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I. Dane identyfikuj ące Spółkę. 
 
1. Dane rejestrowe. 

Nazwa EFH śurawie WieŜowe S.A.  
Forma prawna Spółka akcyjna 
Siedziba Warszawa 
Adres Ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa 
REGON 017433674 
PKD 7132Z 
NIP 951-20-32-166 
KRS 0000261094 
 
EFH śurawie WieŜowe S.A. powstała w z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
EFH śurawie WieŜowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która funkcjonowała do dnia 31 lipca 
2006 r. i zarejestrowana była pod nr KRS 0000069998. EFH śurawie WieŜowe S.A. jest pełnym 
następcą prawnym EFH śurawie WieŜowe Sp. z o.o.  
 
Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st 
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS. 
 
 
2. Przedmiot działalności. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 
71.32.Z) oraz wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z)  
Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie sklasyfikowała Spółkę do sektora 
BUDOWNICTWO. 

 

3. Czas trwania Spółki. 

Spółka utworzona jest na czas nieoznaczony. 

 

4. Skład osobowy zarządu oraz rady nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Skład Zarządu Spółki: 
 

Grzegorz śółcik  Prezes Zarządu 
Piotr Guzowski Wiceprezes Zarządu 
 

Skład Rady Nadzorczej: 
  
Mirosław Wierzbowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Sławomir Ludwikowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Jan Koprowski Sekretarz Rady Nadzorczej 
Jarosław Lis Członek  Rady Nadzorczej 
Stanisław Dobrzański Członek  Rady Nadzorczej 
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II. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego. 
 

1. Zasady ogólne. 
 
Sprawozdanie finansowe za 2007 r. zostało sporządzone zgodnie z następującymi przepisami: 

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z 
późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim  (Dz. U. z 2009 r Nr 33 poz. 259)  

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu 
informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie 
emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których 
właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1743) 

 
Przy sporządzaniu sprawozdania przyjęto metody i zasady rachunkowości zgodne z polityką 
rachunkowości obowiązującą w Spółce.  
 
W dniu 4 grudnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia EFH śurawie WieŜowe S.A. 
uchwaliło dokonanie podziału akcji w stosunku 1 do 5, tzn. kaŜda dotychczasowa akcja o wartości 
nominalnej 2 zł podzielona została na 5 akcji o wartości nominalnej 0,40 zł. Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych wyznaczył dzień podziału akcji na 14 lutego 2008 r. W celu zapewnienia 
porównywalności danych w zakresie wartości księgowej i zysku netto rozliczanych na ilość akcji, w 
danych dotyczących okresów przed 14 lutego 2008 r. podano ilość akcji, jaka obowiązywałaby po 
przeliczeniu wg parytetu splitu, tzn. w miejsce 1 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł podaje się 5 
akcji o wartości nominalnej 0,40 zł.  
 
Sprawozdanie finansowe za 2008 r. zostało sporządzone w zł. 
 
 
2. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne 
dane finansowe. 

W sprawozdaniu finansowym zaprezentowano stany aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2008 r. 
a pozycje rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Jako 
dane porównywalne zaprezentowano stany aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2007 r. a 
pozycje rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 

 

3. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane 
łączne.  

Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych i stanowią 
sprawozdanie jednostkowe, gdyŜ w skład przedsiębiorstwa nie wchodzą wewnętrzne jednostki 
organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 
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4. Wskazanie, czy Spółka jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy 
sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2008 r. Spółka nie była podmiotem dominującym ani znaczącym 
inwestorem i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
 
5. Wskazanie, czy niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone jest po połączeniu spółek, 
oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia.  

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie EFH śurawie WieŜowe z 
S.A. z inną spółką. 
 
 
6. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie 
istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie jej kontynuowania.  

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy załoŜeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
nie występują okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania działalności gospodarczej 
Spółki. 
 
 
7. Wskazanie, czy sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia 
porównywalności danych  

Niniejsze sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone według tych 
samych zasad rachunkowości i spełniają wymogi porównywalności, a więc nie podlegały 
przekształceniu. Z uwagi na powyŜsze nie zaistniała konieczność zamieszczania róŜnic z tytułu 
zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych w dodatkowej nocie 
objaśniającej. 
 
 
8. Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych 
finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeŜeń w opiniach podmiotów uprawnionych 
do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub 
porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie.  

Opinie podmiotów badających niniejsze sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane 
finansowe nie zawierały zastrzeŜeń. 
 
 
9. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 
 
Warto ści niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
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Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej 
ekonomicznej uŜyteczności, według następujących zasad: 

- oprogramowanie komputerów - 30%, 

- o jednostkowej wartości poniŜej 3.500 zł poprzez jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji  
w miesiącu przyjęcia do uŜytkowania. 

 
Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu 
przyjęcia do eksploatacji według następujących stawek:  

a) dla środków trwałych ujętych w grupie 4  20%, 
b) dla środków trwałych ujętych w grupie 6      6%, 
c) dla środków trwałych ujętych w grupie 7  20%, 
d) dla środków trwałych ujętych w grupie 8  10%, 
 
Do  środków trwałych zalicza się równieŜ środki trwałe przyjęte przez jednostkę do uŜywania na 
mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron zwana "finansującym" oddaje drugiej stronie zwanej 
"korzystającym" środki trwałe do odpłatnego uŜywania lub równieŜ pobierania poŜytków na czas 
oznaczony. Biorąc pod uwagę zasadę istotności (art. 4 ust 3, art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości)  
i z uwagi na fakt, Ŝe uŜytkowane z zamiarem wykupu przedmioty leasingu stanowią znaczną grupę 
środków trwałych, w celu oddania właściwej treści ekonomicznej zdarzeń leasingowych (art. 4 ust 2 
ustawy o rachunkowości) ujmuje się w ewidencji majątku trwałego leasingowane środki trwałe  
oraz wynikające z zawartych umów leasingowych stosowne zobowiązania bilansowe i koszty 
finansowe.  
 
Inwestycje długoterminowe 

Inwestycje długoterminowe w przypadku ich wystąpienia ujmowane będą w księgach rachunkowych 
na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia, jeŜeli okres ich dalszego posiadania 
wynosić będzie ponad 12 miesięcy liczony od dnia bilansowego. Na dzień bilansowy inwestycje 
długoterminowe wyceniane będą według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 

 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyraŜają kwotę przewidzianą w przyszłości  
do odliczenia od podatku dochodowego przy zachowaniu zasady ostroŜności, w związku z ujemnymi 
róŜnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego. 

Zapasy 

Z uwagi na charakter działalności zapasy występują sporadycznie i wycenia się je jako materiały  
w cenie zakupu.  
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NaleŜności 

NaleŜności w ciągu roku obrotowego wykazuje się według ich wartości nominalnej na dzień ich 
powstania. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostroŜności - po pomniejszeniu o stosowne odpisy aktualizujące. Kwota wymaganej zapłaty obejmuje 
poza naleŜnościami głównymi równieŜ odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Ustala się, Ŝe odsetki za 
zwłokę w zapłacie spółka uwzględnia w wycenie naleŜności w sytuacji, gdy na kwotę tych odsetek 
wystawiony jest przez spółkę stosowny dokument obciąŜeniowy. W przypadku, gdy dokument 
obciąŜeniowy nie jest wystawiony uznaje się, Ŝe spółka rezygnuje z dochodzenia odsetek za zwłokę 
w płatności. 

NaleŜności wyraŜone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim 
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Zrealizowane i wynikające z 
wyceny bilansowej róŜnice kursowe są odnoszone, odpowiednio na przychody bądź koszty 
finansowe. 

 
Inwestycje krótkoterminowe 

Do inwestycji krótkoterminowych zaliczane są krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: udziały 
lub akcje, inne papiery wartościowe, udzielone poŜyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, 
środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne oraz inne inwestycje krótkoterminowe. Na dzień bilansowy 
inwestycje krótkoterminowe w przypadku ich wystąpienia wyceniane będą według wartości 
rynkowej lub ceny nabycia, zaleŜnie od tego, która z nich jest niŜsza. PoŜyczki udzielone i naleŜności 
własne oraz aktywa utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane będą według skorygowanej 
ceny nabycia. JeŜeli istnieje konieczność aktualizacji wyceny, wartość odpisu aktualizującego 
odnoszona jest w koszty finansowe. 

Środki pienięŜne w walucie krajowej wykazuje są w wartości nominalnej. WyraŜone w walutach 
obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są koszty poniesione w okresie 
sprawozdawczym, wycenione w faktycznie poniesionej wysokości, a dotyczące przyszłych okresów. 

 
Kapitały własne 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości nominalnej wynikającej ze Statutu Spółki, 
zgodnej z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Kapitał zapasowy obejmuje kapitał utworzony z podziału zysków wypracowanych w latach 
poprzednich, kapitał ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej oraz z przeniesienia z 
kapitału z aktualizacji wyceny skutków przeszacowania aktywów trwałych 

Kapitał z aktualizacji wyceny jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów 
trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału  
z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. 
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Pozostałe kapitały rezerwowe tworzone są głównie z zysku netto jak równieŜ z uchwalonych dopłat 
wspólników. Na kapitał rezerwowy zarachowywany jest - do momentu wpisu do rejestru sądowego, 
wniesiony wkład na podwyŜszony kapitał zakładowy spółki. 
 
Zysk (strata) z lat ubiegłych - w tej pozycji wykazywana jest kwota niepodzielonego zysku   
lub niepokrytej straty z lat ubiegłych. 

Wynik netto - w pozycji tej wykazywany jest zysk netto lub strata netto za dany rok obrotowy,  
w wysokości wykazanej w bilansie  oraz w rachunku zysków i strat, czyli - w przypadku zysku -  
w wysokości pomniejszonej o podatek dochodowy od osób prawnych oraz pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) wynikające z obowiązujących przepisów prawa.  

 
Rezerwy na zobowiązania 

W przypadku wystąpienia przejściowych róŜnic spowodowanych odmiennością momentu uznania 
przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych spółka 
tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wysokość rezerwy ustala się  
przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 
podatkowego. 

Rezerwy na zobowiązania pozostałe dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieŜący okres sprawozdawczy. 

 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują przychody, których realizacja nastąpi w 
przyszłych okresach. 

 
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 

Zobowiązania w ciągu roku obrotowego wykazuje się według ich wartości nominalnej na dzień  
ich powstania. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota 
wymagającej zapłaty obejmuje poza zobowiązaniami głównymi równieŜ odsetki z tytułu zwłoki w 
zapłacie. Ustala się, Ŝe odsetki za zwłokę w zapłacie spółka uwzględnia w wycenie zobowiązań w 
sytuacji, gdy na kwotę tych odsetek został wystawiony przez kontrahenta stosowny dokument 
obciąŜeniowy.  
W przypadku, gdy dokument obciąŜeniowy nie jest wystawiony uznaje się, Ŝe kontrahent rezygnuje  
z dochodzenia odsetek za zwłokę w płatności.  
Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy, wyceniane są po kursie średnim ustalonym  
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Wynikające z wyceny bilansowej 
róŜnice kursowe są odnoszone, odpowiednio na przychody bądź koszty finansowe. W uzasadnionych 
przypadkach odnosi się je do kosztów wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych  
i prawnych. 
W zaleŜności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe  
(do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyŜej 12 miesięcy od dnia 
bilansowego). 
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Przychody ze sprzedaŜy 

Przychody ze sprzedaŜy produktów oraz usług, a takŜe przychody ze sprzedaŜy towarów  
tj. składników majątkowych nabytych w celu odsprzedaŜy w stanie nieprzetworzonym wykazywane 
są w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaŜy,  
z uwzględnieniem upustów i rabatów. 

 
Koszty działalności operacyjnej 

Koszty sprzedanych produktów, usług oraz towarów ujmowane są współmiernie do przychodów  
ze sprzedaŜy i obejmują wartość sprzedanych produktów, towarów i innych składników wycenionych 
w koszcie wytworzenia lub cenach nabycia. 

Koszty sprzedaŜy obejmują koszty związane bezpośrednio z pozyskaniem nowych kontraktów 
(głównie koszty funkcjonowania działu sprzedaŜy). 

Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania zarządu Spółki oraz koszty działów 
pracujących na potrzeby całej Spółki. 

 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody i koszty obejmują przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą 
działalnością jednostki i stanowią głównie: wynik na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych  
oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone rezerwy, skutki aktualizacji 
wartości aktywów niefinansowych. 

 
Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, dywidendy, 
róŜnice kursowe, zyski ze sprzedaŜy inwestycji oraz z aktualizacji wartości aktywów finansowych. 

Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieŜący okres koszty z tytułu: zapłaconych 
odsetek, róŜnic kursowych, obniŜenia wartości aktywów finansowych, a takŜe ewentualne straty  
ze sprzedaŜy inwestycji. 

 
Zyski i straty nadzwyczajne 

Obejmują dodatnie lub ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących 
poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 

 
Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

Podatek dochodowy od osób prawnych stanowi zobowiązanie wobec budŜetu, powiększony  
o rezerwę na odroczony podatek dochodowy i zmniejszony o aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 
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10. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem 
finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi.  

Wybrane pozycje aktywów i pasywów zaprezentowane w sprawozdaniu przeliczono na euro według 
średniego kursu ustalonego przez NBP obowiązującego na dzień 31.12.2008 r. Wybrane pozycje 
rachunku wyników oraz rachunku przepływów finansowych zaprezentowane w sprawozdaniu 
przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych 
przez NBP na ostatni dzień kaŜdego z miesięcy 2008 r. 
 
Wybrane pozycje aktywów i pasywów dla okresu porównywalnego przeliczono na euro według 
średniego kursu ustalonego przez NBP obowiązującego na dzień 31.12.2007 r. Wybrane pozycje 
rachunku wyników oraz rachunku przepływów finansowych dla okresu porównywalnego przeliczono 
na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na 
ostatni dzień kaŜdego z miesięcy 2007 r. 
 
Kurs średni NBP EUR na dzień 31.12.2008 – 4,1724 zł/eur. 
Kurs średni NBP EUR na dzień 31.12.2007 – 3,5820 zł/eur. 
Przeciętna kursów średnich NBP za okres 01.01. – 31.12.2008 – 3,5321 zł/eur. 
Przeciętna kursów średnich NBP za okres 01.01. – 31.12.2007 – 3,7768 zł/eur. 
NajniŜszy kurs średni NBP EUR w okresie 01.01. – 31.12.2008 – 3,2026 zł/eur. 
NajniŜszy kurs średni NBP EUR w okresie 01.01. – 31.12.2007 – 3,5820 zł/eur. 
NajwyŜszy kurs średni NBP EUR w okresie 01.01. – 31.12.2008 – 4,1724 zł/eur. 
NajwyŜszy kurs średni NBP EUR w okresie 01.01. – 31.12.2007 – 3,9320 zł/eur. 
 
11. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków 
pienięŜnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczone 
na euro.  
 

w zł w eur Pozycja 
2008 2007 2008 2007 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów 

39 980 669,30 24 321 251,66 11 319 234,82 6 439 645,11 

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 
 

14 269 059,93 7 907 723,94 4 065 481,93 2 093 762,96 

III. Zysk (strata) brutto 
 

13 474 291,71 8 625 480,39 3 791 081,59 2 283 806,50 

IV. Zysk (strata) netto 
 

11 173 719,71 7 208 734,69 3 153 251,81 1 908 688,49 

V. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej 

10 568 846,56 7 513 649,46 2 992 227,45 1 989 422,12 

VI. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-49 712 516,42 -45 966 912,38 -14 025 105,52 -12 170 862,21 

VII. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej 

9 955 842,31 44 277 784,96 2 769 287,70 11 723 624,49 

VIII. Przepływy pienięŜne netto razem 
 

-29 187 827,55 5 824 522,04 -8 263 590,37 1 542 184,40 

IX. Aktywa razem 
 

114 778 393,40 95 460 108,07 27 491 759,35 26 649 946,42 

X. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

26 384 951,48 14 427 475,78 6 315 140,87 4 027 771,02 

XI. Zobowiązania długoterminowe 
 

16 722 170,35 8 360 810,85 4 007 806,14 2 334 118,05 
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XII. Zobowiązania krótkoterminowe 
 

8 993 962,66 5 773 627,46 2 155 152,20 1 611 844,63 

XIII. Kapitał własny 
 

88 393 441,92 81 032 632,29 21 176 618,48 22 622 175,40 

XIV. Kapitał zakładowy 
 

19 513 740,00 19 422 690,00 4 676 862,24 5 422 303,18 

XV. Liczba akcji 
 

48 784 350,00 48 556 725 48 784 350,00 48 556 725 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł/EUR) 

0,23 0,15 0,06 0,04 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną 
akcję zwykłą (w zł/EUR) 

0,22 0,14 0,06 0,04 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 
zwykłą (w zł/EUR) 

1,81 1,67 0,43 0,47 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 

1,81 1,67 0,43 0,47 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 

0,00 0,06 0,00 0,02 

 
 
12. Wskazanie i objaśnienie róŜnic w wartościach ujawnionych danych oraz istotnych róŜnic 
dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o 
sprawozdaniach finansowych w prospekcie.   

Spółka dokonała wstępnej identyfikacji obszarów występowania róŜnic w wartości ujawnionych 
danych, dotyczących kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego  
oraz istotnych róŜnic dotyczących przyjętych zasad rachunkowości pomiędzy niniejszym 
sprawozdaniem i danymi porównywalnymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami 
rachunkowości, a sprawozdaniem finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR. 
Pomimo dołoŜenia naleŜytej staranności Spółka nie zakończyła procesu sporządzenia sprawozdania 
finansowego zgodnie z MSR i w związku z powyŜszym Zarząd zdecydował nie publikować róŜnic 
pomiędzy sprawozdaniem finansowym, a sprawozdaniem, które byłoby sporządzone zgodnie z MSR, 
gdyŜ analiza obszarów róŜnic oraz ich oszacowanie obarczone jest znacznym ryzykiem niepewności. 
 
 

 

 


