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F. JEDNOSTKOWY BILANS. 

 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 

BILANS   

  w tys. zł 

   

Aktywa   

A. Aktywa trwałe 14 300 6 317 

I. Wartości niematerialne i prawne 650 720 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 8 104 122 

III. Należności długoterminowe 1 101 981 

1. Od jednostek powiązanych 1 101 981 

2. Od pozostałych jednostek   

IV. Inwestycje długoterminowe 4 418 4 456 

1. Nieruchomości 1 450 1 574 

2. Wartości niematerialne i prawne   

3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 968 2 882 

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 957 2 871 

udziały lub akcje w  jednostkach zależnych 2 957 2 871 

b) w pozostałych jednostkach 11 11 

4. Inne inwestycje długoterminowe   

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27 38 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 38 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   

B. Aktywa obrotowe 86 389 74 826 

I. Zapasy   

II. Należności krótkoterminowe 2 316 273 

1. Od jednostek powiązanych 1 2 

2. Od pozostałych jednostek 2 315 271 

III. Inwestycje krótkoterminowe 84 049 74 541 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 84 049 74 541 

a) w jednostkach powiązanych 765 223 

b) w pozostałych jednostkach 83 068 74 255 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 216 63 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe   

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 12 

 

Aktywa razem 
 

100 689 81 143 

   

   

Pasywa   

A. Kapitał własny 85 800 73 483 

I. Kapitał zakładowy 65 880 65 880 

II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)   

III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)   

IV. Kapitał zapasowy 141 582 141 582 

V. Kapitał  z aktualizacji wyceny 153 153 

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe   

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -134 132 -122 650 

VIII. Zysk (strata) netto 12 318 -11 482 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 889 7 660 

I. Rezerwy na zobowiązania 10 078 7 301 
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1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 956 7 127 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 122 56 

długoterminowa 25 8 

krótkoterminowa 97 48 

3. Pozostałe rezerwy 0 118 

długoterminowe   

krótkoterminowe  118 

II. Zobowiązania długoterminowe 19  

1. Wobec jednostek powiązanych   

2. Wobec pozostałych jednostek 19  

III. Zobowiązania krótkoterminowe 529 345 

1. Wobec jednostek powiązanych 6 11 

2. Wobec pozostałych jednostek 523 334 

a) kredyty i pożyczki   

b) inne zobowiązania finansowe 21 20 

c) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 319 177 

d) z tyt. podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń 122 110 

e) z tyt. wynagrodzeń 60 27 

f) inne 1 1 

3. Fundusze specjalne   

IV. Rozliczenia międzyokresowe 4 263 15 

1. Ujemna wartość firmy   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 263 15 

długoterminowe 3 980  

krótkoterminowe 283 15 

 

Pasywa razem 
 

100 689 81 143 

     

Wartość księgowa 85 800 73 483 

Liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,59 1.36 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,59 1.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 3 

 
POZYCJE POZABILANSOWE 
 

POZYCJE POZABILANSOWE 

31.12.2010  31.12.2009 

  

 W tys. zł 

Należności warunkowe   

Od jednostek powiązanych (z tytułu)   

otrzymanych gwarancji i poręczeń   

Od pozostałych jednostek (z tytułu)   

otrzymanych gwarancji i poręczeń   

Zobowiązania warunkowe   

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)   

udzielonych gwarancji i poręczeń   

nie wniesione dopłaty do kapitału    

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)   

udzielonych gwarancji i poręczeń   

Inne (z tytułu)   

urządzenia TP SA   

weksle obce   

Pozycje pozabilansowe, razem   

 

 
 
  
 
 
 

………………………………………………………      Katowice, dnia 17 marzec 2011r. 
 
Marek Pawełczak – Prezes Zarządu 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………… 

Wioletta Syposz - Główna Księgowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)   
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31.12.2010 31.12.2009 

  

  
w tys.  zł 

   

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 14 135 

od jednostek powiązanych 5 - 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 121 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 14 

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: - 16 

jednostkom powiązanym   

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - - 

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 16 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 119 

D. Koszty sprzedaży - 9 

E. Koszty ogólnego zarządu 3 713 2 964 

F. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 699 -2 854 

G. Pozostałe przychody operacyjne 817 8 282 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

II. Dotacje 343 - 

III. Inne przychody operacyjne 474 8 281 

H. Pozostałe koszty operacyjne 245 243 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 - 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 47 

III. Inne koszty operacyjne 239 196 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 127 5 185 

J. Przychody finansowe 18 630 794 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - 

od jednostek powiązanych - - 

II. Odsetki, w tym: 87 231 

od jednostek powiązanych - 3 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 641 462 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 17 902 - 

V. Inne - 100 

K. Koszty finansowe 346 22 339 

I. Odsetki w tym: 7 8 

dla jednostek powiązanych - - 

II. Strata ze zbycia inwestycji - - 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 164 22 081 

IV. Inne 175 251 

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) 15 157 -16 361 

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)   

I. Zyski nadzwyczajne 41 - 

II. Straty nadzwyczajne 41 - 

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) 15 157 -16 361 

O. Podatek dochodowy 2 839 -4 879 

część bieżąca - - 

część odroczona 2 839 -4 879 

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)   

-   

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 12 318 -11 482 

   

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 12 318 -11 482 



  

 5 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 54 000 000 54 000 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 -0,21 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 54 000 000 54 000 000 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 -0,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………       Katowice, dnia 17 marzec 2011r. 
 
Marek Pawełczak – Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 

Wioletta Syposz - Główna Księgowa 
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H. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM. 
 

   

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 31.12.2010 31.12.2009 

   

 w tys.  zł 
   

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 73 483 84 965 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

korekty błędów podstawowych   

Ia.Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 73 483 84 965 

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 65 880 65 880 

1.1. Zmiany kapitału zakładowego   

a) zwiększenia (z tytułu)   

emisji akcji (wydania udziałów)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

umorzenia akcji (udziałów)   

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 65 880 65 880 

2. Należne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu   

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy   

a) zwiększenia (z tytułu)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

2.2. Należne wpłaty na kapitał  zakładowy na koniec okresu   

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu   

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych   

a) zwiększenia (z tytułu)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu   

4. Kapitał  zapasowy na początek okresu 141 582 141 582 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego   

a) zwiększenia (z tytułu)   

emisji akcji powyżej wartości nominalnej   

z podziału zysku (ustawowo)   

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

pokrycia straty   

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 582 141 582 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 153 153 

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   

a) zwiększenia (z tytułu)   

aktualizacja aktywów finansowych    

b) zmniejszenia (z tytułu)   

zbycia środków trwałych   

korekta aktualizacji aktywów finansowych    

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 153 153 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   

a) zwiększenia (z tytułu)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   
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6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   

7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -122 650 -122 650 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

korekty błędów podstawowych   

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych   

a) zwiększenia (z tytułu)   

podziału zysku z lat ubiegłych   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

podział wyniku   

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 122 650 122 650 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

korekty błędów podstawowych   

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 122 650 122 650 

a) zwiększenia (z tytułu)   

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 11 482  

b) zmniejszenia (z tytułu)   

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 134 132 122 650 

7.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -134 132 -122 650 

8. Wynik netto 12 318 -11 482 

a) zysk netto 12 318  

b) strata netto  11 482 

c) odpisy z zysku   

II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 85 800 73 483 
 

III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 
 

85 800 73 483 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………       Katowice, dnia 17 marzec 2011r. 
 
Marek Pawełczak – Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 

Wioletta Syposz - Główna Księgowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.  
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31.12.2010 31.12.2009 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

  
w tys.  zł 

   

(metoda pośrednia)   

Zysk (strata) netto 12 318 -11 482 

Korekty razem -13 632 9 165 

   

Amortyzacja  265 303 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 12 1 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 1 

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -18 373 21 537 

Zmiana stanu rezerw 2 418 -12 584 

Zmiana stanu zapasów - - 

Zmiana stanu należności -2 043 140 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów 183 -332 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 247 -56 

Inne korekty -343 155 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)  -1 314 -2 317 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy 9 491 2 324 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6  

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

Z aktywów finansowych, w tym: 9 485 1 810 

w jednostkach powiązanych  16 

w pozostałych jednostkach 9 485 1 794 

zbycie aktywów finansowych 9 480 1 794 

dywidendy i udziały w zyskach   

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

odsetki 5  

inne wpływy z aktywów finansowych  514 

w pozostałych jednostkach   

zbycie aktywów finansowych   

dywidendy i udziały w zyskach   

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

odsetki   

inne wpływy z aktywów finansowych   

Inne wpływy inwestycyjne   

Wydatki 7 997 512 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 610 4 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2  

Na aktywa finansowe, w tym:  216 

w jednostkach powiązanych  216 

nabycie aktywów finansowych   

udzielone pożyczki długoterminowe   

w pozostałych jednostkach   

nabycie aktywów finansowych   
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udzielone pożyczki długoterminowe   

Inne wydatki inwestycyjne 7 387 292 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 494 1 812 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Wpływy   

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału   

Kredyty i pożyczki   

Emisja dłużnych papierów wartościowych   

Inne wpływy finansowe   

Wydatki 27 36 

Nabycie akcji (udziałów) własnych   

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   

Spłaty kredytów i pożyczek   

Wykup dłużnych papierów wartościowych   

Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego 20 35 

Odsetki 7 1 

Inne wydatki finansowe   

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -27 -36 

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 153 -541 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 153 -542 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -1 

Środki pieniężne na początek okresu 63 605 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 216 63 

o ograniczonej możliwości dysponowania -   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………       Katowice, dnia 17 marzec 2011r. 
 
Marek Pawełczak – Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 

Wioletta Syposz - Główna Księgowa 
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J.    DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 
 
 
NOTA 1 a   

   

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) koszty  zakończonych prac rozwojowych   0 

b) wartość firmy     

c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 650 720 

    oprogramowanie komputerowe   70 

e) inne wartości niematerialne i prawne     

f) zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

Wartości niematerialne i prawne, razem 650 720 

 

 

 

NOTA  1b   

   

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) własne 650 720 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 

    -     

Wartości niematerialne i prawne, razem 650 720 
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NOTA 1 c        

        

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

w tys. zł. 

  

a b c d e 

Wartości 
niematerialne 

i prawne, 
razem 

koszty  
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

koncesje, 
patenty, 
licencje i 
podobne 
wartości, 
w tym: 

oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu     848 198     848 

b) zwiększenia (z tytułu) 0   2 2     2 

c) zmniejszenia (z tytułu) 0   2 2     2 

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0   848 198     848 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu     128 128     128 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0   70 70     70 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0   198 198     198 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0   0       0 

    zwiększenia             0 

    zmiejszenia             0 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0   0       0 

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 650 0 0 0 650 
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NOTA  2 a   

   

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) środki trwałe, w tym: 113 122 

 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     

 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     

 - urządzenia techniczne i maszyny 9 15 

 - środki transportu 104 106 

 - inne środki trwałe   1 

b) środki trwałe w budowie 604   

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 7 387   

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 8 104 122 

 

 
 

NOTA  2 b       

       

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

w tys. zł. 

  

- grunty (w 
tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

- budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

 - 
urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

 - środki 
transportu 

 - inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu     157 316 101 574 

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 3 70 1 74 

 - zakup      3  70  1 74 

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 34 56 0 90 

 - zbycia/likwidacja      34  56  0 90 

d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 0 0 126 330 102 558 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu     142 210 100 452 

f) amortyzacja (umorzenie) za okres 2010 0 0 -25 16 2 -7 

 - amortyzacja bieżąca   8 117 2 127 

 - sprzedaż / likwidacja     -33 -101   -134 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu 0 0 117 226 102 445 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu             

 - zwiększenia             

 - zmniejszenia             

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 

j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu 0 0 9 104 0 113 
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NOTA  2 c   

   

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) własne 72 93 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 41 29 

 -      

Środki trwałe bilansowe, razem 113 122 

 

NOTA  2 d   

   

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 
w tys. zł. 

2010 2009 

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 

 -      

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 

 

 

NOTA  3 a   

   

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł. 

  2010 2009 

a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 1 101 981 

 - od jednostek zależnych (z tytułu) 1 101 981 

       - dopłaty do kapitału 1 101 981 

 - od jednostek współzależnych (z tytułu)     

 -      

 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)     

 -      

 - od znaczącego inwestora (z tytułu)     

 -     

 - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)     

 -     

 - od jednostki dominującej (z tytułu)     

 -     

b) od pozostałych jednostek (z tytułu)     

 -     

Należności długoterminowe netto 1 101 981 

c) odpisy aktualizujące wartość należności     

Należności długoterminowe brutto 1 101 981 
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NOTA 3 b   

   

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) stan na początek okresu 981 766 

 -     

b) zwiększenia (z tytułu) 120 215 

 - dopłaty do kapitału     

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

 -     

d) stan na koniec okresu 1 101 981 

 

NOTA  3 c   

   

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 
w tys. zł. 

2010 2009 

Stan na początek okresu 0 0 

      

a) zwiększenia (z tytułu)     

 -     

b) zmniejszenia (z tytułu)     

 -     

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 

 

NOTA  3 d     

     

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 
jednostka waluta w tys. zł. 

    2010 2009 

a) w walucie polskiej   PLN 1 101 981 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)     0 0 

b1. w walucie     0 0 

po przeliczeniu na zł.     0 0 

-         

pozostałe waluty w  zł.         

Należności długoterminowe, razem     1 101 981 

 

NOTA  4 a   

   

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) stan na początek okresu 1 574 1 701 

 -     

b) zwiększenia (z tytułu)     

 -     

c) zmniejszenia (z tytułu) 124 127 

 - amortyzacja 124  127  

d) stan na koniec okresu 1 450 1 574 
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NOTA  4 b   

   

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) stan na początek okresu 0  0  

 -      

b) zwiększenia (z tytułu)     

 -     

c) zmniejszenia (z tytułu)     

 -     

d) stan na koniec okresu 0 0 

 

NOTA  4 c   

   

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) w jednostkach zależnych 2957 2871 

udziały lub akcje 2957 2871 

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 

-     

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 

-     

b) w jednostkach współzależnych     

udziały lub akcje     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

-     

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

-     

c) w jednostkach stowarzyszonych     

udziały lub akcje     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

-     

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

-     

d) w znaczącym inwestorze     

udziały lub akcje     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

-     

udzielone pożyczki     
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inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

-     

e) we wspólniku jednostki współzależnej     

udziały lub akcje     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

-     

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

-     

f) w jednostce dominującej     

udziały lub akcje     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

-     

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

-     

g) w pozostałych jednostkach 11 11 

udziały lub akcje 11 11 

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 

-     

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 

-     

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 968 2 882 
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NOTA  4 h   

   

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

w tys. zł. 

2010 2009 

a) stan na początek okresu 2 882 4 156 

 -     

b) zwiększenia (z tytułu) 250   

 -rozwiązanie odpisu Eurochem 250   

c) zmniejszenia (z tytułu) 164 1 274 

 - utworzenie odpisów aktualizujących 164 1 274 

d) stan na koniec okresu 2 968 2 882 

 

 
 
NOTA  4 n          

           

           

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 

Lp. 

zł. 

a b c d e f g h i 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

siedziba 
przedmiot 

przedsiębiorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów / 

akcji 

kapitał 
własny 

jednostki, w 
tym: 

 - kapitał 
zakładowy 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 

nieopłacona 
przez emitenta 

wartość 
udziałów / 

akcji 

otrzymane lub 
należne 

dywidendy za 
ostatni rok 
obrotowy 

1 
Krakowskie Zaklady 

Garbarskie S.A. 

30-740 
Kraków, ul. 
Półłanki 80 

Garbarstwo 11           0  
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH 

Lp. 

zł. 

a b c d e f g h i 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

siedziba 
przedmiot 

przedsiębiorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów / 

akcji 

kapitał 
własny 

jednostki, w 
tym: 

 - kapitał 
zakładowy 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 

nieopłacona 
przez emitenta 

wartość 
udziałów / 

akcji 

otrzymane lub 
należne 

dywidendy za 
ostatni rok 
obrotowy 

1 
Skotan-Ester spółka  

z o.o. 

Katowice 
40-007,  

ul. 
Uniwersytecka 

13 

Wytwarzanie produktu 
rafinacji ropy naftowej 

2 707 5 340 5 340 100 100 0 0 

2 
Alchemia-Ester 

spółka  
z o.o. 

Katowice 
40-007,  

ul. 
Uniwersytecka 

13 

Wytwarzanie produktu 
rafinacji ropy naftowej 

0 50 50 100 100 0 0 

3 
Eurochem spółka  

z o.o 

Warszawa 
00-842 

ul. Łucka 7/9 

Spedycja w kraju i za 
granicą paliw 

transportem kolejowym 
250 10 300 10 300 100 100 0 0 

 
 
NOTA  4 o     

     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 

w tys. zł. 

2010 2009 

a) w walucie polskiej   PLN 2 968 2 882 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)         

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem     2 968 2 882 



  

 19 

 

NOTA  4 r   

   

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

w tys. zł. 

2010 2009 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)     

a) akcje (wartość bilansowa):     

korekty aktualizujące wartość (za okres)     

wartość na początek okresu     

wartość według cen nabycia     

b) obligacje (wartość bilansowa):     

korekty aktualizujące wartość (za okres)     

wartość na początek okresu     

wartość według cen nabycia     

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):     

c1).....     

korekty aktualizujące wartość (za okres)     

wartość na początek okresu     

wartość według cen nabycia     

c2).....     

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)     

a) akcje (wartość bilansowa):     

korekty aktualizujące wartość (za okres)     

wartość na początek okresu     

wartość według cen nabycia     

b) obligacje (wartość bilansowa):     

korekty aktualizujące wartość (za okres)     

wartość na początek okresu     

wartość według cen nabycia     

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):     

c1).....     

korekty aktualizujące wartość (za okres)     

wartość na początek okresu     

wartość według cen nabycia     

c2) udziały     

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 2 968   

a) akcje (wartość bilansowa):     

korekty aktualizujące wartość (za okres)     

wartość na początek okresu     

wartość według cen nabycia     

b) obligacje (wartość bilansowa):     

korekty aktualizujące wartość (za okres)     

wartość na początek okresu     

wartość według cen nabycia     

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2 968 2 882 

c1) udziały 2 968 2 882 

korekty aktualizujące wartość (za okres) 86 -1 274 

wartość na początek okresu 2 882 4 156 
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wartość według cen nabycia     

c2).....     

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)     

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):     

korekty aktualizujące wartość (za okres)     

wartość na początek okresu     

wartość według cen nabycia     

b) obligacje (wartość bilansowa):     

korekty aktualizujące wartość (za okres)     

wartość na początek okresu     

wartość według cen nabycia     

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):     

c1).....     

korekty aktualizujące wartość (za okres)     

wartość na początek okresu     

wartość według cen nabycia     

c2).....     

Wartość według cen nabycia, razem     

Wartość na początek okresu, razem 2 882 4 156 

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 86 -1 274 

Wartość bilansowa, razem 2 968 2 882 

 

NOTA  4 q     

     

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 
jednostka waluta w tys. zł. 

    2010 2009 

a) w walucie polskiej     0   

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)         

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem     0 0 

 

NOTA  4 r   

   

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 
w tys. zł. 

2010 2009 

 -     

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 
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NOTA  4 s   

   

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
GRUP RODZAJOWYCH) 

w tys. zł. 

2010 2009 

a) stan na początek okresu 0 0 

 -     

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

 -     

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

 -     

d) stan na koniec okresu 0 0 

 

NOTA  4 t     

     

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) w walucie polskiej         

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)     0 0 

b1. w walucie     0 0 

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Inne inwestycje długoterminowe, razem     0 0 

 

NOTA  4 t   

   

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 
w tys. zł. 

2010 2009 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 38 15 

a) odniesionych na wynik finansowy 38 15 

 - różnice przejściowe 38 15 

b) odniesionych na kapitał własny     

 -     

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy     

 -     

2. Zwiększenia 0 27 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 27 

 -   27 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)     

 -     

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)     

 -     

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)     

 -     

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)     

 -     

3. Zmniejszenia 11 5 
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a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 11 5 

 - świadczenia pracownicze 11 5 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z tytułu)     

 -     

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  (z tytułu)     

 -     

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)     

 -     

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)     

 -     

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 27 38 

a) odniesionych na wynik finansowy     

 - aktywa z tytułu utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze 27 38 

b) odniesionych na kapitał własny     

-     

c) 'odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy     

 -     

 

NOTA  5 b   

   

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
DŁUGOTERMINOWE 

w tys. zł. 

2010 2009 

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0 

      

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 

      

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 

 

NOTA  6 a   

   

ZAPASY 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) materiały     

b) półprodukty i produkty w toku     

c) produkty gotowe     

d) towary     

e) zaliczki na dostawy     

Zapasy, razem 0 0 

NOTA  7 a   

   

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) od jednostek powiązanych 1 2 

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 2 

do 12 miesięcy 1 2 

powyżej 12 miesięcy     

 - dochodzone na drodze sądowej     

b) należności od pozostałych jednostek 2 315 271 
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 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 59 4 

do 12 miesięcy 59 4 

powyżej 12 miesięcy     

 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeń 2 199 215 

 - dochodzone na drodze sądowej     

 - inne 57 52 

Należności krótkoterminowe netto, razem 2 316 273 

c) odpisy aktualizujące wartość należności 7 522 7 474 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 9 838 7 747 

 
NOTA  7 b   

   

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 2 

od jednostek zależnych 1 2 

od jednostek współzależnych     

od jednostek stowarzyszonych     

od znaczącego inwestora     

od wspólnika jednostki współzależnej     

od jednostki dominującej     

b) inne, w tym: 0 0 

od jednostek zależnych     

od jednostek współzależnych     

od jednostek stowarzyszonych     

od znaczącego inwestora     

od wspólnika jednostki współzależnej     

od jednostki dominującej     

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 

od jednostek zależnych     

od jednostek współzależnych     

od jednostek stowarzyszonych     

od znaczącego inwestora     

od wspólnika jednostki współzależnej     

od jednostki dominującej     

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 1 2 

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych     

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 1 2 
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NOTA  7 c   

   

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

w tys. zł. 

2010 2009 

Stan na początek okresu 7 474 5 383 

a) zwiększenia (z tytułu) 67 2 218 

 - raty odsetkowe Garbarnia  67 162  

-przesunięcie z długoterminowych Skotan-Ester  2 054 

b) zmniejszenia (z tytułu) 19 127 

 - rozwiązanie odpisów aktualizujących  19  127 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych 
na koniec okresu 7 522 7 474 

 

NOTA  7 d     

     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) w walucie polskiej   PLN 9 522 7 431 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)     316 316 

b1. w walucie   EURO  80 80 

po przeliczeniu na tys. zł     316 316 

          

pozostałe waluty w tys. zł         

Należności krótkoterminowe, razem     9 838 7 747 

 

NOTA  7 e     

      

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

w tys. zł. 

2010 2009 

a) do 1 miesiąca 60 1 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy   2 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   2 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku   1 

e) powyżej 1 roku     

f) należności przeterminowane 7 522 7 474 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 7 582 7 480 

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 7 522 7 474 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 60 6 
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NOTA  7 f   

   

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

w tys. zł. 

2010 2009 

a) do 1 miesiąca     

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 9 28 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 14 73 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 43 61 

e) powyżej 1 roku 7 456 7 312 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 7 522 7 474 

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane 7 522 7 474 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0 0 

 

 

NOTA  8 a   

   

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) w jednostkach zależnych 765 223 

udziały lub akcje     

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

- udzielone pożyczki 765 223 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

 -     

b) w jednostkach współzależnych     

udziały lub akcje     

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

udzielone pożyczki     

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

 -     

c) w jednostkach stowarzyszonych     

udziały lub akcje     

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

-     

udzielone pożyczki     

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

-     
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d) w znaczącym inwestorze     

udziały lub akcje     

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

 -     

udzielone pożyczki     

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

 -     

e) we wspólniku jednostki współzależnej     

udziały lub akcje     

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

 -     

udzielone pożyczki     

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

 -     

f) w jednostce dominującej     

udziały lub akcje     

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

 -     

udzielone pożyczki     

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

 -     

g) w pozostałych jednostkach 83 068 74 255 

udziały lub akcje 83 068 74 255 

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

 -     

udzielone pożyczki     

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

 -     

h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 216 63 

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 216 63 

inne środki pieniężne     

inne aktywa pieniężne     

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 84 049 74 541 
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NOTA  8 b     

     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

jednostka waluta 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) w walucie polskiej   PLN 84 049 74 541 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)         

b1. w walucie         

po przeliczeniu na zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, 
razem     84 049 74 541 

 

 

NOTA  8 c   

   

C, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  (WG 
ZBYWALNOŚCI) 

w tys. zł. 

2010 2009 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 83 068 74 255 

a) akcje (wartość bilansowa): 83 068 74 255 

wartość godziwa     

wartość rynkowa 83 068 74 255 

wartość według cen nabycia     

b) obligacje (wartość bilansowa):     

wartość godziwa     

wartość rynkowa     

wartość według cen nabycia     

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):     

c1).....     

wartość godziwa     

wartość rynkowa     

wartość według cen nabycia     

c2).....     

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych 
(wartość bilansowa)     

a) akcje (wartość bilansowa):     

wartość godziwa     

wartość rynkowa     

wartość według cen nabycia     

b) obligacje (wartość bilansowa):     

wartość godziwa     

wartość rynkowa     

wartość według cen nabycia     

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):     

c1).....     

wartość godziwa     

wartość rynkowa     

wartość według cen nabycia     
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c2).....     

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

a) akcje (wartość bilansowa):     

wartość godziwa     

wartość rynkowa     

wartość według cen nabycia     

b) obligacje (wartość bilansowa):     

wartość godziwa     

wartość rynkowa     

wartość według cen nabycia     

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):     

c1).....     

wartość godziwa     

wartość rynkowa     

wartość według cen nabycia     

c2).....     

D) Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)     

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):     

wartość godziwa     

wartość rynkowa     

wartość według cen nabycia     

b) obligacje (wartość bilansowa):     

wartość godziwa     

wartość rynkowa     

wartość według cen nabycia     

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):     

c1).....     

wartość godziwa     

wartość rynkowa     

wartość według cen nabycia     

c2).....     

Wartość według cen nabycia, razem     

Wartość na początek okresu, razem 74 255 96 320 

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 8 813 -22 065 

Wartość bilansowa, razem 83 068 74 255 

NOTA  8 d     

     

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) w walucie polskiej   PLN 765 223 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)         

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem     765 223 
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NOTA  8 e     

     

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) w walucie polskiej   PLN 216 63 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)         

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem     216 63 

 

 

NOTA  8 f   

   

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 
w tys. zł. 

2010 2009 

 -     

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 

 

 

NOTA  8 g     

     

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) w walucie polskiej         

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)         

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem     0 0 

NOTA  9    

   

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  24 12 

 - ubezpieczenia komunikacyjne, oplata wstępna leasing  24  12 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0   

 -     

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 24 12 
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NOTA  10          

         

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 

 w tys. zł. 

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) 

A ZWYKŁE BRAK   1 380 000 1 683 GOTÓWKA 02-01-1996   

B ZWYKŁE BRAK   780 000 952 GOTÓWKA 28-11-1997   

C ZWYKŁE BRAK   51 840 000 63 245 GOTÓWKA 03-01-2007   

Liczba akcji, razem 54 000 000   

Kapitał zakładowy, razem 65 880   

Wartość nominalna 
jednej akcji (w zł) 1,22   

 

NOTA  11     

     

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE 

w tys. zł. 

Liczba 
Wartość wg ceny 

nabycia 
Wartość 

bilansowa 
Cel nabycia Przeznaczenie 

          

NOTA  12   

   

KAPITAŁ ZAPASOWY 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2 518 2 518 

b) utworzony ustawowo 46 149 46 149 

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo 
(minimalną) wartość 92 915 92 915 

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników     

e) inny (wg rodzaju)     

 -     

Kapitał zapasowy, razem 141 582 141 582 

 
NOTA  13    

   

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 153 153 

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym     

 - z wyceny instrumentów zabezpieczających     

c) z tytułu podatku odroczonego     

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych     

e) inny (wg rodzaju)     

 -     

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 153 153 
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NOTA  14   

   

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG 
CELU PRZEZNACZENIA) 

w tys. zł. 

2010 2009 

 -     

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 

 

NOTA  15   

   

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z 
TYTUŁU) 

w tys. zł. 

2010 2009 

 -      

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem     

 

NOTA 16 a   

   

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 
w tys. zł. 

2010 2009 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 7 127 11 983 

a) odniesionej na wynik finansowy 7 127 11 983 

    -     

b) odniesionej na kapitał własny     

    -     

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy     

    -     

2. Zwiększenia 4 095 2 

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 4 095 2 

    - wycena akcji Alchemii S.A. 4 095 2 

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)     

    -     

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)     

    -     

3. Zmniejszenia 1 267 4 857 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 267 4 857 

    -  wycena akcji Alchemii S.A. 1 267 4 857 

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)     

    -     

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)     

    -     

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 9 955 7 127 

a) odniesionej na wynik finansowy 9 955 7 127 

-  wycena akcji Alchemii S.A.  9 955  7127 

b) odniesionej na kapitał własny 0 0 

    -     

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 

    -     

 

 

 



  

 32 

NOTA 16 b   

   

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE  (WG TYTUŁÓW) 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) stan na początek okresu 8 0 

    -świadczenia pracownicze     

b) zwiększenia (z tytułu) 17 8 

    - utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze 17 8  

c) wykorzystanie (z tytułu)     

    -     

d) rozwiązanie (z tytułu)     

    -     

e) stan na koniec okresu 25 8 

    - Świadczenia pracownicze     

 

NOTA 16 c   

   

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE  (WG TYTUŁÓW) 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) stan na początek okresu 48 25 

    -  rezerwy na świadczenia pracownicze  48  25 

b) zwiększenia (z tytułu) 97 55 

    - rezerwy na świadczenia pracownicze 97 55 

c) wykorzystanie (z tytułu)     

    -     

d) rozwiązanie (z tytułu) 48 32 

    - rezerwy na świadczenia pracownicze 48 32 

e) stan na koniec okresu 97 48 

    -  rezerwy na świadczenia pracownicze  97 48 
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NOTA 16 d   

   

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) stan na początek okresu     

    -     

b) zwiększenia (z tytułu)     

    -     

c) wykorzystanie (z tytułu)     

   -     

d) rozwiązanie (z tytułu)     

    -     

e) stan na koniec okresu 0 0 

    -     

 

NOTA 16 e   

   

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) stan na początek okresu 118 7 877 

    -     

b) zwiększenia (z tytułu)   93 

    - świadczenia pracownicze   93 

c) wykorzystanie (z tytułu)     

    -     

d) rozwiązanie (z tytułu) 118 7 853 

    - rezerwa na zobowiązanie 118 7 853 

e) stan na koniec okresu 0 118 

    - rezerwy na zobowiązania  0  118 

 

 

NOTA 17 a   

   

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) wobec jednostek zależnych 0 0 

    - kredyty i pożyczki     

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:     

    -     

    - umowy leasingu finansowego     

    - inne (wg rodzaju)     

    -      

b) wobec jednostek współzależnych 0 0 

    - kredyty i pożyczki     

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:     

    -      

    - umowy leasingu finansowego     

    - inne (wg rodzaju)     
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    -     

c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 

    - kredyty i pożyczki     

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:     

    -      

    - umowy leasingu finansowego     

    - inne (wg rodzaju)     

    -     

d) wobec znaczącego inwestora 0 0 

    - kredyty i pożyczki     

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:     

    -      

    - umowy leasingu finansowego     

    - inne (wg rodzaju)     

    -     

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 

    - kredyty i pożyczki     

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:     

    -      

    - umowy leasingu finansowego     

    - inne (wg rodzaju)     

    -     

f) wobec jednostki dominującej 0 0 

    - kredyty i pożyczki     

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:     

    -      

    - umowy leasingu finansowego     

    - inne (wg rodzaju)     

    -     

g) wobec pozostałych jednostek 0 0 

    - kredyty i pożyczki     

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:     

    - umowy leasingu finansowego  19   

    - inne (wg rodzaju)     

    -     

Zobowiązania długoterminowe, razem 19 0 

 

 

NOTA 17 b   

   

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) powyżej 1 roku do 3 lat  19   

b) powyżej 3 do 5 lat     

c) powyżej 5 lat     

Zobowiązania długoterminowe, razem 19 0 
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NOTA 17 c     

     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) w walucie polskiej w tys.   zł  19  0 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.   zł     

b1. w walucie         

    po przeliczeniu na tys. zł         

    -         

    pozostałe waluty w tys. zł w tys.   zł     

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys.   zł 19 0 

 
NOTA 17 d              

              

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 

                                                       zł 

Nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem formy prawnej Siedziba 

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia Inne 
zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta 

                            

 

NOTA 17 e        

        

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

                                            zł 

Dłużne instrumenty finansowe wg 
rodzaju 

Wartość 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
wykupu 

Gwarancje / 
zabezpieczenia 

Dodatkowe 
prawa 

Rynek notowań Inne 
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NOTA 18 a   

   

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) wobec jednostek zależnych 6 11 

    - 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: 6 11 

       - do 12 miesięcy 6 11 

       - powyżej 12 miesięcy     

    - zaliczki otrzymane na dostawy     

    - zobowiązania wekslowe     

    - inne (wg rodzaju)     

       -      

b) wobec jednostek współzależnych 0 0 

    - 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:     

       - do 12 miesięcy     

       - powyżej 12 miesięcy     

    - zaliczki otrzymane na dostawy     

    - zobowiązania wekslowe     

    - inne (wg rodzaju)     

       -      

c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 

    - 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:     

       - do 12 miesięcy     

       - powyżej 12 miesięcy     

    - zaliczki otrzymane na dostawy     

    - zobowiązania wekslowe     

    - inne (wg rodzaju)     

       -      

d) wobec znaczącego inwestora 0 0 

    - 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:     
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       - do 12 miesięcy     

       - powyżej 12 miesięcy     

    - zaliczki otrzymane na dostawy     

    - zobowiązania wekslowe     

    - inne (wg rodzaju)     

       -      

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 

    - 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:     

       - do 12 miesięcy     

       - powyżej 12 miesięcy     

    - zaliczki otrzymane na dostawy     

    - zobowiązania wekslowe     

    - inne (wg rodzaju)     

       -      

f) wobec jednostki dominującej 0 0 

    - 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:     

       - do 12 miesięcy     

       - powyżej 12 miesięcy     

    - zaliczki otrzymane na dostawy     

    - zobowiązania wekslowe     

    - inne (wg rodzaju)     

       -      

g) wobec pozostałych jednostek 523 334 

    - kredyty i pożyczki, w tym:     

        - długoterminowe w okresie spłaty     

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

    - z tytułu dywidend     

    - inne zobowiązania finansowe, w tym: 21 20 

        - leasing  21 20 

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 319 176 

       - do 12 miesięcy 319 176 

       - powyżej 12 miesięcy     

    - zaliczki otrzymane na dostawy     

    - zobowiązania wekslowe     

    - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 122 110 

    - z tytułu wynagrodzeń  60 27 

    - inne (wg tytułów) 1 1 

      

h) fundusze specjalne (wg tytułów)     

    -      

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 529 345 
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NOTA 18 b     

     

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) w walucie polskiej   PLN 529 345 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)         

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Zobowiązania krótkoterminowe, razem     529 345 

 

NOTA 18 c               

              

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 

                                                zł 

Nazwa (firma) jednostki Siedziba 
Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta 

                            

 

NOTA 18 d       

       

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

                           zł 

Dłużne instrumenty finansowe wg 
rodzaju Wartość nominalna 

Warunki 
oprocentowania Termin wykupu 

Gwarancje / 
zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne 
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NOTA 19 a   

   

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 
w tys. zł. 

2010 2009 

Stan na początek okresu     

a) zwiększenia (z tytułu)     

    -     

b) zmniejszenia (z tytułu)     

    -     

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 

 
NOTA 20   

   

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 18 15 

    - długoterminowe (wg tytułów)     

    - krótkoterminowe (wg tytułów) 18 15 

       - badanie sprawozdania finansowego 18 15 

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 980  0 

    - długoterminowe (wg tytułów) 3 980  0 

       - otrzymane dotacje PARP 3 980  0 

    - krótkoterminowe (wg tytułów) 283  15  

       - odszkodowanie Skoczów 265  

       - badanie bilansu  18   

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 998 15 

 

NOTA 21    

   

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 

    - od jednostek zależnych     

    - od jednostek współzależnych     

    - od jednostek stowarzyszonych     

    - od znaczącego inwestora     

    - od wspólnika jednostki współzależnej     

    - od jednostki dominującej     

b) pozostałe (z tytułu) 0 0 

    - 0 0 

       - w tym: od jednostek zależnych     

       - w tym: od jednostek współzależnych     

       - w tym: od jednostek stowarzyszonych     

       - w tym: od znaczącego inwestora     

       - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej     

       - w tym: od jednostki dominującej     

    - 0 0 

       - w tym: od jednostek zależnych     

       - w tym: od jednostek współzależnych     

       - w tym: od jednostek stowarzyszonych     

       - w tym: od znaczącego inwestora     

       - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej     

       - w tym: od jednostki dominującej     

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 
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NOTA 22   

   

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 

    - na rzecz jednostek zależnych     

    - na rzecz jednostek współzależnych     

    - na rzecz jednostek stowarzyszonych     

    - na rzecz znaczącego inwestora     

    - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej     

    - na rzecz jednostki dominującej     

b) pozostałe (z tytułu) 0 0 

    - 0 0 

       - w tym: na rzecz jednostek zależnych     

       - w tym: na rzecz jednostek współzależnych     

       - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych     

       - w tym: na rzecz znaczącego inwestora     

       - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej     

       - w tym: na rzecz jednostki dominującej     

    - 0 0 

       - w tym: na rzecz jednostek zależnych     

       - w tym: na rzecz jednostek współzależnych     

       - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych     

       - w tym: na rzecz znaczącego inwestora     

       - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej     

       - w tym: na rzecz jednostki dominującej     

    -     

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 0 0 

 

NOTA 23   

   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 
w tys. zł. 

2010 2009 

    - usługi 13 121 

        - w tym: od jednostek powiązanych 5   

    -      

       - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 13 121 

    - w tym: od jednostek powiązanych 5 0 
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NOTA  24    

   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) kraj 13 121 

    - w tym: od jednostek powiązanych 5   

    -      

       - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

       - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

b) eksport     

    - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

       - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

        - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 13 121 

    - w tym: od jednostek powiązanych 5 0 

 

NOTA 25 a   

   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 
w tys. zł. 

2010 2009 

    - materiały 1 14 

       - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

       - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 14 

    - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 
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Nota 25 b 

   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 

w tys. zł. 

2010 2009 

a) kraj 1 14 

    - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

       - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

       - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

b) eksport     

    - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

       - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

       - w tym: od jednostek powiązanych     

    -     

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 14 

    - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 
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NOTA 26    

   

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) amortyzacja 141 176 

b) zużycie materiałów i energii 121 59 

c) usługi obce 1 330 988 

d) podatki i opłaty 323 299 

e) wynagrodzenia 1 576 1 276 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 173 125 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 57 82 

    -     

Koszty według rodzaju, razem 3 721 3 005 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -8 -32 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0   

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 0 -9 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 3 713 -2 964 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0   

 

NOTA 27    

   

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 178 7 920 

   - zobowiązania 178 7 920 

b) pozostałe, w tym: 296 362 

    - należności z tytułu czynszu  Garbarnia 287  

    - inne 9 362 

Inne przychody operacyjne, razem 474 8 281 

 

NOTA 28    

   

INNE KOSZTY OPERACYJNE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 115 111 

    - zobowiązań 115 111 

b) pozostałe, w tym: 124 132 

    - amortyzacja nieruchomości inwestycyjnej Garbarnia 124 132 

Inne koszty operacyjne, razem 239 243 

 

NOTA  29 a   

   

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 

    - od jednostek zależnych     

    - od jednostek współzależnych     

    - od jednostek stowarzyszonych     

    - od znaczącego inwestora     

    - od wspólnika jednostki współzależnej     

    - od jednostki dominującej     

b) od pozostałych jednostek     

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0 
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NOTA 29 b   

   

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 

w tys. zł. 

2010 2009 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 20 3 

    - od jednostek powiązanych, w tym: 20 3 

    - od jednostek zależnych     

    - od jednostek współzależnych     

    - od jednostek stowarzyszonych     

    - od znaczącego inwestora     

    - od wspólnika jednostki współzależnej     

    - od jednostki dominującej     

    - od pozostałych jednostek     

b) pozostałe odsetki 67 228 

    - od jednostek powiązanych, w tym:     

    - od jednostek zależnych     

    - od jednostek współzależnych     

    - od jednostek stowarzyszonych     

    - od znaczącego inwestora     

    - od wspólnika jednostki współzależnej     

    - od jednostki dominującej     

    - od pozostałych jednostek 67 228 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 87 231 

 

NOTA 29 c   

   

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 

w tys. zł. 

2010 2009 

a) dodatnie różnice kursowe 0 0 

    - zrealizowane     

    - niezrealizowane     

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)     

    -      

c) pozostałe, w tym:   100 

    - prowizja Krezus   100 

Inne przychody finansowe, razem 0 100 
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NOTA 30 a   

   

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) od kredytów i pożyczek 0 0 

    - dla jednostek powiązanych, w tym:     

    - dla jednostek zależnych     

    - dla jednostek współzależnych     

    - dla jednostek stowarzyszonych     

    - dla znaczącego inwestora     

    - dla wspólnika jednostki współzależnej     

    - dla jednostki dominującej     

    - dla innych jednostek     

b) pozostałe odsetki 7 8 

    - dla jednostek powiązanych, w tym:     

    - dla jednostek zależnych     

    - dla jednostek współzależnych     

    - dla jednostek stowarzyszonych     

    - dla znaczącego inwestora     

    - dla wspólnika jednostki współzależnej     

    - dla jednostki dominującej     

    - dla innych jednostek 7 8 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 7 8 

 
NOTA 30 b   

   

INNE KOSZTY FINANSOWE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) ujemne różnice kursowe, w tym: 12 0 

    - zrealizowane 1   

    - niezrealizowane 11   

b) utworzone odpisy  (z tytułu) 67 0 

    - Garbarnia odsetki 67   

c) pozostałe, w tym: 96 251 

    - koszt inwestycji finansowych DB 96 251 

Inne koszty finansowe, razem 175 251 

 
NOTA 31   

   

ZYSKI NADZWYCZAJNE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) losowe 41   

b) pozostałe (wg tytułów)     

    -     

Zyski nadzwyczajne, razem 41 0 

 
 
NOTA 32   

   

STRATY NADZWYCZAJNE 
w tys. zł. 

2010 2009 

a) losowe 41   

b) pozostałe (wg tytułów)     

    -     

Straty nadzwyczajne, razem 41 0 
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NOTA 33   

   

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 
w tys. zł. 

2010 2009 

1. Zysk (strata) brutto 15 157 -16 361 

2. Korekty konsolidacyjne     

3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 
tytułów)  -15 049 18 917 

    - koszty i przychody NKUP     

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 108 2 556 

5. Podatek dochodowy według stawki 19 %     

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 108 2 556 

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:     

    - wykazany w rachunku zysków i strat     

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny     

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy     

 

NOTA 34 a   

   

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 
w tys. zł. 

2010 2009 

    - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 2 839 -4 879 

    - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych     

    - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub 
różnicy przejściowej poprzedniego okresu     

    - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy     

    - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)     

    -     

Podatek dochodowy odroczony, razem 2 839 -4 879 

 

NOTA 34 b   

   

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 

w tys. zł. 

2010 2009 

    - ujętego w kapitale własnym 0 0 

    - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy     
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NOTA 34 c   

   

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY 
 zł 

2010 2009 

    - działalności zaniechanej     

    - wyniku na operacjach nadzwyczajnych     

 

NOTA 35    

   

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 
 zł 

2010 2009 

    -     

    - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem     

 

NOTA 36    

   

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH  
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: 

 zł 

2010 2009 

    - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych     

    - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych     

    - odpis różnicy w wycenie aktywów netto     
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