
NOTA NR 25

Warto�ci niematerialne i prawne stanowi� własno�� Spółki i nie stanowi� zabezpieczenia udzielonych kredytów i po�yczek.
NOTA NR 1

Warto�ci niematerialne i prawne stanowi� własno�� Spółki i nie stanowi� zabezpieczenia udzielonych kredytów i po�yczek.

ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWI�ZANIA KRÓTKOTERMINOWE NA DZIE� 31.12.2008 ROKU

Wyszczególnienie
na dzie�

 31.12.2008 31.12.2007
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno�ci: 7 651 9 619

- do 12 miesi�cy 7 651 9 619
- powy�ej 12 miesi�cy - -

Zobowi�zania z tytułu bie��cego podatku dochodowego 87 264
- 87 264
- - -

Pozostałe zobowi�zania krótkoterminowe 2 407 2 543
- zaliczki na dostawy - -
- zobowi�zania z tyt. wynagrodze� 498 436
- zobowi�zania z tyt. podatków (poza CIT) - -
- zobowi�zania z tyt. ceł, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 403 401
- inne zobowi�zania  1 496 1 699
- fundusze specjalne 10 7

Rozliczenia mi�dzyokresowe bierne - -

Zobowi�zania ogółem 10 145 12 426
- cz��� długoterminowa - -
- cz��� krótkoterminowa 10 145 12 426

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług nie s� oprocentowane i maj� zazwyczaj termin płatno�ci w przedziale od 7 do 90 dni. 
Zarz�d Spółki uwa�a, �e warto�� ksi�gowa zobowi�za� jest zbli�ona do ich warto�ci godziwej.

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowi�zania krótkoterminowe

na dzie� 31.12.2008 w tys. na dzie� 31.12.2007 w tys.

w walucie polskiej 5 654 5 460 
w walucie EUR 1 075 1 945 
po przeliczeniu na tys. zł 4 487 6 966 
w walucie GBP 1 -   

NOTA NR 25
ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWI�ZANIA KRÓTKOTERMINOWE NA DZIE� 31.12.2008 ROKU

Wyszczególnienie
na dzie�

 31.12.2008 31.12.2007
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno�ci: 7 651 9 619

- do 12 miesi�cy 7 651 9 619
- powy�ej 12 miesi�cy - -

Zobowi�zania z tytułu bie��cego podatku dochodowego 87 264
- 87 264
- - -

Pozostałe zobowi�zania krótkoterminowe 2 407 2 543
- zaliczki na dostawy - -
- zobowi�zania z tyt. wynagrodze� 498 436
- zobowi�zania z tyt. podatków (poza CIT) - -
- zobowi�zania z tyt. ceł, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 403 401
- inne zobowi�zania  1 496 1 699
- fundusze specjalne 10 7

Rozliczenia mi�dzyokresowe bierne 36 18

Zobowi�zania ogółem 10 181 12 444
- cz��� długoterminowa - -
- cz��� krótkoterminowa 10 181 12 444

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług nie s� oprocentowane i maj� zazwyczaj termin płatno�ci w przedziale od 7 do 90 dni. 
Zarz�d Spółki uwa�a, �e warto�� ksi�gowa zobowi�za� jest zbli�ona do ich warto�ci godziwej.

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowi�zania krótkoterminowe

na dzie� 31.12.2008 w tys. na dzie� 31.12.2007 w tys.

w walucie polskiej 5 690 5 478 
w walucie EUR 1 075 1 945 

12 444 

po przeliczeniu na tys. zł 4 487 6 966 
w walucie GBP 1 -   

podano

po przeliczeniu na tys. zł 4 -   
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowi�zania krótkoterminowe, razem

10 145 12 426 

podano

powinno by� 

Za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Spółka wykazywała zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne w wysoko�ci 310 tys. PLN (w poprzednim okresie: od 01.01.2007 r. do 
31.12.2007 r. 0 tys. PLN)

NOTA NR 1

powinno by�

po przeliczeniu na tys. zł 4 -   
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowi�zania krótkoterminowe, razem

10 181 



Zyski
za okres

od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

NOTA NR 33
PODATEK DOCHODOWY ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

Główne składniki obci��enia podatkowego:
za okres

od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

Zysk (strata) brutto 791 3 382
Ró�nice pomi�dzy zyskiem (strat�) brutto, a podstaw� opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów): (336) (1 990)
 - z tytułu trwałych ró�nic (dodatnich) 620 2 115
 - z tytułu trwałych ró�nic (ujemnych) 1 854 4 926
 - z tytułu przej�ciowych ró�nic (dodatnich) 898 821
 - z tytułu przej�ciowych ró�nic (ujemnych) - -
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 455 1 392
Podatek dochodowy według stawki 19% 86 264

Rachunek zysków i strat 
Bie��cy podatek dochodowy 86 264
Bie��ce obci��enie z tytułu podatku dochodowego 86 264
Korekty dotycz�ce podatku bie��cego z lat ubiegłych -
Odroczony podatek dochodowy 50 398
Zwi�zany z powstaniem i odwróceniem si� ró�nic przej�ciowych 50 398
Zwi�zany z obni�eniem stawek podatku dochodowego
Obci��enie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 136 662

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Bie��cy podatek dochodowy 86 264

86 264

Odroczony podatek dochodowy 50 249
Strata netto z tytułu aktualizacji wyceny zabezpiecze� przepływów �rodków pieni��nych
Niezrealizowany zysk z tytułu aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y
Odroczony podatek dochodowy netto odniesiony na niepodzielony wynik finansowy z tytułu utworzenia rezerw na �wiadczenia 
pracowniczeOdroczony podatek dochodowy netto od zabezpiecze� przepływów �rodków pieni��nych rozliczonych w ci�gu roku obrotowego
Odroczony podatek dochodowy netto od dost�pnych do sprzeda�y aktywów finansowych sprzedanych w ci�gu roku obrotowego
Korzy�� podatkowa wykazana w kapitale własnym 136 513

NOTA NR 33
powinno by�

PODATEK DOCHODOWY ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

Główne składniki obci��enia podatkowego:
za okres

od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

Zysk (strata) brutto 791 3 382
Ró�nice pomi�dzy zyskiem (strat�) brutto, a podstaw� opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów): (336) (1 990)
 - z tytułu trwałych ró�nic (dodatnich) 620 2 115
 - z tytułu trwałych ró�nic (ujemnych) 1 854 4 926
 - z tytułu przej�ciowych ró�nic (dodatnich) 898 821
 - z tytułu przej�ciowych ró�nic (ujemnych) - -
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 455 1 392
Podatek dochodowy według stawki 19% 87 264

Rachunek zysków i strat 
Bie��cy podatek dochodowy 87 264
Bie��ce obci��enie z tytułu podatku dochodowego 87 264
Korekty dotycz�ce podatku bie��cego z lat ubiegłych -
Odroczony podatek dochodowy 50 398
Zwi�zany z powstaniem i odwróceniem si� ró�nic przej�ciowych 50 398
Zwi�zany z obni�eniem stawek podatku dochodowego
Obci��enie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 137 662

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Bie��cy podatek dochodowy 87 264

87 264

Odroczony podatek dochodowy 50 398
Strata netto z tytułu aktualizacji wyceny zabezpiecze� przepływów �rodków pieni��nych
Niezrealizowany zysk z tytułu aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y
Odroczony podatek dochodowy netto odniesiony na niepodzielony wynik finansowy z tytułu utworzenia rezerw na �wiadczenia 
pracowniczeOdroczony podatek dochodowy netto od zabezpiecze� przepływów �rodków pieni��nych rozliczonych w ci�gu roku obrotowego
Odroczony podatek dochodowy netto od dost�pnych do sprzeda�y aktywów finansowych sprzedanych w ci�gu roku obrotowego
Korzy�� podatkowa wykazana w kapitale własnym 137 662

NOTA NR 41
podano

ZYSK PRZYPADAJ�CY NA JEDN� AKCJ	 ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

Zyski
za okres

od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

Działalno�� kontynuowana
Zysk netto danego roku podlegaj�cy podziałowi mi�dzy akcjonariuszy Spółki 0,16 1,27
Wył�czenie straty na działalno�ci zaniechanej
Zysk netto z działalno�ci kontynuowanej, po wył�czeniu wyniku na działalno�ci zaniechanej 0,16 1,27

Zysk z działalno�ci kontynuowanej wykazany dla potrzeb wyliczenia warto�ci zysku rozwodnionego przypadaj�cego na jedn� akcj�, po 
wył�czeniu wyniku na działalno�ci zaniechanej

0,16 1,27

Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:
Odsetki od obligacji zamiennych na akcje (po opodatkowaniu)

NOTA NR 41
ZYSK PRZYPADAJ�CY NA JEDN� AKCJ	 ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

powinno by�

Działalno�� kontynuowana
Zysk netto danego roku podlegaj�cy podziałowi mi�dzy akcjonariuszy Spółki 0,15 1,27
Wył�czenie straty na działalno�ci zaniechanej
Zysk netto z działalno�ci kontynuowanej, po wył�czeniu wyniku na działalno�ci zaniechanej 0,15 1,27

Zysk z działalno�ci kontynuowanej wykazany dla potrzeb wyliczenia warto�ci zysku rozwodnionego przypadaj�cego na jedn� akcj�, po 
wył�czeniu wyniku na działalno�ci zaniechanej

0,15 1,27

Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:
Odsetki od obligacji zamiennych na akcje (po opodatkowaniu)

podano


