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KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO SA – Q 1/2009 

 
Było:  

Str. 1  

WYBRANE DANE FINANSOWE: 

„(...) XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  1,42 1,42 0,30 0,40 

 XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/Eur) 1,42 1,42 0,30 0,40” 

 

Jest:  

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.  zł w tys.  EUR 

  1 kwartał(y)  1 kwartał(y)  1 kwartał(y)  1 kwartał(y)  

  narastająco narastająco narastająco narastająco 

   / 2009 okres od   / 2008 okres od   / 2009 okres od   / 2008 okres od  

  2009-01-01 do  2008-01-01 do  2009-01-01 do  2008-01-01 do  

  2009-03-31 2008-03-31 2009-03-31 2008-03-31 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1436 2387 312 671 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -105 49 -23 14 

Zysk (strata) brutto 42 7 9 2 

Zysk (strata) netto 42 2 9 1 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 295 677 64 190 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 12 2 3 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -81 -84 -18 -24 

Przepływy pieniężne netto, razem 224 605 49 170 

Aktywa, razem 13294 13263 2828 3762 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania         

Zobowiązania długoterminowe 719 725 153 206 

Zobowiązania krótkoterminowe 2872 2057 611 583 

Kapitał własny 9688 10479 2061 2972 

Kapitał zakładowy 9350 9350 1989 2652 

Liczba akcji (w szt.) 400000 400000 400000 400000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,01 0,02 0 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,01 0,02 0 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,04 1,12 0,22 0,32 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,04 1,12 0,22 0,32 

 

 
Było:  

Str. 2 

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Bilans 
 

  w tys. zł 
  
    

  stan na  stan na  stan na  

  2009-03-31 koniec  2008-12-31 2008-03-31 koniec  

   kwartału / 2009  koniec poprz.  kwartału / 2008 

    
  
 roku / 2008   

Wartość księgowa 13294 
  

13038 13263 

Liczba akcji (w szt.) 9350000 
  

9350000 9350000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,42 
  

1,39 1,42 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9350000 
  

9350000 9350000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,42 
  

1,39 1,42 
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Jest: 

 

  w tys. zł 
  
    

  stan na  stan na  stan na  

  2009-03-31 koniec  2008-12-31 2008-03-31 koniec  

   kwartału / 2009  koniec poprz.  kwartału / 2008 

    
  
 roku / 2008   

Wartość księgowa 9688 9546 10479 

Liczba akcji (w szt.) 9350000 9350000 9350000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,04 1,02 1,12 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9350000 9350000 9350000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,04 1,02 1,12 

 

 
Było:  

Str. 3 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

  w tys.  zł 

  1 kwartał/2009  1 kwartał/2008  

  okres od 2009-01-01 okres od 2008-01-01 

   do 2009-03-31  do 2008-03-31 

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -53 1022 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 400000 400000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 0,01 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 400000 400000 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 0,01 

 

 
Jest: 

 

  w tys.  zł 

  1 kwartał/2009  1 kwartał/2008  

  okres od 2009-01-01 okres od 2008-01-01 

   do 2009-03-31  do 2008-03-31 

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -53 1022 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 400000 400000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 2,56 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 400000 400000 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 2,56 

 

 
Było:  

Str. 4 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

„(...) 2.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  42 94 2 

 3. Wynik netto 42  2 

 a) zysk netto  -94 

 b) odpisy z zysku 9688 9546 10479”  
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Jest: 

 

  w tys. zł     

  1 kwartał / 2009  1 kwartał / 2008 

 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  okres  rok 2008 okres   okres  

  od 2009-01-01 od 2008-01-01 od 2008-01-01 

  do 2009-03-31  do  2008-03-31 do 2008-03-31 

Kapitał  własny na początek okresu (BO) 9646 9640 10477 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

korekty błędów        

Kapitał  własny na początek okresu  (BO) 9646 9640 10477 

Kapitał zakładowy na początek okresu 9350 9350 9350 

Zmiany kapitału zakładowego       

zwiększenia (z tytułu)       

emisji akcji (wydania udziałów)       

        

zmniejszenia (z tytułu)       

umorzenia akcji (udziałów)       

        

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9350 9350 9350 

Należne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu       

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy       

zwiększenia (z tytułu)       

        

zmniejszenia (z tytułu)       

        

Należne wpłaty na kapitał  zakładowy na koniec okresu       

Akcje (udziały) własne na początek okresu       

Zmiany akcji (udziałów) własnych       

zwiększenia (z tytułu)       

        

zmniejszenia (z tytułu)       

        

Akcje (udziały) własne na koniec okresu       

Kapitał  zapasowy na początek okresu 290 45 45 

Zmiany kapitału zapasowego       

zwiększenia (z tytułu)       

emisji akcji powyżej wartości nominalnej       

z podziału zysku (ustawowo)   1082 1082 

z podziału zysku        

        

zmniejszenia (z tytułu)       

pokrycia straty -94     

z innych tytułów   -837   

Kapitał zapasowy na koniec okresu 196 290 1127 

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu       

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 100     

zwiększenia (z tytułu)       

zmniejszenia (z tytułu)       

zmniejszenia (z tytułu)       

zbycia środków trwałych       

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 100     
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Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu       

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu       

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych       

zwiększenia (z tytułu)       

zmniejszenia (z tytułu)       

zmniejszenia (z tytułu)       

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu       

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu       

Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu       

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu       

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

korekty błędów        

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu       

zwiększenia (z tytułu)       

podziału zysku z lat ubiegłych       

zmniejszenia (z tytułu)       

zmniejszenia (z tytułu)       

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu       

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu       

Strata z lat ubiegłych na początek okresu       

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości       

korekty błędów        

Strata z lat ubiegłych na początek okresu       

zwiększenia (z tytułu)       

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia       

zmniejszenia (z tytułu)       

zmniejszenia (z tytułu)       

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu       

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu       

Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu       

Wynik netto 42 -94 2 

zysk netto 42   2 

strata netto   -94   

odpisy z zysku       

Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 9688 9546 10479 

Kapitał  własny       

 

 

 


