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B. POZOSTAŁE INFORMACJE  
 
I.  POST�POWANIA TOCZ�CE SI� PRZED S�DEM 
 
W II kwartale roku Spółka wniosła 3 nowe sprawy s�dowe o odzyskanie nale�no�ci z tytułu 
�wiadczonych usług, z czego dwie po 20 tys. zł ka�da. Trzecia sprawa dotyczy odzyskania 
wierzytelno�ci od firmy Strabag AG SA Oddział w Polsce na ł�czn� kwot� 2.244 tys. zł. z czego 
1.022 tys.  zł dotyczy wierzytelno�ci z faktur, 857 tys. zł z tytułu kaucji gwarancyjnych i 364 tys. zł 
z tytułu odsetek. Sprawa wniesiona została w czerwcu.  Spółka utworzyła na t� wierzytelno�� w 
czerwcu rezerw� na kwot� 1.366 tys. zł ( w maju Spółka utworzyła rezerw� na kwot� 477 tys. zł), 
która pogorszyła ostateczny wynik finansowy Spółki.  
 
 W II kwartale Spółka w �adnej sprawie nie była stron� pozwan�.   
 
Kontynuowane s� sprawy s�dowe dotycz�ce zarówno odzyskania nale�no�ci jak i o zapłat� 
zobowi�za� z poprzednich kwartałów, które to sprawy opisywane były w poszczególnych raportach 
kwartalnych.  
 
 
II. AKCJONARIUSZE SPÓŁKI  
 
Członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej na dzie� sporz�dzenia raportu za II kwartał 2006r. 
posiadali nast�puj�ce ilo�ci akcji: 
 
 
  

Liczba akcji 
szt. 

Zmiana 
(-) spadek,  (+) wzrost,              

(*) brak zmian 
ZARZ�D   

1. Lech Tomasz Tomkowski 70.661 + 
2. Marian Musialik 70.687 + 
3. Jan Mike 2.340 + 

Razem ZARZ�D 143.688 + 
   

RADA NADZORCZA   
1. Piotr Robak  * 
2. Urszula Malinowska 8.521 * 
3. Agnieszka Lesiak - * 
4. Edward Tyrna - * 
5. Piotr Kubisiak - * 
Razem RADA NADZORCZA 8.521 * 

 
 
III. INFORMACJE O ZNACZNYCH PAKIETACH AKCJI 
 
Najwi�kszym akcjonariuszem w II kwartale 2006 r. był nadal NFI Jupiter S.A., posiadaj�cy na 
dzie� sporz�dzenia raportu 1.040.473 sztuk akcji zwykłych oraz tak� sam� ilo�� głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Stanowi to 46,9 % kapitału zakładowego i 26,2 % ogólnej liczby głosów. 
Drugim znacznym akcjonariuszem był Energopol-Warszawa S.A. , posiadaj�cy, wg naszej wiedzy, 
524.219 sztuk akcji  i 1.319.487 ilo�� głosów, co stanowiło 33,2 % głosów oraz 23,6 % kapitału 
zakładowego.  
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IV. SYTUACJA KADROWA I MAJ�TKOWA 
 
�redni stan zatrudnienia w II kwartale wyniósł 233 osoby, przy 255 osobach w II kwartale 2005 r. 
 
Wypracowane �rodki pozwoliły kontynuowa� rozpocz�t� w I kwartale modernizacj� znacznej 
cz��ci sprz�tu oraz odtworzenie parku maszynowego poprzez zakupy kilku maszyn budowlanych. 
Ponadto Spółka jest na etapie ko�cowego wdra�ania zintegrowanego systemu zarz�dzania 
SIMPLE. Podstawowe działy Spółki, takie jak kadry-płace, ksi�gowo��, fakturacja, windykacja, 
bud�etowania funkcjonuj� ju� w ramach nowego systemu. Trwaj� ko�cowe testy nad wł�czeniem 
do sytemu obsługi budów. 
 
 
V.   Spółka nie zawarła �adnej transakcji z podmiotami powi�zanymi. 
 
VI. Spółka nie udzieliła �adnych por�cze� kredytu lub po�yczki, nie udzieliła gwarancji innemu 
podmiotowi. 
 
VII. Podstawowym czynnikiem, który b�dzie miał wpływ na wyniki Spółki w najbli�szym 
kwartale, tj. III kwartale 2006 s� pojawiaj�ce si� coraz liczniej przetargi na kontrakty drogowe                   
i roboty ziemne. Pojawiaj�cym si� jednak zagro�eniem, nie tylko dla Spółki ale i całej bran�y, mo�e 
okaza� si� brak wystarczaj�cej kadry zarówno mened�erskiej wszystkich szczebli jak                               
i pracowników wykwalifikowanych. 
 
VIII. KURSY EUR/PLN   ZA  II   KWARTAŁY 2005  i 2006 r. 
 
U�yte do przelicze� wybranych danych finansowych za II kwartał 2006 r.  �rednie kursy NBP 
EUR/PLN 
I  / 2006     31.01.2006      3,8285 
II / 2006 28.02.2006 3,7726 
III/ 2006 31.03.2006 3,9357 
IV/2006 28.04.2006   3,8740  
 V/2006 31.05.2006   3,9472 
VI/2006 30.06.2006   4,0434 
  ----------- 
�redni kurs EUR/PLN dla II kwartału    3,9002 
 
U�yte do przelicze� wybranych danych finansowych za II kwartał 2005 r. �rednie kursy NBP 
EUR/PLN 
I  / 2005     31.01.2005      4,0503 
II / 2005 27.02.2005 3,9119 
III/ 2005 31.03.2005 4,0837 
IV/2005 29.04.2005   4,2756 
V/2005 31.05.2005   4,1212 
VI/2005 30.06.2005   4,0401  
  ----------- 
�redni kurs EUR/PLN dla II kwartałów    4,0805 
 
Do przelicze� poszczególnych pozycji bilansowych i rachunku przepływów finansowych  przyj�to 
�redni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu 30.06.2006, tj. 4,0434 oraz opublikowany w dniu 
30.06.2005 - 4,0401 – dla danych z roku 2005.  Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat 
zastosowano kurs, stanowi�cy �redni� arytmetyczn� �rednich  kursów NBP  opublikowanych  w 
ostatnich dniach roboczych  poszczególnych miesi�cy dwóch kwartałów 2006 - 3,9002 i 2005 – 
4,0805. 


