
PEPW ELKOP S.A. SA-R 2005 w tys. zł

BILANS                                                                                                                            Nota 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

A k t y w a
I. Aktywa trwałe 5 304 5 637
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 13 14
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 648 4 980
      3. Należności długoterminowe 3, 8
      4. Inwestycje długoterminowe 4 643 643
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 643 643
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 643
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 
metodą praw własności
                b) w pozostałych jednostkach 643
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywa obrotowe 2 151 5 353
      1. Zapasy 6 6 164
      2. Należności krótkoterminowe 7, 8 2 106 4 039
          2.1. Od jednostek powiązanych 37
          2.2. Od pozostałych jednostek 2 106 4 002

      3. Inwestycje krótkoterminowe
5 872

          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 5 872
                 a) w jednostkach powiązanych
                 b) w pozostałych jednostkach
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 872
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 34 278
A k t y w a  r a z e m 7 455 10 990

P a s y w a
I. Kapitał własny (1 152) 682
      1. Kapitał zakładowy 12 1610 1610
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
      4. Kapitał zapasowy 14 4 1
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 4608 4610
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych (5 539) (4 954)
      8. Zysk (strata) netto (1 835) (585)
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 607 10 308
      1. Rezerwy na zobowiązania 18 497 438
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 14
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 418 288
                 a) długoterminowa 333 288
                 b) krótkoterminowa 85
          1.3. Pozostałe rezerwy 57 136
                 a) długoterminowe 53 65
                 b) krótkoterminowe 5 71
      2. Zobowiązania długoterminowe 19
          2.1. Wobec jednostek powiązanych
          2.2. Wobec pozostałych jednostek
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 8 110 9 870
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 38
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 8 108 9 832
          3.3. Fundusze specjalne
      4. Rozliczenia międzyokresowe 21
          4.1. Ujemna wartośc firmy
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
                 a) długoterminowe
                 b) krótkoterminowe
P a s y w a  r a z e m 7 455 10 990

Wartość księgowa (1 152) 682
Liczba akcji 427000 427000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 -2,70 1,60

Rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w 
sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych 
zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
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POZYCJE POZABILANSOWE  Nota 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

2. Zobowiązania warunkowe 23

3. Inne (z tytułu) 600 600

   -zastaw na akcjach Elektrownie Wiatrowe S.A. 600 600
Pozycje pozabilansowe, razem 600 600
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
5 343 4 754

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 5 303 4 741

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 40 13

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 603 2 691
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 4 564 2 678
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39 13

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 740 2 063
V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 400 2 275
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) (1 660) (212)
VII. Pozostałe przychody operacyjne 335 138
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14 3
       3. Inne przychody operacyjne 27 321 135
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 492 441
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
       3. Inne koszty operacyjne 28 492 441

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (1 817) (515)
X. Przychody finansowe 29 83 12
     2. Odsetki, w tym: 81 12
         - od jednostek powiązanych
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 31
     4. Aktualizacja wartości inwestycji
     5. Inne 2
XI. Koszty finansowe 30 94 85

     1. Odsetki, w tym: 94

         - dla jednostek powiązanych
     2. Strata ze zbycia inwestycji 31
     3. Aktualizacja wartości inwestycji 85
     4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) (1 828) (588)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
         1. Zyski nadzwyczajne 32 3
         2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) (1 828) (585)
XV. Podatek dochodowy 34 7
        a) część bieżąca
        b) część odroczona 7
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) (1 835) (585)

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (1 835) (585)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 427 000 427 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 (4,30) (1,37)
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2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

682 1 267

685 1 267

1 610 1 610

1 610 1 610

1

3 1

3 1

4 1

4 610 4 611

3 1
3 1

4 607 4 610

(4 954) (4 436)

(4 954) (4 436)

585 518

585 518

(5 539) (4 954)

(1 835) (585)

(1 835) (585)

(1 153) 682 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

         8. Wynik netto
             a) zysk netto
             b) strata netto
             c) odpisy z zysku

                       ... 

             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

                       ... 

                   b) zmniejszenia (z tytułu)

                       -

            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
                   a) zwiększenia (z tytułu)

                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

                       -

            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

                   b) korekty błędów  podstawowych

                   b) zmniejszenia (z tytułu)

                       -przeniesieniw zysku na kap.zapas.

                       ...

                       - podziału zysku z lat ubiegłych

                       -

                       ...

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

                   b) korekty błędów  podstawowych
            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
                   a) zwiększenia (z tytułu)

            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

                   b) zmniejszenia (z tytułu)

                       -

                       ...

            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

                   a) zwiększenia (z tytułu)

                       -

                       ...

            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

                  b) zmniejszenia (z tytułu)

                      - zbycia środków trwałych

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

                 b) zmniejszenie (z tytułu)

                     - pokrycia straty

                     ...-przeniesienie z kapitału rezerwowego rozchodownych środków trw.

       4. Kapitał zapasowy na początek okresu
                 a) zwiększenia (z tytułu)

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
      1. Kapitał zakładowy na początek okresu

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd



PEPW ELKOP S.A. SA-R 2005 w tys. zł

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

(1 835) (585)

940 615

342 152

(22) (4)

(14) (3)

52 367

158 35

1 933 (2 700)

(1 759) 2 957

242 (274)

8 85

(895) 30

36 7

14 3

22 4

22 4

(8) (7)

(8) (7)

28

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
(867) 30

872 842

5 872

Nota 1

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

d) inne wartości niematerialne i prawne 13 14

Wartości niematerialne i prawne razem 13 14

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu

       8. Odsetki
       4. Spłaty kredytów i pożyczek

       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
       4. Inne wpływy finansowe
  II. Wydatki 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
 I. Wpływy 
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału
       2. Kredyty i pożyczki

       4. Inne wydatki inwestycyjne

       4. Inne wpływy inwestycyjne
  II. Wydatki
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

               - dywidendy i udziały w zyskach
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
               - odsetki
               - inne wpływy z aktywów finansowych

               - odsetki
               - inne wpływy z aktywów finansowych
           b) w pozostałych jednostkach 
               - zbycie aktywów finansowych

           a) w jednostkach powiązanych
               - zbycie aktywów finansowych
               - dywidendy i udziały w zyskach
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

  I. Wpływy 
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
       3. Z aktywów finansowych, w tym:

       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów
      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

      11. Inne korekty

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej

       6. Zmiana stanu rezerw

       7. Zmiana stanu zapasów

       8. Zmiana stanu należności

       2. Amortyzacja

       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 
  I. Zysk (strata) netto
  II. Korekty razem

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   
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Należy zamieścić  stronę z arkusza nr 1 - ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH)
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2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

13 14

13 14

Nota 2
2005 rok bieżący

od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

4 648 4 980

4 570 4 866

68 86

17

10 11

4 648 4 980

    - urządzenia techniczne i maszyny
    - środki transportu
    - inne środki trwałe

a) środki trwałe, w tym:
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

Wartości niematerialne i prawne razem

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

a) własne
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Należy zamieścić stronę z arkusza nr 2 - ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
(WG GRUP RODZAJOWYCH)
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2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

4 648 4 980

4 648 4 980

Nota 4

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

643 643

    - udziały lub akcje 643 643

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 643 643

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

643 728

643 643

a) stan na początek okresu 

a) własne

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

Środki trwałe bilansowe razem

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG 
GRUP RODZAJOWYCH)

f) w pozostałych jednostkach

d) stan na koniec okresu
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2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

643 643

643 643

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

       ...
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość 
bilansowa)

643 643

Wartość według cen nabycia, razem 728 728

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 85 85

Wartość bilansowa, razem 643 643

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

ZAPASY 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) materiały 3 7

b) półprodukty i produkty w toku 3 157

Zapasy, razem 6 164

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

b) należności od pozostałych jednostek 2 106 4 039

      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 106 4 039

          - do 12 miesięcy 2 106 4 039

      - inne
      - dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 2 106 4 039

c) odpisy aktualizujące wartość należności 2 213 2 054

Należności krótkoterminowe brutto, razem 4 319 6 093

Nota 6

Nota 7

Nota 5

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i  ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać  
łącznie w pozycji „inne”, o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną - nie występują
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2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

Stan na początek okresu 2 054 2 123

a) zwiększenia (z tytułu) 366

b) zmniejszenia (z tytułu) 207 69

2 213 2 054

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA)

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

a) w walucie polskiej 4 319 6 093

Należności krótkoterminowe, razem 4 319 0

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

a) do 1 miesiąca 1 235 2 293

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 421 1 058

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
f) należności przeterminowane 2 663 2 742

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 4 319 6 099

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 2 213 2 054

2 106 4 039

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

a) do 1 miesiąca 288 169

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 197 267

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 142 158

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 278 540

e) powyżej 1 roku 1 758 1 608

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 2 663 2 742

2 213 2 007

450 735

Nota 8

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 872

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 872

5 872

Nota 9 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD 
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY:

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  
Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z 
normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta.-powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy oraz powyżej 3 m-cy do 6 miesięcy

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności 
przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako 
„Należności dochodzone na drodze sądowej”
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2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

a) w walucie polskiej 5 872

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 5 872

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 18 199

     -koszty roku ubiegłego(ubezpieczenia, prenumeraty) 18 8

     ...rozliczenie miedzyokr.kontraktu długoterminowego 191

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 16 79

     -naliczony VAT do odliczenia w kolejnym miesiącu 16 79

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 34 278

Nota 11

Nota 12

Nota 13

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 1

b) utworzony ustawowo 1

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo 
(minimalną) wartość
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 4

Kapitał zapasowy, razem 4 1

Nota 10

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym 
    odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną 
    bezpośrednio na kapitał własny
Nie jest istotna

Seria / 
emisja

Rodzaj akcji
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji

Liczba 
akcji

Wartość serii / 
emisji wg 
wartości 

nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

1 emisja na okaziciela b/uprzyw. 427000 1610 fund.akc. 1.03.1995 1.01.1998
...
Liczba akcji razem 427000
Kapitał zakładowy, razem 1610
Wartość nominalna jednej akcji = 3,77zł

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
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Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 4 608 4 610

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 4 608 4 610

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

14 14

2. Zwiększenia 8

8

22 14

a) odniesionej na wynik finansowy
    -
    ...
b) odniesionej na kapitał własny
    -
    ...
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
    -
    ...

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

Nota 18

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej 
według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:
Rezerwa dotyczy nie zapłaconych naleznosci z tytułu odsetek.
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DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK; 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH 
DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) wobec jednostek zależnych 2 38

     - kredyty i pożyczki, w tym:
        - długoterminowe w okresie spłaty
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
     - z tytułu dywidend
     - inne zobowiązania finansowe, w tym:
        -
        ...
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 38

        - do 12 miesięcy 2 38

        ...
f) wobec pozostałych jednostek 8 108 9 832

     - kredyty i pożyczki, w tym:
        - długoterminowe w okresie spłaty
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
     - z tytułu dywidend
     - inne zobowiązania finansowe, w tym:
        -
        ...
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 598 5 456

        - do 12 miesięcy 3 598 5 456

     - zobowiązania wekslowe
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 910 3 759

     - z tytułu wynagrodzeń 163 194

     - inne (wg rodzaju) 437 423

g) fundusze specjalne (wg tytułów)
pozostałe
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 8 110 9 870

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) w walucie polskiej 8 110 9 870

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 8 110 9 870

 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I 
POŻYCZEK; zobowiazania  z tytułu kredytów i pozyczek nie występują

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
    - długoterminowe (wg tytułów)
       -prawo wieczystego użytkowania
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 22

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

b) pozostałe (z tytułu)
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z 
TYTUŁU)

Nota 20

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Wartość księgowa na  1 akcję  wynosi -2,70 zł i wynika z podzielenia kapitalu własnego w wysokości -1152 tys.zł przez 427 000 
akcji zwyklych.
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Nota 24

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

sprzedaż produktów, w tym: 5 303 4 741

- usługi budowlano-montażowe, warsztatowa 4 375 4 481

-czynsze 928 260

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 5 303 4 741

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

a) kraj 5 303 4 741

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 0 4 741

Nota 25

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

 -materiały 40 13

     - węgiel

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 40 13

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA)

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

a) kraj 40 13

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 40 13

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) amortyzacja 341 152

b)  zużycie materiałów i energii 2 773 1 332

c) usługi obce 568 2 045

d) podatki i opłaty 375 153

e) wynagrodzenia 2 158 1 020

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 452 191

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 660 352

    -
    ...
Koszty według rodzaju, razem 7 327 5 245

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 337 33

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
(700) (326)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (2 400) (2 274)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 564 2 678

Nota 26

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - 
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
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INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 298 126

   -należności głównej 207 69

   ...nagrody jubil.i odprawy emer. 71 57

     na materiały 20

b) pozostałe, w tym: 23 9

-rozw. rezerwy na przyszłe zobowiązania
- koszty sądowe otrzymane
-przedawnione zobowiązania
   ...-inne 23 9

Inne przychody operacyjne, razem 321 135

INNE KOSZTY OPERACYJNE 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 5 65

   -rezerwa na zobowiązania 5 65

b) pozostałe, w tym: 487 376

- odpis aktualizujący należności 323

-składki na rzecz innych organizacji 13

-rezerwa na nagrody jubileuszowe 44 359

-koszty postępowania sądowego 10

Inne koszty operacyjne, razem 492 441

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

b) od pozostałych jednostek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) z tytułu udzielonych pożyczek
b) pozostałe odsetki 81 12

    - od pozostałych jednostek 81 12

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 81 12

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) dodatnie różnice kursowe (za dyskonto weksla)
     - zrealizowane
c) pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem 2

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH 

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

Nota 28

Nota 29

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów 
oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
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KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) od kredytów i pożyczek
    - dla jednostek powiązanych, w tym:
       - dla jednostek zależnych
       - dla jednostek współzależnych
       - dla jednostek stowarzyszonych
       - dla znaczącego inwestora
       - dla jednostki dominującej
    - dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki 94

    - dla jednostek powiązanych, w tym:
       - dla jednostek zależnych
       - dla jednostek współzależnych
       - dla jednostek stowarzyszonych
       - dla znaczącego inwestora
       - dla jednostki dominującej
    - dla innych jednostek 94

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 94

INNE KOSZTY FINANSOWE 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) ujemne różnice kursowe 
     - zrealizowane
     - niezrealizowane    
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 85

   -aktualiz.wartosci posiadanych akcji 85

   ...
c) pozostałe, w tym:
   -koszty dyskonta weksla

Inne koszty finansowe, razem 85

Nota 31

ZYSKI NADZWYCZAJNE 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów) 3

   -otrzymane odszkodowanie 3

   ...

Zyski nadzwyczajne, razem 3

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 

przejściowych 7

 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Nota 37

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT:

Nota 34

Nota 30

Nota 32

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku 
obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane 
liczbowe Pokrycie straty nastapi ewentualnymi zyskami .

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży 
całości lub części udziałów (akcji)  w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych  i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń 
pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą  udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki.
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Nota 38

2005 rok bieżący
od 28.07.2004-
31.12.04 rok 
poprzedni

(1 835) (585)

940 615

342 152

(22) (4)

(14) (3)

52 367

158 35

1 933 (2 700)

(1 759) 2 957

242 (274)

8 85

(895) 30

     11. Inne korekty

      7. Zmiana stanu zapasów
      8. Zmiana stanu należności
      9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów
     10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

      6. Zmiana stanu rezerw

I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
      2. Amortyzacja
      3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
      4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
      5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
(metoda pośrednia)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

Strata netto na 1 akcję wynosi minus 4,30 zł i wynika z podzielenia straty netto w wysokości minus 1,835 tys.zł. przez 427 000 
akcji zwyklych .

1.Środki pieniężne wynikające z rachunku przepływów środków to:
- stan środków pieniężnych na początek 01.01.2005 -  872 tys.zł
-stan środków pieniężnych na 31.12.2005 roku -  5 tys.zł
2.Działalność operacyjna w rachunku przepływu środków z działalności naszej Spółki to wpływy i wydatki  charakterytyczne dla 
podstawowej działalności Spółki.Natomiast działalność inwestycyjna i finansowa zgodna z ogólnymi zasadami.
3.Niezgodności między bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami wykazanymi w rachunku przepływu środków 
pieniężnych nie występują.
4.Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
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