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B. DODATKOWE NOTY OBJA�NIAJ�CE 
�

1. Informacje o instrumentach finansowych. 

Ad.1 

Lp Rodzaj  
instrumentu 

Nr not 
prezentuj�cych 

poszczególne 
rodzaje 

instrumentów 
finansowych 
w SA-P 2008 

Warto�� 
bilansowa na 

30.06.2007 rok  
(w tys. PLN) 

Warto�� 
bilansowa na 
30.06.2008 r.  
( w tys. PLN) 

1.  Aktywa finansowe przeznaczone 
do obrotu: 

 - - 

 �   - - 
2.  Zobowi�zania finansowe 

przeznaczone do obrotu: 
 1 201 3 071 

 � Zobowi�zania z tytułu 
leasingu 

Noty nr 19c,20a 1 201 3 071 

3. Po�yczki udzielone i nale�no�ci 
własne: 

 15 725 10 258 

 � Nale�no�ci z tytułu dostaw 
i usług 

Noty nr 7a 15 725 9 787 

 � Po�yczki udzielone Noty nr 9a - 471 
4. Aktywa finansowe utrzymywane 

do terminu wymagalno�ci 
 - - 

 �   - - 
5. Aktywa finansowe dost�pne do 

sprzeda�y 
 500 500 

 � Jednostki uczestnictwa w 
funduszu inwestycyjnym 

Noty nr 4 c 500 500 

6. Instrumenty pochodne nie 
zabezpieczaj�ce 

 - 1 835 

 

Wynik na zamkni�tych pozycjach pochodnych instrumentów finansowych za okres od 

01.01.2008 roku do 30.06.2008 roku wyniósł 572 tys. PLN i został odniesiony w przychody 

finansowe. Wycena pozycji otwartych na dzie� 30.06.2008 roku wyniosła 1.835 tys. PLN                

i została uj�ta w przychodach finansowych. 

 

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególno�ci zobowi�zaniach warunkowych, w tym 

równie� udzielonych przez emitenta gwarancjach i por�czeniach (tak�e wekslowych), z 

wyodr�bnieniem udzielonych na rzecz jednostek powi�zanych.   
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Ad.2. 

Spółka posiada zobowi�zania warunkowe. W ramach podpisywanych umów na kontrakty 

budowlane jako warto�� udzielonych gwarancji i por�cze�. 

 

(w tys. PLN) 

 

Wyszczególnienie 

I półrocze 

2007 

I półrocze 

2008 

1. Udzielone gwarancje, w tym: 6 492 10 728 

  a) na rzecz podmiotów zale�nych - - 

  b) na rzecz podmiotów stowarzyszonych - - 

  c) na wykonane roboty 6 492 10 728 

2. Udzielone por�czenia - - 

Razem 6 492 10 728 

 

Nie udzielono �adnych gwarancji i por�cze� na rzecz jednostek powi�zanych. 

 

3. Dane dotycz�ce zobowi�za� wobec bud�etu pa�stwa lub jednostek samorz�du terytorialnego z 

tytułu uzyskania prawa własno�ci budynków i budowli.    

Ad.3 

Spółka nie posiada zobowi�za� wobec bud�etu pa�stwa oraz jednostek samorz�du terytorialnego 

z tytułu uzyskania prawa własno�ci budynków i budowli. 

 
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalno�ci zaniechanej w danym okresie lub 

przewidzianej do zaniechania w nast�pnym okresie.    

Ad.4 

Nie dotyczy. Spółka nie przewiduje zaniechania jakiej� działalno�ci. 

 
5. Koszt wytworzenia �rodków trwałych w budowie, �rodków trwałych na własne potrzeby.    

Ad.5 

�rodki trwałe w budowie – 324 tys. PLN 

 

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbli�szych 12 miesi�cy od dnia 

bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odr�bnie nale�y 

wykaza� poniesione i planowane nakłady na ochron� �rodowiska naturalnego.    
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Ad. 6 

Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbli�szych 12 miesi�cy od dnia 

bilansowego. 

 

( w tys. PLN) 

Wyszczególnienie Nakłady poniesione  
I półrocze 2007 

Nakłady poniesione 
I półrocze 2008 

Urz�dzenia techniczne i maszyny 5 366 281 
�rodki transportowe nowe 1 450 - 
Modernizacja �rodków trwałych 3 23 
Warto�ci niematerialne i prawne 28 15 
Raty leasingu finansowego 486 604 
Pozostałe �rodki trwałe 475 150 
Razem 7 808 1 073 

 
 
 
W ci�gu najbli�szych 12 miesi�cy od dnia bilansowego przewiduje si� nakłady inwestycyjne na 

odtworzeniowe zakupy sprz�tu i transportu na warto�� 4.500 tys. PLN 

Spółka nie poniosła oraz nie planuje ponie�� nakładów na ochron� �rodowiska naturalnego. 

 

 

7.1. Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powi�zanymi, dotycz�cych przeniesienia 

praw i zobowi�za�.     

7.2. Dane liczbowe, dotycz�ce jednostek powi�zanych  

Ad.7 

Nale�no�ci od jednostek powi�zanych – 709 tys. PLN 

Po�yczka udzielona jednostce powi�zanej – 471 tys. PLN 

Szczegółowe informacje dotycz�ce jednostki powi�zanej zawarte s� w sprawozdaniu 

finansowym w nocie 4l i 4m (Udziały lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych). 

 
 
8. Informacje o wspólnych przedsi�wzi�ciach, które nie podlegaj� konsolidacji.  

Ad.8 

Nie dotyczy. Spółka nie przeprowadziła wspólnych przedsi�wzi�� nie podlegaj�cych 

konsolidacji. 

 
 
9. Informacje o przeci�tnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.  
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Ad. 9 

Struktura i przeci�tna wielko�� zatrudnienia w I półroczu 2008 roku. 

Wyszczególnienie I półrocze 
2008 

Zatrudnienie ogółem, w tym: 359 
pracownicy bezpo�rednio produkcyjni 250 
pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 109 

 

10. Informacje o ł�cznej warto�ci wynagrodze�, nagród lub korzy�ci, w tym wynikaj�cych z 

programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów 

opartych na obligacjach z prawem pierwsze�stwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w 

pieni�dzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, nale�nych lub potencjalnie 

nale�nych, odr�bnie dla ka�dej z osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych emitenta w 

przedsi�biorstwie emitenta, bez wzgl�du na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, 

czy te� wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominuj�ca lub 

znacz�cy inwestor - oddzielnie informacje o warto�ci wynagrodze� i nagród otrzymanych z 

tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zale�nych, współzale�nych i stowarzyszonych.       

Ad. 10 

Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych i nale�nych osobom zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym 

Spółk�. 

( w tys. PLN)           

 

Wyszczególnienie 

Kwota wynagrodze� 
w tys. PLN 

za I półrocze 2008 roku 
1. Zarz�d 206 

2. Rada Nadzorcza 89 

 

11. Informacje o warto�ci niespłaconych zaliczek, kredytów, po�yczek, gwarancji, por�cze� lub 

innych umów zobowi�zuj�cych do �wiadcze� na rzecz emitenta, jednostek od niego zale�nych, 

współzale�nych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych 

kwot, udzielonych przez emitenta w przedsi�biorstwie emitenta oraz oddzielnie w 

przedsi�biorstwach jednostek od niego zale�nych, współzale�nych i z nim stowarzyszonych (dla 

ka�dej grupy osobno), osobom zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym, odr�bnie dla osób zarz�dzaj�cych 

i nadzoruj�cych oraz oddzielnie ich współmał�onkom, krewnym i powinowatym do drugiego 

stopnia, przysposobionym lub przysposabiaj�cym oraz innym osobom, z którymi s� one 

powi�zane osobi�cie, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot. 
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Ad. 11 

Informacja o warto�ci  po�yczek udzielonych osobom zarz�dzaj�cym  i nadzoruj�cym Spółk�.  

Wyszczególnienie Stan po�yczek  
(w zł) na 

30.06.2008 roku 
1. Członkowie Zarz�du 0 

2. Członkowie Rady Nadzorczej 0 

 

12. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, dotycz�cych lat ubiegłych, uj�tych w sprawozdaniu 

finansowym za bie��cy okres. 

Ad.12 

W I półroczu 2008 roku nie było znacz�cych zdarze�, dotycz�cych lat ubiegłych. 

 
13. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, jakie nast�piły po dniu bilansowym, a 

nieuwzgl�dnionych w sprawozdaniu finansowym.    

Ad.13 

Nie było znacz�cych zdarze� po dniu bilansowym, które by nie były uwzgl�dnione w 

sprawozdaniu finansowym. 

 
14. Informacje o relacjach mi�dzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i 

zakresie przej�cia aktywów i pasywów.    

Ad.14 

Nie dotyczy. 

 

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do 

podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim 

wska�nikiem inflacji, z podaniem �ródła wska�nika oraz metody jego wykorzystania, z 

przyj�ciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - je�eli 

skumulowana �rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalno�ci emitenta 

osi�gn�ła lub przekroczyła warto�� 100%.   

Ad.15 

Nie dotyczy. Skumulowana �rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalno�ci 

Spółki nie przekroczyła 100 %. 
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16. Zestawienie oraz obja�nienie ró�nic pomi�dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 

finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporz�dzonymi i 

opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.    

Ad.16 

Nie dotyczy. Nie ma takich ró�nic. 

 
17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci i sposobu sporz�dzania sprawozdania 

finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich 

przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuacj� maj�tkow� i 

finansow�, płynno�� oraz wynik finansowy i rentowno��   niepewno�ci.   

Ad. 17 

W I półroczu 2008 roku nie było �adnych zmian stosowanych zasad rachunkowo�ci.   

 
18. Dokonane korekty bł�dów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych 

tym skutków finansowych na sytuacj� maj�tkow� i finansow�, płynno�� oraz wynik finansowy i 

rentowno��.     

Ad. 18 

W I półroczu 2008 roku spółka nie dokonała korekt bł�dów podstawowych. 

 
19. W przypadku wyst�powania niepewno�ci co do mo�liwo�ci kontynuowania działalno�ci, 

opis tych niepewno�ci oraz stwierdzenie, �e taka niepewno�� wyst�puje, oraz wskazanie, czy 

sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi�zane. Informacja powinna zawiera� równie� 

opis podejmowanych, b�d� planowanych przez emitenta działa� maj�cych na celu eliminacj�. 

Ad. 19 

Nie dotyczy. Nie ma niepewno�ci co do kontynuowania działalno�ci Spółki. 

 
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporz�dzonego za okres, w ci�gu którego nast�piło 

poł�czenie, wskazanie, �e jest to sprawozdanie finansowe sporz�dzone po poł�czeniu spółek, 

oraz wskazanie dnia poł�czenia i  zastosowanej metody rozliczenia poł�czenia (nabycia, ł�czenia 

udziałów):  - w przypadku rozliczenia metod� nabycia - nazw� (firm�) i opis przedmiotu 

działalno�ci spółki przej�tej, liczb�, warto�� nominaln� i rodzaj udziałów (akcji) 

wyemitowanych  w celu poł�czenia, cen� przej�cia, warto�� aktywów netto według warto�ci 

godziwej spółki przej�tej na dzie� poł�czenia, warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy i opis 

zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metod� ł�czenia udziałów – nazw� (firm�) i 

opis przedmiotu działalno�ci spółek, które w wyniku poł�czenia zostały wykre�lone z rejestru, 

liczb�, warto�� nominaln� i rodzaj udziałów (akcji)  wyemitowanych w celu poł�czenia, 
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przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych poł�czonych spółek za 

okres od pocz�tku roku obrotowego, w ci�gu którego nast�piło poł�czenie, do dnia poł�czenia.   

Ad. 20 

Nie dotyczy. Nie nast�piło poł�czenie Spółek. 

 
21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w 

jednostkach podporz�dkowanych - metody praw własno�ci - nale�y przedstawi� skutki, jakie 

spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy.   

Ad.21 

Gdyby Spółka zastosowała do wyceny udziałów metod� praw własno�ci to musiałaby utworzy� 

odpis aktualizuj�cy do wysoko�ci posiadanych udziałów w kwocie 76 tys. zł. 

 
22. Je�eli emitent nie sporz�dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej 

nocie obja�niaj�cej do sprawozdania finansowego nale�y przedstawi� podstaw� prawn� 

niesporz�dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniaj�cymi 

odst�pienie od konsolidacji lub wyceny metod� praw własno�ci, nazw� i siedzib� jednostki 

sporz�dzaj�cej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wy�szym szczeblu grupy 

kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska�niki ekonomiczno-finansowe, 

charakteryzuj�ce działalno�� jednostek powi�zanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, 

takie jak: warto�� przychodów ze sprzeda�y oraz przychodów finansowych, wynik finansowy 

netto oraz warto�� kapitału własnego, z podziałem na grupy, warto�� aktywów trwałych, 

przeci�tne roczne zatrudnienie oraz inne informacje je�eli s� wymagane na podstawie odr�bnych 

przepisów.   

Ad. 22 

Nie dotyczy. Spółka jest podmiotem sporz�dzaj�cym jednostkowe sprawozdania finansowe (na 

podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowo�ci). 

Dane finansowe dotycz�ce jednostki zale�nej przedstawiono w sprawozdaniu finansowym w 

nocie nr 4d Udziały lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych. 

 


