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Dane 

porównawcze* 30.06.2013

Dane 

porównawcze*

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów
6 622 5 271 1 571 1 248

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 867 -1 780 1 867 -421

III. Zysk (strata) brutto -7 234 -15 893 -1 717 -3 762

IV. Zysk (strata) netto -4 746 -13 232 -1 126 -3 132

V. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej
-22 897 854 -5 434 202

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej
-1 000 -23 959 -237 -5 671

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej
23 105 22 377 5 483 5 297

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -792 -728 -188 -172

IX. Aktywa, razem 660 144 687 759 152 486 168 230

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 290 081 312 950 67 006 76 550

XI. Zobowiązania długoterminowe 8 740 8 323 2 019 2 036

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 281 341 304 627 64 987 74 514

XIII. Kapitał własny 370 063 374 809 85 481 91 681

XIV. Kapitał zakładowy 132 444 132 444 30 593 32 397

XV. Liczba akcji (w tys. zł.) 66 222 66 222

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 

zł/EURO)
-0,07 -0,20 -0,02 -0,05

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 

zwykłą (w zł/EURO)
-0,07 -0,20 -0,02 -0,05

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w 

zł/EURO)
5,59** 5,66*** 1,29 1,38

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 

(w zł/EURO)
5,59** 5,66*** 1,29 1,38

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 

jedną akcję (w zł/EURO)
- - - -

Wybrane dane ze skróconego śródrocznego 

jednostkowego sprawozdania finansowego

w tys. zł w tys. EUR

*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2012 natomiast dla pozycji

dotyczących sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za

okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 

** na 30.06.2013 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

wynosiła 66 222 tys. sztuk. 

*** na 31.12.2012 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

wynosiła 66 222 tys. sztuk

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:

Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez

Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.06.2013 r. 4,3292 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2012 r. 4,0882

zł/EURO.

Poszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów

pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień

kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,2140 zł/EURO (6 miesiący 2013 r.), 4,2246 zł/EURO

(6 miesiący 2012 r.). 


