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ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY  

BILANS                                                                                                                             

30 września    

2010  

/niebadane/ 

30 czerwca    

2010  

/niebadane/ 

31 grudnia                                           

2009       

/zbadane/ 

30 września    

2009  

/niebadane/ 

A k t y w a         

I. Aktywa trwałe 5 073 5 773 6 427 6 538 

       Wartości niematerialne i prawne     20 28 

       Wartość firmy jednostek podporządkowanych 185   185 185 

      Rzeczowe aktywa trwałe 4 888 4 928 5 120 5 194 

      Długoterminowe aktywa finansowe   845 1 102 1 131 

      Inwestycje wyceniane metoda praw własności         

      Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego         

II. Aktywa obrotowe 7 493 7 703 9 673 7 648 

      Zapasy 4 371 4 368 4 741 3 830 

      Należności krótkoterminowe 2 838 2 593 4 439 2 948 

      Inwestycje krótkoterminowe 77   291   

      Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 67 470 183 730 

      Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 140 272 19 140 

      Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży         

A k t y w a  r a z e m 12 566 13 476 16 100 14 186 

      

P a s y w a         

I. Kapitał własny 10 843 11 242 11 972 11 775 

A. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej 10 843 11 242 11 972 11 775 

     Kapitał zakładowy 17 667 18 966 17 667 17 667 

     Kapitał zapasowy  3 445 3 445 3 445 3 445 

     Kapitał z aktualizacji wyceny 4 289 4 289 4 289 4 289 

     Zyski (straty) z lat ubiegłych i z roku bieżącego -14 558 -15 458 -13 429 -13 626 

B. Udziały niekontrolujące         

II. Zobowiązania długoterminowe 55 0 0 468 

     Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 55       

     Rezerwy na świadczenia emerytalne       468 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 668 2 234 4 128 1 943 

      Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe     42 43 

      Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne     81 46 

      Zobowiązania handlowe 844 1 458 3 215 1 407 

      Zobowiązania pozostałe 824 776 790 447 

P a s y w a  r a z e m 12 566 13 476 16 100 14 186 

      

Wartość księgowa 10 843 11 242 11 972 11 775 

Liczba akcji 36 010 807 36 010 807 1 766 703 488 1 766 703 488 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,30 0,31 0,01 0,01 

POZYCJE POZABILANSOWE   

stan na                  

30.09.2010        

niebadane 

stan na                  

30.06.2010        

niebadane 

stan na                  

31.12.2009 

zbadane 

stan na                  

30.09.2009 

niebadane         

1. Należności warunkowe         

2. Zobowiązania warunkowe 508 508 508 508 

            - grunt w wieczystym użytkowaniu 339 339 339 339 

            - weksle in blanco dotyczące umów leasingowych 169 169 169 169 

Pozycje pozabilansowe, razem 508 508 508 508 
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ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2010 r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2009 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2009 r. 

niebadane                              

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 436 2 385 1 461 3 544 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów 98 1 767 999 3 085 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 338 618 462 459 

IV. Koszty sprzedaży         

V. Koszty ogólnego zarządu 696 2 544 825 2 427 

VI. Pozostałe przychody operacyjne 1 129 1 502   55 

VII. Pozostałe koszty operacyjne   70 46 46 

VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  771 -494 -409 -1 959 

IX. Przychody finansowe -78 603 222 368 

X. Koszty finansowe -74 728 616 1 374 

XI. Zysk przed opodatkowaniem 767 -619 -803 -2 965 

XII. Podatek dochodowy 52 55     

XIII. Zysk (strata) netto 715 -674 -803 -2 965 

  Przypadający na:         

     Akcjonariuszy jednostki dominującej 715 -674 -803 -2 965 

     Udziały mniejszości         

          

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych    969 799 207   1 766 703 488 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   -0,01   -0,01 

 

 

 

 

 

 

ŚRÓDROCZNE  SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE   Z 

CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2010 r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2009 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2009 r. 

niebadane                              

Zysk/strata netto za okres  715 -674 -803 -2 965 

Inne całkowite dochody, w tym:   0 0 0 

Całkowity dochód za okres  715 -674 -803 -2 965 

  Przypadający na:        

     Akcjonariuszy jednostki dominującej 715 -674 -803 -2 965 

     Udziały mniejszości         
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W 

KAPITALE WŁASNYM    

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2010 r. 

niebadane                              

Rok  2009 

zbadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2009 r. 

niebadane                              

I. Kapitał  własny na początek okresu  11 242 11 972 14 740 14 740 

      Kapitał zakładowy na początek okresu 17 667 17 667 17 667 17 667 

          Zmiany kapitału zakładowego         

                 a) zwiększenia (z tytułu)         

                b) zmniejszenia (z tytułu)         

          Kapitał zakładowy na koniec okresu 17 667 17 667 17 667 17 667 

       Kapitał zapasowy na początek okresu 3 445 3 445 3 445 3 445 

            Zmiany kapitału zapasowego         

                 a) zwiększenia (z tytułu)         

                 b) zmniejszenie (z tytułu)         

        Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 445 3 445 3 445 3 445 

        Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 289 4 289 4 289 4 289 

           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny         

                  a) zwiększenia (z tytułu)         

                  b) zmniejszenia (z tytułu)         

        Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4289 4 289 4 289 4 289 

        Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku      

bieżącego na początek okresu -14 818 -13 429 -10 661 -10 661 

             zwiększenie (z tytułu) 260 -1 129 -2 768 -2 965 

                   a) zysk/strata za okres 715 -674 -2 768 -2 965 

                   b) korekta strat z lat ubiegłych -455 -455     

             zmniejszenie         

                   a) pokrycie straty z kapitału zapasowego         

     Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku bieżącego 

na koniec okresu -14 558 -14 558 -13 429 -13 626 

II. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej  

na koniec okresu 7 153 7 153 11 972 11 775 

III. Udziały niekontrolujące na początek okresu 3 189       

   zmiany udziałów niekontrolujących          

   -  zwiększenia         

           objecie konsolidacją spółki zależnej         

           udział w zysku           

   - zmniejszenia         

           korekta  udziałów niekontrolujących         

III. Udziały niekontrolujące na koniec okresu         

IV. Kapitał własny razem na koniec okresu  10 843 10 843 11 972 11 775 
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ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE Z  PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH    

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2010 r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2009 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone      

30 września  

2009 r. 

niebadane                              

  Działalność operacyjna         

  I. Zysk (strata) netto 715 -674 -803 -2 965 

  II. Korekty razem -1 099 626 369 -1 218 

       Amortyzacja 92 267 98 296 

       Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     -4 -61 

       (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej         

       Zmiana stanu rezerw 54 -68 255 243 

        Zmiana stanu zapasów -2 369 -624 -1 617 

        Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń 

międzyokresowych -195 1 400 18 -1 426 

        Zmiana stanu zobowiązań  -433 -2 155 256 398 

      10. Inne korekty -615 813 370 949 

 I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -384 -48 -434 -4 183 

 Działalność inwestycyjna         

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 0 0 31 124 

      Zbycie aktywów finansowych     27 63 

      Odsetki otrzymane     4 61 

      Sprzedaż krótkoterminowych papierów wartościowych         

      Inne wpływy         

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 19 68 136 1 252 

     Nabycie składników wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 68 57 352 

      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne          

    Wydatki na nabycie aktywów finansowych     79 900 

II. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej -19 -68 -105 -1 128 

 Działalność finansowa         

I. Wpływy  0 0     

     Wpływy netto z emisji akcji          

     Kredyty i pożyczki         

     Emisja dłużnych papierów wartościowych          

     Inne         

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej         

      Spłaty kredytów i pożyczek         

      Odsetki         

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) -403 -116 -539 -5 311 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -403 -116 -539 -5 311 

Środki pieniężne na początek okresu 470 183 1 269 6 041 

Środki pieniężne na koniec okresu  67 67 730 730 
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KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA 

do wyników finansowych za III kwartał 2010 roku 

 

Wstęp 

  

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie 

będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z póżn. zm.) Zarząd Spółki 

podaje do wiadomości publicznej skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. 

za III kwartał 2010 roku. Skonsolidowany raport kwartalny zawiera w szczególności następujące 

pozycje: 

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. w tym: bilans, 

rachunek zysków i strat, zestawienie całkowitych dochodów, zestawienie zmian w jednostkowym 

kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych na dzień 30 września 2010 roku, 

  informacje dodatkowe oraz inne informacje o zakresie określonym w treści Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).  

Według oświadczenia Zarządu Spółki, niniejsze skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe 

Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi przez UE. 

 

1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w szczególności informacje o 

zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje o korektach z tytułu 

rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych 

odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.  

 

Sprawozdanie finansowe  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP SA za III kwartał 2010 roku 

zakończone 30 września 2010 roku oraz porównywalne sprawozdanie za III kwartał 2009 roku 

zakończony 30 września 2009 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 24 grudnia 

2010 roku.  

 

Istotne zasady rachunkowości  

Oświadczenie o zgodności  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP SA zostało sporządzone 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi 

przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz interpretacjami wydanymi przez 

Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF).  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP SA zostało przygotowane 

zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
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wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).  

 

Stosowane zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)  

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad 

rachunkowości co opisane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2009r.  

 

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego  

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych. Sprawozdanie zostało sporządzone 

przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć 

przyszłości.  

 

Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF  

Grupa Kapitałowa PE ELKOP SA nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych 

standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a które wchodzą w życie 

po dniu bilansowym.  

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – standard wprowadził sprawozdanie z całkowitych 

dochodów, przy czym możliwe jest prezentowanie  wszystkich pozycji w jednym sprawozdaniu lub 

sporządzenie dwóch sprawozdań. Spółka prezentuje dwa powiązane ze sobą sprawozdania. 

 

Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej  ELKOP S.A. 

podlegających konsolidacji na dzień 30.09.2010r.: 

 
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie przy  ul. J. Maronia 44 

zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach  pod numerem KRS 0000176582. 

Przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie usług elektromontażowych.  

Spółka PE ELKOP S.A. jest spółką dominującą, a spółki zależne to: 

 EL EKO Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000119398 - 

(przedmiot działalność spółki jest działalność w zakresie projektowania budowlanego, 

urbanistycznego i technologicznego) – 100 % akcji 

 ELKOP Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie przy ul. J. 

Maronia 44, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 

0000352928 -  (przedmiotem działalności jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami 

własnymi lub dzierżawionymi) – 100% udziałów 

 

W III kwartale 2010r. struktura Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. nie uległa zmianie w porównaniu do 

II kwartału 2010r. 

 
Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa  

 

    Rezerwa na świadczenia emerytalne krótkoterminowa:  

Stan na dzień 01.01.2010            80.801,36 zł 

Zmniejszenie                                80.801,36 zł 

Stan na dzień 30.09.2010                           0,00 zł 

 

   Rezerwa na świadczenia emerytalne długoterminowa: 

Stan na dzień 01.01.2010                                 0,00 zł 
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Zmniejszenie                                             0,00 zł 

Stan na dzień 30.09.2010                         0,00 zł 

  

 

    Pozostałe rezerwy:   

Stan na dzień 01.01.2010       41.670,00 zł 

Zmniejszenie                                      41.670,00 zł 

Stan na dzień 30.09.2010                        0,00 zł 

    Odpis aktualizujący należności: 

stan na 01.01.2010                             1.940.964,69 zł   

rozwiązano                                         1.940.964,69 zł  

stan na 30.09.2010                                           0,00 zł 

    Odpis aktualizujący zapasy  

stan na 01.01.2010                                437.975,69 zł 

rozwiązano                                              18.335,67 zł   

stan na 30.09.2010-                               419.640,02 zł     

 

2. Planowane nakłady inwestycyjne  

Nie planuje się nakładów inwestycyjnych.  

 

3. Informacje o sprawach spornych  

Na dzień 30 września 2010 roku spółki z Grupy Kapitałowej ELKOP S.A nie były stroną 

postępowania przed Sądem lub innymi organami o zobowiązania lub inne wierzytelności, których 

wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. 

 

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi.  
 

Wynagrodzenie Zarządu  i Rady Nadzorczej Spółki: 
 
 

 

Członkowie Organów 

Emitenta 

 

Za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 r. 

Wynagrodzenie  w tys. zł obciążające Udzielone pożyczki 

koszty zysk tantiemy kwota do spłaty 

 

Zarządzających 

 

     199  

 

0,00 

 

0,00 

 

Nadzorujących 

 

154 

     

 

0,00 

 

0,00 

 

 

Inne jednostki powiązane 

 

     ELKOP ADMINISTRACJA Sp. z o.o. spółka zależna 

- zobowiązania                      51 tys. zł   

- wartość nabytych usług       176 tys. zł 
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5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 

wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.  

 
1. Zawarcie znaczącej Umowy na wykonanie termomodernizacji budynku administracyjno-

biurowego PE ELKOP S.A. Wartość przedmiotowej umowy wynosi 728.000,00 zł netto. 

 Umowa została zawarta w dniu 14 lipca 2010 roku z Firmą Produkcyjno Handlową EPIX 

Krzysztof Kubis z siedzibą Wyry.  

 Umowa zawiera zakres wykonania termomodernizacji budynku administracyjno-

biurowego Spółki ELKOP S.A.  

 Spółka otrzymała od Wykonawcy kaucję gwarancyjną stanowiąca 10% wartości Umowy 

jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy.  

 Wykonawca udzieli Gwarancji należytego wykonania Umowy na okres 36 miesięcy od 

daty podpisania protokołu końcowego.  

 Wykonawca ma prawo zażądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w 

zapłacie wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy.  

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) opublikowano te 

informacje w Raporcie bieżącym nr 35/2010 

 

2. Podjęcie przez NWZA PE ELKOP S.A. w dniu 23 lipca Uchwały Nr 4 w sprawie emisji 

warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

 Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") podjęto uchwałę 

dotyczącą emisji nie więcej niż 70.668.136 (siedemdziesiąt milionów sześćset 

sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych na 

okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne"). 

 Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być 

wydawane w odcinkach zbiorowych. 

 Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. 

 Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii F. 

 Warranty Subskrypcyjne są zbywalne. 
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 Prawa do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły 

być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 roku. Upoważnia się Zarząd do 

wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii F w 

terminie krótszym niż maksymalny termin o którym mowa w tym punkcie. 

 Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało 

zrealizowane w terminie określonym - wygasają 

 Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie 

więcej niż 99 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. 

  Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku 

z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych, w tym 

do:( określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu 

Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych; 

zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna 

wskazana w niniejszej uchwale; wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych 

seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów 

Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za 

stosowne). 

 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 39/2010 

 

3. Rejestracja przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

Postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach zostało wydane z dniem 23 sierpnia 2010 roku. 

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wyniosła 35 334 068 zł. 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 43/2010 

 

4. W dniu 09 sierpnia 2010 roku złożył rezygnację Pan Maciej Esnekier z funkcji 

 Prezesa Zarządu Spółki zależnej EL-EKO SYSTEM S.A., oraz z dniem 09 sierpnia 2010 roku Rada 

Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu EL-ELKO SYSTEM S.A. Panią Annę 

Wiśniewską. 

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) opublikowano te 

informacje w Raporcie bieżącym nr 42/2010 
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5. W dniu 23 sierpnia 2010 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej Elkop 

 Administracja Sp. z o.o. odwołało z funkcji Prezesa Zarządu Pana Eugeniusza Lis i powołało do 

pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Panią Annę Wiśniewską. 

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) opublikowano te 

informacje w Raporcie bieżącym nr 44/2010 

 

6. Zawarcie przez PE ELKOP S.A. porozumienia z firmą BUMECH S.A. w sprawie  

rozwiązania długoterminowej Umowy Najmu nieruchomości.Spółka BUMECH S.A. zobowiązała się 

do zapłaty na rzecz PE ELKOP S.A. kwoty 435.240,00 zł z tytułu odszkodowania.  Zapłata ta 

odbędzie się w czterech ratach.  

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 45/2010 

 

7. W dniu 09.08.2010 roku Spółka PE ELKOP S.A. zawarła umowę z Kompanią  

Węglową S.A., ul. Powstańców 30, Katowice .Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji 

oraz wykonanie modernizacji zasilania sieci elektroenergetycznych 6 kV zasilających obiekty 

podstawowe – wykonanie dwóch wiązek kablowych między rozdzielnią 6 kV RM-2 a rozdzielnią 6 

kV RG-3A dla KW SA CW Oddział KWK "Sośnica-Makoszowy" Ruch Sośnica. 

 Wartość umowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia wynosi 1 591 000 zł netto.  

 Umowa dopuszcza zatrudnianie podwykonawców. 

 Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 

jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne :(w wysokości 10% wartości netto umowy, 

gdy Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności za które odpowiada 

Wykonawca, w przypadku nieterminowej realizacji umów, w wysokości 0,1% wartości 

netto umowy za każdy dzień zwłoki )  

 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: (w wysokości 10% 

wartości umowy netto , gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Zamawiający, w przypadku nieterminowego przekazania miejsca 

świadczenia usług, w wysokości 0,1% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki) 

 Jako podstawę naliczania kar Strony ustalają wartość netto umowy. 
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 Niezależnie od kar umownych przewidzianych w umowie Strony mogą dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat. 

 

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 46/2010 

 

8. Zawiązanie Spółki zależnej Elkop Energy S.A. 

 

Zarząd Spółki PE ELKOP S.A. w dniu 18 października 2010 roku wraz ze Spółką Atlantis S.A. z 

siedzibą w Płocku , Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Spółką PE ELKOP S.A. z siedzibą w 

Płocku, Spółką PE ELKOP Ecology S.A. oraz Investment Friends Energy S.A.  z siedzibą w Płocku 

zawiązał spółkę akcyjną pod firmą Elkop Energy S.A.  z siedzibą w Płocku. Kapitał zakładowy Spółki 

Akcyjnej Elkop Energy z siedzibą w Płocku wynosi 1.500.000 złotych słownie: jeden milion pięćset 

tysięcy złotych i dzieli się na 3000 akcji o wartości nominalnej 500,00zł słownie: (pięćset złotych) 

każda. PE ELKOP S.A. w kapitale zakładowym Spółki Elkop Energy S.A. objął 1300 akcji o wartości 

nominalnej 500,00 złotych za kwotę łączną 650.000,00 złotych, stanowiących 43,33% w kapitale 

zakładowym i tyle samo % głosów na WZA. Prezesem Zarządu Spółki Elkop Energy S.A. z siedzibą 

w Płocku ,został pan Jacek Koralewski. 

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków tj. Anna Kajkowska , Małgorzata Patrowicz, Sylwia 

Szwed, Jolanta Koralewska, Damian Patrowicz. 

Obszarem działalności Spółki Elkop Energy S.A. jest sektor energii odnawialnej pozyskiwanej ze 

źródeł naturalnych –biomasa, energia wody i energia wiatru. Zawiązanie Spółki przez doświadczone 

podmioty w realizacji projektów energetycznych pozwoli na uzyskanie szerokich kontaktów 

energetycznych oraz uwiarygodni w sposób znaczący spółkę przed potencjalnymi inwestorami. 

Polityka rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzującego się dużym 

potencjałem rozwojowym oraz prowadzenie działalności w branży energii odnawialnych uczyni Elkop 

Energy S.A. podmiotem działającym w oparciu o innowacyjne technologie a wyodrębnienie                        

części projektów do nowo zawiązanej spółki umożliwi łatwiejsze pozyskanie kapitału na realizację 

tych przedsięwzięć.  

Informacja  opublikowana w Raporcie bieżącym nr 51/2010 

 
 
6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczący 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

W III kwartale 2010 roku nie wystąpiły nietypowe czynniki mające znaczący wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe. 
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7. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta w prezentowanym 

okresie.  

 

W działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. nie występuje sezonowość działania.  
 
8. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych.  

W okresie III kwartału 2009r. Grupa Kapitałowa ELKOP S.A. nie dokonywała emisji, wykupu i spłat 

dłużnych papierów wartościowych.  

  

 
9.Wykaz udzielonych poręczeń kredytu lub udzielenia gwarancji.  

 

Grupa Kapitałowa ELKOP S.A. nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.  

 

10.Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie w przeliczeniu na 

jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

 

 ELKOP S.A. nie wypłacała dywidendy. 

 

11. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 

jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji 

długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

 

Nie wystąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej jednostki. 

 

12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono jednostkowe kwartalne 

sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób 

wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 

 

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe a mogące 

mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe.  

 
13. Stanowisko Zarządu w odniesieniu do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w 

stosunku do wyników prognozowanych.  

Grupa Kapitałowa ELKOP S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych na rok 2010.  

 

14. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrachunkowego.  

Na koniec III kwartału 2010r. w Grupie Kapitałowej ELKOP S.A. nie nastąpiły żadne zmiany w 

zobowiązaniach warunkowych.  

 

15. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 

co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta na dzień 

przekazywania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty 

akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 

procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian 

w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od poprzedniego raportu 

kwartalnego. 

Według wiedzy Zarządu PE ELKOP S.A. na dzień publikacji raportu tj. na dzień 24 grudnia,   co 

najmniej 5 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu posiada: 

 



  ELKOP S.A.  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  za III kwartały 2010r.                            w tys. zł. 

                                                                                                                                                  

str. 14 

 

Stan na 30.09.2010 r.     

Atlantis S.A.  3.530.000  akcji -   9,99% głosów na WZA  

 
 
16. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez 

osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta 

informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

 

Jacek Koralewski       - Prezes Zarządu ELKOP S .A  Na dzień  24 grudnia 2010r. 0 akcji 

 

Anna Kajkowska  - Wiceprezes Zarządu ELKOP S.A  Na dzień 24 grudnia 2010r. 0 akcji 

 
Według wiedzy Zarządu Spółki – członkowie Rady Nadzorczej  posiadają następujące ilości akcji:  

1.Mariusz Patrowicz       Na dzień 15 listopada 2010r  1.211.305 Akcji Na dzień 24 grudnia 2010r. 

1.211.305 Akcji 

2.Małgorzata Patrowicz Na dzień 15 listopada  2010r.  0   akcji Na dzień 24 grudnia 2010r. 0 Akcji 

3.Damian Patrowicz       Na dzień 15 listopada  2010r.  0   akcji Na dzień 24 grudnia 2010r. 0 Akcji 

4.Piotr Zalitacz              Na dzień 15 listopada  2010r.  1.045.000   akcji Na dzień 24 grudnia 2010r. 

900.000 Akcji 

5.Piotr Opławski             Na dzień 15 listopada  2010r.  0   akcji Na dzień 24 grudnia 2010r. 0 Akcji 

 

Statut ELKOP Spółka Akcyjna nie przewiduje żadnych uprawnień (opcji) na rzecz Zarządu i Rady 

Nadzorczej w obejmowaniu akcji.  

Powyższe dane, dotyczące liczby posiadanych akcji przez członków organów Spółki zostały 

przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki według 

stanu na dzień 24 grudnia 2010 roku i informacji, jakie przez Spółkę zostały uzyskane.  

 

17. Informacja o postępowaniach sądowych wobec emitenta.  

Przeciwko Grupie Kapitałowej ELKOP  S.A. nie toczą się postępowania sądowe. 

 

18. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej istotnej lub 

wielu istotnych transakcji z podmiotami zależnymi.  

W okresie III kwartału 2010r. podmioty z grupy kapitałowej ELKOP S.A. nie dokonywały żadnych 

istotnych transakcji z podmiotami zależnymi.  
 
19. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub 

pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 

podmiotu, jeżeli łączna wartość poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% 

kapitałów własnych emitenta.  

W okresie III kwartału 2010r. ELKOP S.A. nie udzielała żadnych poręczeń lub gwarancji.  
 
20. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla 

oceny realizacji zobowiązań przez emitenta.   

 

Nie występują inne istotne informacje poza opisanymi  w pozostałych punktach raportu. 

 

21. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego 

wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału.  
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Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie wyników finansowych satysfakcjonujących 

akcjonariuszy, przy prowadzeniu działalności transparentnej, opartej na zasadach dobrych obyczajów 

kupieckich i zasadach zrównoważonego rozwoju.  

Do najistotniejszych czynników, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój PE ELKOP 

S.A. należy:  

- poprawa efektywności organizacji,  

- doskonalenie działań,  

- poprawa rentowności.  

 

 
22. Informacje na temat przychodów i wyników segmentów branżowych.  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

III KWARTAŁ 2010 III KWARTAŁ 2009 

wartość 

w tys. zł 

struktura 

w % 

wartość 

w tys. zł 

struktura 

w % 

Przychody ze sprzedaży produktów 2.125 90,7 % 3.366 100,0 % 

Przychody ze sprzedaży towarów    218  9,3 %   

RAZEM 

(przychody ze sprzedaży produktów) 2.343  100,0 % 3.366 100,0 % 

 

 

Za III kwartały 2010 roku ELKOP S.A. generowała przychody ze sprzedaży usług 

elektromontażowych ,jak również wynajmu nieruchomości własnych. 

Spółka Elkop Administracja Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz ELKOP. S.A.  

Segmentów operacyjnych nie wyodrębniano. 

 

 
Kursy EURO użyte do przeliczenia danych finansowych 

 
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący 

sposób: 

- Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za III kwartał 

2010r. (za III kwartał 2009 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich 

kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.  

- Średnia kursów za III kwartał 2010 – 1 EURO= 4,0027                                                                

                              (III kwartał 2009 – 1 EURO=4,3993) 

 Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień 

  bilansowy. Kurs ten wyniósł: 

 - na dzień 30 września 2010 r. 1 EURO = 3,9870  

 - na dzień 31 grudnia 2009 r. 1 EURO = 4,1082  
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   Wybrane dane finansowe w EURO 
  w tys. zł  w tys. EURO 

  

Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września  

Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września 

 Dziewięć  miesięcy 

zakończone 

30 września 

 

Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września 

  2010   2009   2010   2009  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów  2 385  3 544  596  806 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -494  -1 959  -123  -445 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  -619  -2 965  -155  -674 

Zysk (strata) netto przypadający na 

akcjonariuszy jednostki dominującej   -674  -2 965  -168  -674 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności operacyjnej  -48  -4 183  -12  -951 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej  -68  -1 128  -17  -256 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności finansowej         

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów  -116  -5 311  -29  -1207 

Aktywa razem *  12 566  16 100  3 152  3 919 

Zobowiązania długoterminowe *  55    14   

Zobowiązania krótkoterminowe *  1 668  4 128                             418  1 005 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej *  10 843  11 972                         2 720             2 914 

Kapitał zakładowy *  17 667  17 667  4 431  4 300 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w 

szt.)  969 799 207  1 766 703 488  969 799 207  1 766 703 488 

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w 

zł / EURO)  -0,01  -0,01  -0,01  -0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 

EURO) *  0,30  0,01                          0,08                                       0,01                   

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i 

czwartej stan na dzień 31.12.2009 roku. 

 

 

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ELKOP S.A. 

 

JEDNOSTKOWY BILANS                                                                                                                             

w tys. zł 

stan na                  

30.09.2010        

niebadane 

stan na                  

30.06.2010        

niebadane 

stan na                  

31.12.2009 

zbadane 

stan na                  

30.09.2009 

niebadane         

A k t y w a         

I. Aktywa trwałe 5 513 5 005 6 262 6 374 

    Wartości niematerialne i prawne   6 20 28 

    Rzeczowe aktywa trwałe 4 064 4 104 4 296 4 370 

    Długoterminowe aktywa finansowe 1449 895 1 946 1 976 

II. Aktywa obrotowe 7 442 7 705 9 647 7 766 

    Zapasy 4 371 4 368 4 741 3 830 

    Należności krótkoterminowe 2 800 2 660 4 414 2 924 
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    Należności z tytułu podatku dochodowego         

    Inwestycje krótkoterminowe 77 94 291 153 

    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 55 312 182 722 

    Krótkoterminowe  rozliczenia 

międzyokresowe 139 271 19 137 

A k t y w a  r a z e m 12 955 12 710 15 909 14 140 

          

P a s y w a         

I. Kapitał własny 11 125 10 389 11 788 11 743 

   Kapitał zakładowy 17 667 17 667 17 667 17 667 

   Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)         

   Kapitał zapasowy  3 445 3 445 3 445 3 445 

   Kapitał  z aktualizacji wyceny 4 289 4 289 4 289 4 289 

   Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego -14 276 -15 012 -13 613 -13 658 

II. Zobowiązania długoterminowe 55 0 0 468 

    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 55       

    Rezerwy na zobowiązania z tytułu 

świadczeń emerytalnych i podobnych       468 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 775 2 320 4 121 1 929 

    Kredyty i pożyczki         

    Zobowiązania z tytułu podatku 

dochodowego         

    Zobowiązania handlowe 895 1 458 3 217 1 393 

    Zobowiązania pozostałe 880 862 781 447 

    Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe     42 43 

    Rezerwy na zobowiązania z tytułu 

świadczeń emerytalnych i podobnych 

krótkoterminowe     81 46 

  Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe         

P a s y w a  r a z e m 12 955 12 709 15 909 14 140 

          

Wartość księgowa 11 125 10 389 11 788 11 743 

Liczba akcji 35 334 068 35 334 068 1 766 703 488 1 766 703 488 

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 0,31 0,29 0,01 0,01 

 

 

POZYCJE POZABILANSOWE   

stan na                  

30.09.2010        

niebadane 

stan na                  

30.06.2010        

niebadane 

stan na                  

31.12.2009 

zbadane 

stan na                  

30.09.2009 

niebadane         

1. Należności warunkowe         

    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)         

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)         

2. Zobowiązania warunkowe 508 508 508 508 

            - grunt w wieczystym użytkowaniu 339 339 339 339 

            - weksle in blanco dotyczące umów 

leasingowych 

169 169 169 169 

Pozycje pozabilansowe, razem 508 508 508 508 
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JEDNOSTKOWY  RACHUNEK 

ZYSKÓW I STRAT 

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone       

30 września  

2010r.   

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone       

30 września 

2009r.   

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone        

30 września   

2009r.   

niebadane                              

I. Przychody  ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 
417 2 343 1 447 3 525 

II. Koszty sprzedanych produktów, 

towarów i materiałów 
186 1 851 998 3 085 

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 231 492 449 440 

IV. Koszty sprzedaży         

V. Koszty ogólnego zarządu 558 2 406 846 2 381 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 1125 1 502 1 54 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 70     

IX Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 795 -482 -396 -1 887 

X. Przychody finansowe -79 602 222 367 

XI. Koszty finansowe -75 728 536 1 465 

XII. Zysk przed opodatkowaniem 791 -608 -710 -2 985 

XV. Podatek dochodowy 55 55     

XVI. Zysk (strata) netto 736 -663 -710 -2 985 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych    969 799 207   1 766 703 488 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   -0,01   -0,01 

 

JEDNOSTKOWE 

SPRAWOZDANIE   Z 

CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW  

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone       

30 września   

2010 r.  

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone       

30 września   

2009 r.  

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone        

30 września   

2009 r.  

niebadane                              

Zysk/strata netto za okres  736 663 -710 -2 985 

Inne całkowite dochody, w tym:         

Całkowity dochód za okres  736 -663 -710 -2 985 

 

 

 

 

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE 

ZMIAN W  KAPITALE WŁASNYM 

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone       

30 września   

2010 r.  

niebadane                              

Trzy  miesiące 

zakończone       

30 września 

2009r.   

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone        

30 września   

2009 r.  

niebadane                              

I. Stan kapitału  własnego na początek 

okresu (BO) 10 389 11 788 12 453 14 728 

1. Stan kapitału zakładowego na początek 

okresu 17 667 17 667 17 667 17 667 

 Zmiany stanu kapitału zakładowego         

   zwiększenia (z tytułu)         

   zmniejszenia (z tytułu)         

Stan kapitału zakładowego na koniec 

okresu 17 667 17 667 17 667 17 667 

 Stan kapitału  zapasowego na początek 

okresu 3 445 3 445 3 445 3 445 
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Zmiany stanu kapitału zapasowego         

a) zwiększenie (z tytułu)         

b) zmniejszenie (z tytułu)         

Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 3 445 3 445 3 445 3 445 

Stan kapitałów rezerwowych z aktualizacji 

wyceny na początek okresu 4 289 4 289 4 289 4 289 

 Zmiany stanu pozostałych kapitałów 

rezerwowych         

a) zwiększenie (z tytułu)         

b) zmniejszenie (z tytułu)         

Stan pozostałych kapitałów rezerwowych z 

aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 289 4 289 4 289 4 289 

Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku 

bieżącego  na początek okresu -15 012 -13 613 -12 948 -10 673 

a) zwiększenie (z tytułu) 736 -663 -710 -2 985 

    - zysk/strata za okres 736 -663 -710 -2 985 

    -  z kapitału z aktualizacji wyceny         

b) zmniejszenie (z tytułu)         

Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na 

koniec okresu -14 276 -14 276 -13 658 -13 658 

Stan kapitału własnego na koniec okresu 

(BZ ) 11 125 11 125 11 743 11 743 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWU 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  

Trzy miesiące 

zakończone      

30 września 

2010 r. 

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone       

30 września   

2010 r.  

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone       

30 września   

2009 r.  

niebadane                              

Dziewięć  

miesięcy 

zakończone        

30 września   

2009 r.  

niebadane                              

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA   
      

I. Zysk (strata) netto 736 -663 -710 -2 985 

II. Korekty razem -974 598 293 -1 127 

      Amortyzacja  92 261 99 293 

     (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych         

      Odsetki i dywidendy     -4 -61 

      Zmiana stanu pozostałych rezerw 54 -68   -12 

      Zmiana stanu zapasów -3 368 -624 -1 617 

      Zmiana stanu należności i czynnych 

rozliczeń międzyokresowych 10 1 514 29 -1 430 

      Zmiana stanu zobowiązań  -564 -2 242 249 404 

      Inne korekty -563 765 544 1 296 

 I. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej -238 -65 -417 -4 112 

 Działalność inwestycyjna         

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej     31 124 

     Sprzedaż składników wartości 

niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych         

   Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne          

   Zbycie aktywów finansowych     27 63 
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   Odsetki otrzymane     4 61 

II. Wydatki z tytułu działalności 

inwestycyjnej 19 62 143 1 244 

    Nabycie składników wartości 

niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 19 62 64 344 

     Wydatki na nabycie podmiotów zależnych 

i stowarzyszonych       701 

Wydatki na nabycie  pozostałych aktywów 

finansowych 
  

  79 199 

II. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej -19 -62 -112 -1 120 

 Działalność finansowa         

I. Wpływy          

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej         

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej - - - - 

Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-

III) -257 -127 -529 -5 232 

Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych -257 -127 -529 -5 232 

Środki pieniężne na początek okresu 312 182 1 251 5 954 

Środki pieniężne na koniec okresu  55 55 722 722 

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe w przeliczeniu na EURO 

 

  w tys. zł  w tys. EURO 

  

Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września  

Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września 

 Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września  

Dziewięć 

miesięcy 

zakończone 

30 września 

  2010   2009   2010   2009  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów  2 343  3 525  585  801 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -482  -1 887  -120  -429 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  -608  -2 985  -152  -679 

Zysk (strata) netto   -663  -2 985  -166  -679 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności operacyjnej  -65  -4 112  -16  -935 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej  -62  -1 120  -15  -255 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności finansowej         

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów  -127  -5 232  -31  -1 190 

Aktywa razem *  12 955  15 909  3 249  3 872 

Zobowiązania długoterminowe *  55    14   

Zobowiązania krótkoterminowe *  1 775  4 121  445  1 003 

Kapitał własny *  11 125  11 788  2 790  2 869 

Kapitał zakładowy *  17 667  17 667  4 431  4 300 
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Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w 

szt.)  969 799 207  969 799 207  969 799 207  969 799 207 

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w 

zł / EURO)  -0,01  -0,01  -0,01  -0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 

EURO) *  0,31  0,01                        0,03                       0,03 

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i 

czwartej stan na dzień 31.12.2009 roku. 

 

 

 
Chorzów, 24 grudnia 2010r.  

 
Jacek Koralewski – Prezes Zarządu                       

 

Anna Kajkowska – Wiceprezes Zarządu                

 
 


