korekt przedstawiony jest w punkcie 2 informacji dodatkowej do poszczególnych raportów 
kwartalnych. 
 
Ad. 3 
Najważniejsze zmiany dotyczące I półrocza 2007 roku w raporcie jednostkowym MASTERS S.A. 
w porównaniu z przekazanymi raportami okresowymi: 

� zlikwidowano aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na kwotę 332 tys. zł – 
wpływ na wynik     (-332 tys. zł) 

� zlikwidowano rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego – wpływ na wynik 
(+165 tys. zł), 

� przeklasyfikowano część należności na długoterminowe i jednocześnie zdyskontowano 
przyszłe przepływy pieniężne z tytułu należności długoterminowych do wartości bieżącej, 
przy zastosowaniu kalkulacyjnej stopy procentowej odzwierciedlającej aktualne oceny 
rynkowe wartości pieniądza w czasie – wpływ na wynik (-27 tys. zł). 

Dokonane zmiany spowodowały wzrost straty netto MASTERS S.A. za I półrocze 2007  z kwoty 189 
tys. zł (raport kwartalny z dnia 14.08.07) o kwotę 204 tys. zł, do kwoty 393 tys. zł (skorygowany 
raport kwartalny z dnia dzisiejszego).  
 

Najważniejsze zmiany dotyczące I półrocza 2007 roku w raporcie skonsolidowanym Grupy 
Kapitałowej MASTERS S.A. w porównaniu z przekazanymi raportami okresowymi: 

� tak jak w raporcie jednostkowym – wyżej  
� przeksięgowano odsetki od pożyczek, które można bezpośrednio przyporządkować 

produkcji w toku (działalność deweloperska), aktywując je jako część kosztu 
wytworzenia produkcji w toku  - wpływ na wynik skonsolidowany – (+ 53 tys. zł) 

� przeksięgowano opłaty wstępne z tytułu leasingu na zwiększenie środków trwałych - 
wpływ na wynik skonsolidowany – (+ 10 tys. zł) 

 



Dokonane zmiany spowodowały spadek skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej  za I 
półrocze 2007  z kwoty 217 tys. zł (raport kwartalny z dnia 14.08.07) o kwotę 116 tys. zł, do 
kwoty 101 tys. zł (skorygowany raport kwartalny z dnia dzisiejszego).  
 
Jednocześnie z niniejszym raportem bieżącym zostały przekazane systemem ESPI skorygowane 
rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne MASTERS S.A. za I oraz za II kwartał 2007 roku.    
 
 


