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WPROWADZENIE 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
 
 
„ENERGOPOL-POŁUDNIE” S.A. w Sosnowcu jest Spółk� Akcyjn� działaj�c� od          
1 kwietnia 1993 r. zarejestrowan� w S�dzie Rejonowym w Katowicach, Wydział 
Gospodarczy KRS 0000143061., PKD 4511. 
 
Przedmiotem działalno�ci Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalno�ci budowlanej 
produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególno�ci: 
• produkcja budowlano-monta�owa w zakresie robót ziemno-in�ynieryjnych, 

makroniwelacji terenu, robót �elbetowych, wyburzeniowych oraz remontów dróg, 
• wynajem sprz�tu budowlanego i burz�cego wraz z obsług� operatorsk�, 
• usługi transportu technologicznego, 
• remonty �rodków sprz�towych i transportowych. 
Działalno�� produkcyjna realizowana jest przez wydział zlokalizowany w Czeladzi. 
 

I. ZARZ�D 
 
Spółk� kieruje czteroosobowy Zarz�d w składzie: 

• Prezes – Lech Tomasz Tomkowski 
• Wiceprezes – Marian Ber 
• Wiceprezes – Jan Mike 
• Wiceprezes- Bogumił Marek (powołany uchwał� Rady Nadzorczej 26.01.2007) 

 
II. RADA NADZORCZA 

 
 

W 2006 r. uległ zmianie skład Rady Nadzorczej .  

  Do dnia  24 listopada 2006 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:  

• Piotr Robak– Przewodnicz�cy 

• Urszula Malinowska – Zast�pca Przewodnicz�cego 

• Agnieszka Lesiak  

• Edward Tyrna 

• Piotr Kubisiak  

Od dnia  24 listopada 2006 r. . w skład Rady Nadzorczej wchodz�: 

• Piotr Robak – Przewodnicz�cy 

• Ryszard Matkowski - Wiceprzewodnicz�cy 

• Agnieszka Lesiak 

• Urszula Malinowska  

• Roman Kobyli�ski 
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• Maciej Gnoi�ski 

• Artur Leszczy�ski 

 
III. ZASADY RACHUNKOWO�CI 
 

Sprawozdanie finansowe Spółki prezentowane jest  za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006,  
dane porównywalne prezentowane za okres 01.01.2005 do 31.12.2005 r. 
 
Spółka nie jest jednostk� dominuj�c� ani znacz�cym inwestorem i nie sporz�dza 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
Nie jest równie� Spółk� zale�n�. 
 
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych nie 
dokonano korekt wynikaj�cych z zastrze�e� biegłego rewidenta.  
 
Raport za 2006 rok został sporz�dzony zgodnie ze znowelizowan� Ustaw� o Rachunkowo�ci, 
Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. zmieniaj�cym 
rozporz�dzenie w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów warto�ciowych ( Dz.U. 209 poz. 1744).  
Sprawozdanie sporz�dzone zostało w sposób zapewniaj�cy porównywalno�� danych 
przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za bie��cy rok 
obrotowy. Sprawozdanie sporz�dzono przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci przez 
okres nie krótszy ni� rok od dnia bilansowego. Ustalaj�c t� zdolno�� do kontynuowania 
działalno�ci Zarz�d zgodnie ze swoj� najlepsz� wiedz� uwzgl�dnił informacje dost�pne na 
dzie� sporz�dzenia sprawozdania. 
 
W dniu 30 stycznia  2007 r. Spółka Energopol-Południe S.A. zawarła z BDO Polska                 
sp. z o.o. 02-676 Warszawa ul. Post�pu 12 umow�  , na mocy której emitent powierza a 
Wykonawca zobowi�zuje si� do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania 
finansowego sporz�dzonego za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006, wyra�enia 
opinii o prawidłowo�ci i rzetelno�ci sprawozdania finansowego oraz sporz�dzenia raportu z 
badania tego� sprawozdania. 
Za wykonane usługi wynikaj�ce z umowy  BDO Polska Sp.  z o.o. otrzyma wynagrodzenie w 
kwocie 25.000,00 zł powi�kszone o podatek od towarów i usług (22 %). Na podstawie 
umowy emitent wpłaci zaliczk� w wysoko�ci 8.750 tys. zł stanowi�c�  35 % wynagrodzenia 
przed rozpocz�ciem czynno�ci biegłego rewidenta . 
 
Dla poprzedniego roku obrotowego Spółka zawarła w dniu 27 pa�dziernika 2004 r. z 
„BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-Ksi�gowych Stowarzyszenia Ksi�gowych w Polsce sp. z 
o.o. Grupa Finans-Servis  z siedzib� w Katowicach ul. Sokolska 3 umow� na 
przeprowadzenia badania i ocen� sprawozdania finansowego sporz�dzonego za okres od 1 
stycznia 2005 do 31 grudnia 2005, wyra�enie opinii o prawidłowo�ci i rzetelno�ci 
sprawozdania finansowego oraz sporz�dzenie raportu z badania tego� sprawozdania. 
Za wykonane usługi wynikaj�ce z umowy  BUFIKS sp. z o.o. Grupa Finans- Serwis  
otrzymała wynagrodzenie w kwocie 17.000,00 zł powi�kszone o podatek od towarów i usług 
(22 %). Na podstawie umowy emitent wpłacił zaliczk� stanowi�c� 45 % wynagrodzenia 
przed rozpocz�ciem czynno�ci biegłego rewidenta . 
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1. W roku 2006 Spółka dokonała przeksi�gowania kwoty 1.368 tys. zł z pozycji 
nale�no�ci długoterminowe do inwestycji długoterminowych, stanowi�cej 
wierzytelno�� od  Mostostalu Zabrze Holding SA.  

 
 

2. Aktywa i pasywa wycenia si� w okresach kwartalnych na dzie� sporz�dzenia 
sprawozdania (Raportu) w sposób nast�puj�cy: 

 
2.1 �rodki trwałe oraz warto�ci niematerialne i prawne – wg cen nabycia, kosztów 

wytworzenia lub warto�ci przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 

2.2 długoterminowe aktywa finansowe – wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy 
aktualizuj�ce wycen� z uwagi na trwał� utrat� warto�ci. 
Obni�enie wyceny nast�puje wówczas, gdy okoliczno�ci, które spowodowały 
obni�enie warto�ci poni�ej jej ceny nabycia s� długotrwałe, a kontrolowany 
składnik aktywów nie przyniesie w przyszło�ci w znacz�cej cz��ci lub w cało�ci 
przewidywanych korzy�ci ekonomicznych. 

2.3 aktywa finansowe wprowadza si� do ksi�g rachunkowych na dzie� zawarcia 
kontraktu w cenie nabycia, tj. warto�ci godziwej poniesionych wydatków lub 
przekazanych w zamian innych składników maj�tkowych, za� zobowi�zania 
finansowe w warto�ci godziwej uzyskanej kwoty lub warto�ci otrzymanych 
innych składników maj�tkowych. 

 
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do 
nast�puj�cych kategorii: 
 
- aktywa finansowe i zobowi�zania finansowe przeznaczone  
  do obrotu,        nie  
- po�yczki udzielone i nale�no�ci własne,    wyst�puj� 
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci,  w Spółce 
- aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y. 

 
Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y to instrumenty nie spełniaj�ce 
warunków zaliczenia do innych kategorii aktywów finansowych. 
 
Wycenia si� je nie pó�niej ni� na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie 
ustalonej warto�ci godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie 
jednostka poniosłaby zbywaj�c te aktywa lub wył�czaj�c je z ksi�g rachunkowych 
z innych przyczyn, chyba �e wysoko�� tych kosztów byłaby znacz�ca. 
 
Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii 
dost�pnych do sprzeda�y i wycenianych w warto�ci godziwej, z wył�czeniem 
pozycji zabezpieczanych, odnosi si� na kapitał z aktualizacji wyceny. 
 
Gdy warto�� godziwa nie mo�e by� wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe 
dost�pne do sprzeda�y wycenia si� w skorygowanej cenie nabycia. Skutki 
przeszacowania, jak równie� pozostałe ró�nice ustalone na dzie� ich wył�czenia z 
ksi�g rachunkowych, zalicza si� wówczas odpowiednio do przychodów lub 
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kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nast�piło 
przeszacowanie. 

2.4 rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia nie wy�szych 
od ich cen sprzeda�y netto na dzie� bilansowy. Odpisy aktualizuj�ce dokonywane 
s� w sytuacji trwałej ich utraty warto�ci u�ytkowej b�d� handlowej (np. 
zniszczenie, zepsucie, uszkodzenie, nieprzydatno��, kradzie�) w ci��ar 
pozostałych kosztów operacyjnych. 

2.5 nale�no�ci – w warto�ci nominalnej wymaganej zapłaty. Podlegaj� one 
aktualizacji po uwzgl�dnieniu stopnia prawdopodobie�stwa ich zapłaty. 
Aktualizacja dotyczy zarówno nale�no�ci przeterminowanych jak i nie 
przeterminowanych. Zaniechanie odpisu mog� jedynie uzasadnia� dodatkowe 
przesłanki stanowi�ce niew�tpliwy dowód prawdopodobnej zapłaty nale�no�ci 
przez dłu�nika. 

2.6 �rodki pieni��ne wykazuje si� w warto�ci nominalnej. 
Wyra�one w walutach obcych wycenia si� na dzie� bilansowy po kursie kupna 
stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie 
wy�szym jednak od kursu �redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy 
Bank Polski na ten dzie�. 

2.7 rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów czynne dokonywane s�, je�eli koszty 
poniesione dotycz� przyszłych okresów sprawozdawczych. 

W tej pozycji ujmowana jest nadwy�ka przychodów zarachowanych nad 
zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. 

2.8  kapitały własne ujmuje si� w ksi�gach rachunkowych w warto�ci nominalnej 
według ich rodzajów i zasad okre�lonych przepisami statutu spółki. 

2.9 kapitał zakładowy spółki wykazuje si� w wysoko�ci okre�lonej w statucie i 
wpisanej w rejestrze s�dowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady 
kapitałowe ujmuje si� jako nale�ne wkłady na poczet kapitału. 

2.10 kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału 
rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwy�ki warto�ci emisyjnej akcji 
powy�ej ich warto�ci nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała 
cz��� kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. 

2.11 udziały lub akcje własne wyceniane s� w cenie nabycia i wykazywane w 
kwocie ujemnej w kapitale własnym. 

2.12 kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to 
kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych a ostatnia 
aktualizacja przeprowadzona była na dzie� 1 stycznia 1995 roku. W przypadku 
zbycia lub likwidacji składnika maj�tku odpowiednia cz��� kapitału rezerwowego 
z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej 
utraty warto�ci aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny 
pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysoko�ci cz��ci kapitału, która dotyczy tego 
składnika maj�tku trwałego. 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny zwi�kszaj� lub zmniejszaj� równie� 
skutki aktualizacji instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzeda�y, z 
wył�czeniem pozycji zabezpieczanych. 
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2.13 rezerwy tworzy si� na pewne lub o du�ym stopniu prawdopodobie�stwa 
przyszłe zobowi�zania i wycenia si� je na dzie� bilansowy w wiarygodnie 
oszacowanej warto�ci. Rezerwy zalicza si� odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zale�nie od 
okoliczno�ci, z którymi przyszłe zobowi�zania si� wi���. 
Rezerwy tworzone s� na poni�sze tytuły: 
- straty z transakcji gospodarczych w toku, 
- udzielone gwarancje i por�czenia, 
- skutki tocz�cego si� post�powania s�dowego i odwoławczego, 
- przyszłe �wiadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe, 
- odprawy emerytalno-rentowe, 
- przyszłe zobowi�zania zwi�zane z restrukturyzacj�. 

2.14 zobowi�zania wycenia si� na dzie� bilansowy w kwocie wymagaj�cej zapłaty 
z wyj�tkiem zobowi�za�, których uregulowanie zgodnie z umow� nast�puje przez 
wydanie innych ni� �rodki pieni��ne aktywów finansowych lub wymiany na 
instrumenty finansowe – które wycenia si� według warto�ci godziwej. 
Je�eli termin wymagalno�ci przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych 
zobowi�za�, z wyj�tkiem zobowi�za� z tyt. dostaw i usług, wykazuje si� jako 
długoterminowe. Pozostałe cz��ci sald wykazywane s� jako krótkoterminowe. 
Zobowi�zania wyra�one w walutach obcych wycenia si� na dzie� bilansowy po 
kursie sprzeda�y stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta 
jednostka, nie ni�szym jednak od kursu �redniego ustalonego dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na ten dzie�. 

Ró�nice kursowe dotycz�ce zobowi�za� wyra�onych w walutach obcych 
powstałe na dzie� wyceny i przy uregulowaniu zalicza si� odpowiednio: ujemne 
do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W 
uzasadnionych przypadkach odnosi si� je do kosztu wytworzenia produktów, 
usług lub ceny nabycia towarów a tak�e wytworzenia �rodków trwałych lub 
warto�ci niematerialnych i prawnych.  

2.15 inne rozliczenia mi�dzyokresowe 
a) rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów bierne dokonywane s� w wysoko�ci 

prawdopodobnych zobowi�za� przypadaj�cych na bie��cy okres 
sprawozdawczy. 
Do biernych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów zalicza si�: 
- rezerw� z tytułu napraw gwarancyjnych, 
- warto�� wykonanych na rzecz jednostki �wiadcze�, które nie zostały 
zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowi�zany do jej 
zafakturowania, 
- koszty z tytułu opłat za emisj� zanieczyszcze�, 
- koszty wynagrodze� wypłaconych po zako�czeniu roku, dotycz�ce 
roku poprzedniego. 

b) rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem 
zasady ostro�no�ci, obejmuj� w szczególno�ci: 
- równowarto�� otrzymanych lub nale�nych od kontrahentów �rodków z 
tytułu �wiadcze�, których wykonanie nast�pi w nast�pnych okresach 
sprawozdawczych, 
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- ujemn� warto�� firmy, 
- nadwy�k� zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi 
dotycz�c� kontraktów długoterminowych  

3. Rachunek zysków i strat 
Rachunek zysków i strat Spółka sporz�dza w wersji kalkulacyjnej 
3.1 Przychody  

Przychody ze sprzeda�y obejmuj� niew�tpliwie nale�ne lub uzyskane kwoty netto 
ze sprzeda�y tj. pomniejszone o nale�ny podatek od towarów i usług (VAT) 
ujmowane w okresach, których dotycz�. 
Przychody z wykonania nie zako�czonej usługi 
Przychody z wykonania niezako�czonej usługi budowlanej ustala si� 
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Stopie� zaawansowania usługi 
budowlanej mierzy si�: 
a. udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia 

przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi posługuj�c si� 
ustalanymi dla ka�dej budowy bud�etami, lub 

b. mno��c zryczałtowane stawki przez stwierdzone drog� obmiaru ilo�ci robót 
danego rodzaju, je�eli umowa przewiduje, �e cen� wyznacza wysoko�� stawki 
ryczałtowej i ilo�� rzeczywi�cie wykonanych robót. 
Dotyczy to głównie robót drogowych. 

Je�eli stopie� zaawansowania niezako�czonej usługi nie mo�e by� na dzie� 
bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala si� w wysoko�ci 
poniesionych w danym okresie kosztów, nie wy�szych jednak od kosztów, 
których pokrycie w przyszło�ci przez zamawiaj�cego jest prawdopodobne. 
Zasady te stosuje si� do wszystkich niezako�czonych umów, bez wzgl�du na ich 
warto�� z wyj�tkiem takich, których umowny okres realizacji nie przekracza           
1 m-ca. 

3.2 koszty 
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. 
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty 
bezpo�rednio z nimi zwi�zane oraz uzasadnion� cz��� kosztów po�rednich. 
Na wynik finansowy Spółki wpływaj� ponadto: 
• Pozostałe przychody i koszty operacyjne po�rednio zwi�zane z 
działalno�ci� Spółki w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i 
rozwi�zania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowa�, otrzymania 
lub przekazania darowizn, 
• Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, 
zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji warto�ci inwestycji, nadwy�ki 
dodatnich ró�nic kursowych nad ujemnymi, 
• Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji 
warto�ci inwestycji, nadwy�ki ujemnych ró�nic kursowych nad dodatnimi, 
• Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia 
zdarze� nie zwi�zanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej 
działalno�ci� operacyjn�. 
 



 7 

3.3 opodatkowanie 
Wynik finansowy brutto koryguj�: 
• bie��ce zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 
• aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
3.3.1 podatek dochodowy bie��cy 

Bie��ce zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 
s� naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi. 

3.3.2 podatek dochodowy odroczony 
W zwi�zku z przej�ciowymi ró�nicami mi�dzy wykazywan� w ksi�gach 
rachunkowych warto�ci� aktywów i pasywów a ich warto�ci� podatkow� 
oraz strat� podatkow� mo�liw� do odliczenia w przyszło�ci, jednostka 
tworzy rezerw� i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, którego jest podatnikiem. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si� w 
wysoko�ci kwoty przewidzianej w przyszło�ci do odliczenia od podatku 
dochodowego, w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi, które 
spowoduj� w przyszło�ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego oraz straty podatkowej mo�liwej do odliczenia, ustalonej 
przy uwzgl�dnieniu zasady ostro�no�ci. 
Rezerw� z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy si� w 
wysoko�ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj�cej w przyszło�ci 
zapłaty, w zwi�zku z wyst�powaniem dodatnich ró�nic przej�ciowych, to 
jest ró�nic, które spowoduj� zwi�kszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszło�ci. 

Wykazywana w rachunku zysków i strat cz��� odroczona stanowi ró�nic� pomi�dzy 
stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i pocz�tek okresu 
sprawozdawczego. 

 
IV. �REDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO 

EURO USTALONYCH PRZEZ NBP 
 
 

A)  �REDNI KURS  NBP EUR/PLN  Z OSTATNIEGO DNIA : 
 

1. okresu sprawozdawczego  31.12.2006 -  3,8312 

 
B) KURS �REDNI  NBP EUR/PLN W KA�DYM OKRESIE:  

 
            okresu sprawozdawczego              okresu poprzedzaj�cego 

 31.01.2006      3,8285 30.01.2005      4,0503  
 28.02.2006 3,7726 27.02.2005 3,9119 
 31.03.2006 3,9357 31.03.2005 4,0837 
 28.04.2006 3,8740 29.04.2005 4,2756  
 31.05.2006 3,9472 31.05.2005 4,1212 
 30.06.2006 4,0434 30.06.2005 4,0401 
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 31.07.2006 3,9321 29.07.2005 4,0758 
 31.08.2006 3,9369 31.08.2005 4,0495 
 29.09.2006  3,9835 30.09.2005  3,9166 
 31.10.2006 3,8871 31.10.2005 3,9893 
 30.11.2006 3,8166 30.11.2005 3,9053 
 29.12.2006 3,8312 30.12.2005 3,8598 
                   ---------------           -----------------      
  
KURS �REDNI                 3,8991   KURS �REDNI              4,0232  
 
 

C) NAJWY�SZY �REDNI KURS  NBP EUR/PLN : 
 

1. w okresie sprawozdawczym      30.06.2006        4,0434  

2. w okresie porównywalnym   29.04.2005        4,2756 

 
D) NAJNI�SZY �REDNI KURS NBP EUR/PLN: 
 

1. w okresie sprawozdawczym      28.02.2006         3,7726 

2. w okresie sprawozdawczym 30.12.2005         3,8598 

 

E) PODSTAWOWE WIELKO�CI BILANSU, RACHUNKU WYNIKÓW I  
PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH  

 

Do przelicze� poszczególnych pozycji bilansowych i rachunku przepływów pieni��nych za 
rok 2006 przyj�to �redni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu 29.12.2006, tj. 3,8312  a 
dla roku 2005 �redni kurs NPB opublikowany w dniu 30.12.2005 tj. 3,8598 .  
Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat roku 2006 i 2005 r. zastosowano kursy, 
stanowi�ce �redni� arytmetyczn� �rednich  kursów NBP  opublikowanych  w ostatnich dniach 
roboczych  poszczególnych miesi�cy roku 2006 i 2005 tj. 3,8991 dla roku 2006 i 4,0232 dla 
roku 2005 r.  
          w tys. EUR 
 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Okres sprawozdawczy 

 
Okres porównywalny 

BILANS   

Suma bilansowa 9 661 7 542 
Aktywa trwałe 4 663 2 997 
Aktywa obrotowe 4 999 4 545 
Kapitały własne 6 699  5 609  
Zobowi�zania i rezerwy 2 962 1 933 
   

RACHUNEK WYNIKÓW   
Przychody ze sprzeda�y 17 758 11 243 
Koszty działalno�ci operacyjnej 16 098 10 431 
Zysk ze sprzeda�y 1 660 812 
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Zysk z działalno�ci operacyjnej 1 468 191 
Zysk brutto 1 252 150 
Zysk/ strata netto 1 091 88 
   
PRZEPŁYWY PIENIE�NE   
Przepływy z działalno�ci operacyjnej 1 027 451 
Przepływy z działalno�ci inwestycyjnej - 1 563   206 
Przepływy z działalno�ci finansowej -    799  207 
Przepływy pieni��ne netto razem -  1334 864 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


