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1. Wybrane dane finansowe  

 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF). 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

 w tys. PLN  w tys. EUR 

1 kwartał 2010 1 kwartał 2009 1 kwartał 2010 1 kwartał 2009 

narastająco  narastająco  narastająco  narastająco  

okres od 2010-
01-01  

okres od 2009-
01-01  

okres od 2010-
01-01  

okres od 2009-
01-01  

do 2009-03-31 do 2009-03-31 do 2010-03-31 do 2009-03-31 

        

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go 

        

          
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 38 031 47 846 9 587 10 403 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 105 -2 578 -1 539 -561 

III. Zysk (strata) brutto -9 078 -8 643 -2 289 -1 879 

IV. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom podmiotu dominu-
jącego -9 920 -9 733 -2 501 -2 116 

V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom podmiotu dominu-
jącego 

-9 872 -10 308 -2 489 -2 241 

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej -8 249 2 283 -2 079 496 

VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -440 -134 -111 -29 

VIII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 21 958 -3 023 5 535 -657 

IX. Przepływy pienięŜne netto, razem 13 268 -874 3 345 -190 

X. Aktywa razem  100 458 121 131 26 010 25 765 

XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 164 479 144 887 42 587 30 818 

XII. Zobowiązania długoterminowe 670 101 782 174 21 650 

XIII. Zobowiązania krótkoterminowe  154 182 33 202 39 921 7 062 

XIV. Kapitał własny  -66 070 -26 203 -17 107 -5 574 

XV. Kapitał zakładowy  9 281 9 281 2 403 1 974 

XVI. Liczba akcji  (w szt.) 9 280 951 9 280 951 9 280 951 9 280 951 

XVII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominuja-
cegona jedną akcję zwykłą (w zł /  EUR) 

-1,07 -1,05 -0,27 -0,23 

XVIII. Rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom pod-
miotu dominujacegona jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 

-0,67 -1,05 -0,17 -0,23 

XIX Wartość księgowa przypadajaca akcjonariuszom podmiotu dominujace-
gona jedną akcję (w zł / EUR)  

-7,12 -2,82 -1,84 -0,60 

XX. Rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom podmiotu 
dominujacegona jedną akcję (w zł / EUR)  

-4,44 -2,82 -1,15 -0,60 

XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0 

 
 

PowyŜsze wybrane dane finansowe przeliczono na EURO według następujących zasad: 

*aktywa i zobowiązania według średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na odpowiedni dzień bilansowy  

* poszczególne pozycje rachunku zysków i strat według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów NBP , obowiązujących na ostatni dzień kaŜde-

go zakończonego miesiąca poszczególnych kwartałów 
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2. Stosowane zasady rachunkowości 

Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Walutą prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz walutą funkcjonalną jest złoty polski. W sprawozdaniu 
prezentowane są dane w zaokrągleniu do tysiąca złotych. 

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której pełni rolę jednostki dominującej. Dla 
pełnego obrazu sytuacji finansowej, sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane powinny być czytane łącznie. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przygotowano w oparciu o konwencję kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów 
wykazywanych według wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia przez Zarząd określonych załoŜeń, 
dokonania ocen i szacunków, które mają odzwierciedlenie w stosowanej polityce rachunkowości oraz w wykazywanych w skonsoli-
dowanym sprawozdaniu finansowym wartościach aktywów oraz pasywów, przychodów oraz kosztów. Wyniki szacunków oraz 
związanych z nimi załoŜeń będących rezultatem doświadczenia oraz róŜnorodnych czynników uwaŜanych za uzasadnione w danych 
okolicznościach są podstawą dokonywania oceny wartości składników aktywów oraz zobowiązań, które nie wynikają wprost z 
innych źródeł. Rzeczywiste wyniki finansowe mogą się róŜnić od przyjętych szacunków. 

Rodzaje ryzyka finansowego są rozpoznawane przez Spółkę dominującą i ujawniane w informacji dodatkowej w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym. W zaleŜności od oceny Zarządu, opartej na analizie sytuacji majątkowej i makroekonomicznej Grupy 
Kapitałowej, Zarząd podejmuje odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia przed danym rodzajem ryzyka finansowego lub decyduje o 
rezydualnym charakterze ryzyka.  

Szacunki oraz będące ich podstawą załoŜenia są poddawane bieŜącej weryfikacji. Korekta szacunków księgowych jest rozpoznawana 
w okresie, w którym została dokonana pod warunkiem, Ŝe dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie, w którym została dokonana oraz 
w okresach przyszłych, jeśli dotyczy zarówno bieŜącego jak i przyszłych okresów. 

Grupa Kapitałowa sporządza: 

• zestawienie całkowitych dochodów w układzie kalkulacyjnym, 

• rachunek przepływów pienięŜnych metodą pośrednią. 

Jednostki zaleŜne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyj-
ną. Jednostki zaleŜne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę do dnia ustania kontroli. 

Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom 
konsolidacyjnym. Kapitały jednostek zaleŜnych powiązanych kapitałowo podlegają eliminacji, natomiast kapitały jednostek zaleŜ-
nych powiązanych na podstawie umowy franchisingowej przenoszone są do kapitałów udziałowców mniejszościowych 

Na dzień nabycia aktywa i pasywa nabywanej jednostki zaleŜnej są wyceniane według ich wartości godziwej. NadwyŜka ceny 
nabycia powyŜej wartości godziwej moŜliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana jako wartość 
firmy. JeŜeli róŜnica pomiędzy wartością godziwą a wartością księgowa netto nie jest istotna, to za wartość godziwą aktywów netto 
jednostki zaleŜnej przyjmuje się jej wartość księgową. W przypadku gdy cena nabycia jest niŜsza od wartości godziwej moŜliwych 
do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, róŜnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w 
którym nastąpiło nabycie. 

Sprawozdania finansowe jednostek działających za granicą 

Wynik finansowy oraz sytuację majątkową wszystkich podmiotów zaleŜnych, których waluta funkcjonalna jest inna niŜ waluta 
prezentacji, przelicza się na walutę prezentacji z zastosowaniem następujących procedur: 

• aktywa i pasywa, w tym wartość firmy oraz korekty doprowadzające do wartości godziwej dokonane w trakcie konsolidacji 
przeliczane są po kursie zamknięcia na dzień bilansowy; 

• przychody i koszty jednostek działających za granicą przeliczane są po średnim kursie wymiany w danym okresie, co 
odpowiada w przybliŜeniu przeliczeniu po kursach wymiany na dzień zawarcia transakcji;  

• wszystkie wynikające stąd róŜnice kursowe ujmuje się w oddzielnej pozycji kapitału własnego.  

W momencie zbycia jednostek, róŜnice kursowe ujmuje się w zestawieniu całkowitych dochodów. RóŜnice kursowe powstałe na 
wycenie inwestycji netto ujmuje się w kapitale własnym. 

Waluta funkcjonalna Ŝadnego z podmiotów zaleŜnych nie jest na dzień 31 marca 2010r. walutą gospodarki hiperinflacyjnej. 
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Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazane są w bilansie w wartości początkowej pomniejszonej w kolejnych okresach o odpisy amortyza-
cyjne oraz utratę wartości. 

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających 
dłuŜszego okresu czasu, aby mogły być zdatne do uŜytkowania lub odsprzedaŜy, są doliczane do kosztów wytworzenia takich 
środków trwałych, aŜ do momentu oddania tych środków trwałych do uŜytkowania.  

Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w budowie, przez 
oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, uŜywając metody liniowej. Spółka stosuje następujące stawki rocznej 
amortyzacji: 

• Ulepszenia w obcych środkach trwałych  od 6-10% 

• Budynki i budowle     10% 

• Maszyny i urządzenia    od 10-20% 

• Środki transportu     14% 

• Pozostałe środki trwałe    od 10%-50% 

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej uŜyteczności, 
odpowiednio jak aktywa własne. 

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaŜy / likwidacji lub zaprzestania uŜytkowania środków trwałych są określane jako róŜnica pomię-
dzy przychodami ze sprzedaŜy a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w zestawieniu całkowitych dochodów.  

Wartości niematerialne  

Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na zakup i przygotowanie do 
uŜywania danego programu komputerowego. Aktywowany koszt odpisuje się przez szacowany okres uŜytkowania. Średni okres 
uŜytkowania oprogramowania komputerowego wynosi 5 lat. 

Znak towarowy jest traktowany jako wartość niematerialna i prawna o nieokreślonym okresie uŜytkowania i w związku z tym, od 
tego składnika nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W kaŜdym okresie sprawozdawczym następuje weryfikacja okresu 
uŜytkowania, w celu ustalenia, czy zdarzenia i okoliczności nadal potwierdzają ocenę, Ŝe okres uŜytkowania tego składnika nadal jest 
nieokreślony. 

Umowy wniesione aportem aktywuje się w wartościach rzeczywiście wniesionych pomniejszonych o wartości amortyzacji dokony-
wanej przez okres obowiązywania umów (stawka roczna amortyzacji od 5,9-16%). 

Utrata warto ści 

Na dzień bilansowy dokonuje się analizy czy wystąpiły przesłanki wskazujące na utratę wartości składników majątku trwałego. 
W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu 
ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pienięŜnych, które są w 
znacznym stopniu niezaleŜnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów 
generujących przepływy pienięŜne, do której naleŜy dany składnik aktywów. 

W przypadku rzeczowych aktywów trwałych uznaje się, Ŝe najmniejszym moŜliwym do zidentyfikowania ośrodkiem generującym 
przepływy pienięŜne jest pojedyncza restauracja. 

W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie uŜytkowania, test na utratę wartości przeprowadzany jest corocznie, 
oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na moŜliwość wystąpienia utraty wartości.  

Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyŜsza z dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaŜy lub 
wartość uŜytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieŜącej szacunku przyszłych przepływów pienięŜnych zdyskontowanych 
przy uŜyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego 
aktywa.  

JeŜeli wartość odzyskiwalna jest niŜsza od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów), wartość księgowa jest 
pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym wystąpiła, za 
wyjątkiem sytuacji gdy składnik aktywów ujmowany był w wartości przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana jest jako 
obniŜenie wcześniejszego przeszacowania).  

W momencie gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub grupy aktywów) zwiększana 
jest do nowej szacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyŜszej jednak od wartości netto tego składnika aktywów jaka byłaby 
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ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich latach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest przycho-
dach, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej przeszacowaniu – w takim przypadku, odwrócenie utraty wartości odnoszone 
jest na kapitał z aktualizacji wyceny. 

Leasing 

Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko 
wynikające z uŜytkowania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing 
operacyjny. 

Aktywa uŜytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Grupy i są wyceniane w ich wartości 
godziwej w momencie ich nabycia, nie wyŜszej jednak niŜ wartość bieŜąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego 
tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. 
Płatności leasingowe zostały podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową. Koszty finansowe są odnoszone do rachunku 
zysków i strat. 

Opłaty leasingowe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego obciąŜają koszty metodą liniową przez okres leasingu. 

Aktywa finansowe 

Grupa Kapitałowa zalicza swoje aktywa finansowe do następujących kategorii: wykazywane według wartości godziwej przez wynik 
finansowy, poŜyczki i naleŜności, aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy. 
Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia aktywa finansowego. Zarząd określa klasyfikację swoich aktywów finansowych 
przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na kaŜdy dzień bilansowy. 

Wykazywane według wartości godziwej przez wynik finansowy  

Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe przeznaczone w 
momencie ich początkowego ujęcia do wyceny według wartości godziwej przez wynik finansowy. Składnik aktywów finansowych 
zalicza się do tej kategorii, jeŜeli nabyty został przede wszystkim w celu sprzedaŜy w krótkim terminie lub jeŜeli został zaliczony do 
tej kategorii przez Zarząd. Aktywa z tej kategorii zalicza się do aktywów obrotowych, jeŜeli są przeznaczone do obrotu lub ich 
realizacji oczekuje się w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Grupa nie utrzymuje inwestycji klasyfikowanych jako aktywa 
wykazywane według wartości godziwej przez wynik finansowy na koniec kaŜdego z okresów objętych niniejszym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym. 

PoŜyczki i naleŜności  

PoŜyczki i naleŜności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub moŜliwych do ustalenia 
płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 
12 miesięcy od dnia bilansowego. Ujmowane są one według skorygowanej ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące i 
wykazywane są jako aktywa krótkoterminowe w pozycji bilansu „NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności”, 
jeŜeli są one wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Regularne transakcje zakupu i sprzedaŜy inwestycji ujmuje się na dzień przeprowadzenia transakcji – dzień, w którym spółki 
zobowiązują się zakupić lub sprzedać dany składnik aktywów. Inwestycje ujmuje się początkowo według wartości godziwej powięk-
szonej o koszty transakcyjne. Dotyczy to wszystkich aktywów finansowych niewykazywanych według wartości godziwej przez 
wynik finansowy. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są początkowo ujmowane w wartości 
godziwej, natomiast koszty transakcyjne odnoszone są do rachunku zysków i strat. Aktywa finansowe wykazywane według wartości 
godziwej przez wynik finansowy wyłącza się z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepływów pienięŜnych z ich tytułu 
wygasły lub zostały przeniesione i spółki dokonały przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i wszystkich poŜytków z tytułu ich 
własności. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy oraz aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej przez wynik 
finansowy wykazuje się po początkowym ujęciu według wartości godziwej. PoŜyczki i naleŜności oraz inwestycje utrzymywane do 
terminu wymagalności wykazuje się według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) metodą efektywnej stopy 
procentowej. 

Pochodne instrumenty finansowe 

Instrumenty pochodne są początkowo ujmowane w księgach rachunkowych według wartości godziwej. Następnie aktualizuje się ich 
wycenę do poziomu aktualnej wartości godziwej.  

Zawierane przez spółki instrumenty pochodne nie spełniały kryteriów zastosowania specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń. 
Zmiany wartości godziwej tych instrumentów były ujmowane od razu w zestawieniu całkowitych dochodów. 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 

Do naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych naleŜności zalicza się, niebędące instrumentami pochodnymi oraz niestano-
wiące przedmiotu obrotu na aktywnym rynku, aktywa finansowe o stałych lub moŜliwych do ustalenia kwotach wymaganych spłat. 
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Aktywa te początkowo ujmowane są w księgach według ich wartości godziwej, a następnie rozpoznawane według tej wartości 
pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 

Spółki tworzą odpisy aktualizujące dla naleŜności, wobec których identyfikuje istotne ryzyko, Ŝe nie zostaną spłacone. 

Zapasy 

Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) poniesione w związku z doprowa-
dzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę zakupu, powiększoną o cła importowe i 
inne podatki (niemoŜliwe do późniejszego odzyskania od władz podatkowych), koszty transportu, załadunku, wyładunku i inne 
koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem zapasów, pomniejszaną o opusty, rabaty i inne podobne zmniejszenia. 

Zapasy wycenia się w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia).  

W odniesieniu do zapasów, które nie są wzajemnie wymienialne oraz wyrobów i usług wytworzonych i przeznaczonych do realizacji 
konkretnych przedsięwzięć koszt zapasów ustala się metodą szczegółowej identyfikacji poszczególnych kosztów. Metoda ta polega 
na przyporządkowaniu konkretnego kosztu (wartości początkowej) do poszczególnych pozycji zapasów. W odniesieniu do pozosta-
łych zapasów koszt ustala się stosując metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). 

Kapitał podstawowy 

Akcje zwykłe Spółki dominującej zalicza się do kapitału własnego Grupy Kapitałowej stanowiącego kapitał własny Spółki dominu-
jącej.  

Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości nominalnej. 

Koszty krańcowe bezpośrednio związane z emisją nowych akcji Spółki dominującej wykazuje się w kapitale własnym, jako pomniej-
szenie wpływów z emisji. 

Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy wynika z wielkości tworzonych ustawowo, ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej, kosztów i 
przychodów związanych z emisją akcji (zgodnie z MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja par 35-37) oraz przeniesienia zysku 
(lub pokrycia straty) wypracowanego w poprzednich latach.  

Kredyty i poŜyczki 

Początkowo kredyty i poŜyczki są wykazywane w księgach według ich wartości nominalnej. Następnie, kredyty i poŜyczki są 
ujmowane w księgach w wysokości kwoty kapitału pozostającego do spłaty powiększonego o odsetki naliczone na dzień bilansowy..  

Kredyty i poŜyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, w tej części dla której spłata zobowiązania przypada na okres 12 
miesięcy od dnia bilansowego,  Z wyjątkiem sytuacji gdy spółki nie spełnią warunków umownych. W tej sytuacji całe zobowiązanie 
z tytułu kredytów i poŜyczek klasyfikowane jest jako krótkoterminowe. 

Rezerwy 

Rezerwy są ujmowane w bilansie wówczas, gdy na Grupie Kapitałowej ciąŜy prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest prawdopodobne, iŜ wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków. 
JeŜeli wpływ utraty wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość rezerwy ustalana jest jako przewidywana kwota przyszłych 
przepływów pienięŜnych zdyskontowana przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed opodatkowaniem, odzwierciedlającej wartość 
pieniądza w czasie oraz ryzyka charakterystyczne dla danego składnika zobowiązań. 

Rezerwy na zobowiązania spowodowane restrukturyzacją tworzone są wówczas, gdy Grupa Kapitałowa posiada szczegółowy, 
formalny plan restrukturyzacji i restrukturyzacja taka rozpoczęła się lub informacja o niej została podana do publicznej wiadomości.  

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania  

Zobowiązania te początkowo ujmowane są w księgach według ich wartości ich wartości nominalnej, a następnie kwoty zobowiązania 
(wraz z odsetkami naliczonymi, o ile istnieje istotne prawdopodobieństwo ich zapłaty) na dzień bilansowy. 

Przychody ze sprzedaŜy 

Przychody ze sprzedaŜy restauracyjnej ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub naleŜnych i reprezentują naleŜno-
ści za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne 
podatki związane ze sprzedaŜą. 

Przychód ze sprzedaŜy towarów ujmowany jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności. 
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Transakcje w walutach obcych 

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niŜ polski złoty są księgowane po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na 
dzień bilansowy, aktywa i pasywa pienięŜne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten 
dzień. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone bezpośrednio w zestawienie całkowitych dochodów.  

Podatek dochodowy 

Na obowiązkowe obciąŜenia wyniku składają się: podatek bieŜący oraz podatek odroczony.  

BieŜące obciąŜenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowe-
go.  

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na róŜnicach 
pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do 
wyliczenia podstawy opodatkowania. 

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, nato-
miast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe będzie 
moŜna pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne róŜnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie 
podatkowe nie powstaje, jeśli róŜnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika 
aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. 

Podatek odroczony jest wyliczany przy uŜyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów 
zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Aktywa i rezerwa na podatek odroczony prezentowane są w bilansie 
per saldo i ich zmiana rozpoznawana jest w zestawieniu z całkowitych dochodów. 

Kapitały mniejszości 

Kapitał mniejszości dotyczy kapitałów oraz zysków uzyskanych przez właścicieli spółek zaleŜnych, związanych z Jednostką 
Dominującą umową franchisingową. Zysk udziałowców mniejszościowych wykazanych w rachunku zysków i strat stanowi łączną 
wartość zysków wygenerowanych przez jednostki zaleŜne przypadające na ich właścicieli w roku obrotowym (po uwzględnieniu 
wszelkich wzajemnych rozliczeń pomiędzy podmiotami Grupy). Kapitał mniejszości wykazany w kapitale własnym Grupy Kapita-
łowej składa się z zysków jednostek zaleŜnych przypadających dla ich właścicieli w roku obrotowym oraz wartości wniesionych 
udziałów przez właścicieli tych jednostek. Kapitał mniejszości wykazany w kapitałach własnych Grupy Kapitałowej nie uwzględnia 
zysków przypadających na właścicieli jednostek zaleŜnych wygenerowanych w latach poprzednich. Kwoty pobrane przez właścicieli 
jednostek zaleŜnych z tytułu ich udziału w zyskach za rok obrotowy są wykazywane jako naleŜność w aktywach obrotowych. 

Zasady rachunkowości opisane powyŜej stosowane były w sposób ciągły we wszystkich okresach zaprezentowanych w skonsolido-
wanym sprawozdaniu finansowym. 

ZałoŜenie kontynuacji działalności 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę 
Kapitałową w dającej się przewidzieć przyszłości, co zakłada realizację aktywów i zobowiązań w ramach bieŜącej działalności 
Grupy Kapitałowej. 
 
Porównywalne dane finansowe  
 
W danych porównywalnych zmieniono prezentację kosztów ogólnego zarządu i kosztu własnego sprzedanych produktów o kwotę 
1.519 tys. zł w stosunku do danych zawartych w raporcie za I kwartał roku 2009.  
Do danych porównywalnych zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym zastosowano zasady rachunkowości identyczne jak 
przyjęte do informacji na dzień i za okres zakończony 31.12.2009 r.  
 
Na dzień 31 marca 2010 roku w skład Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. wchodzą następujące spółki zaleŜne powiązane 
kapitałowo: 
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Nazwa Spółki Adres i kraj siedziby
Nazwa podmiotu 

dominuj ącego

Udział w kapitale 
oraz ogólnej liczbe 

głosów

SFINKS Deutschland GmbH Düsseldorf, Niemcy Sfinks Polska S.A. 100%

Sfinks Czech & Slovakia s.r.o. Praga, Republika Czeska Sfinks Polska S.A. 100%

SFINKS Hungary Catering, Trade and Services Ltd. 
(SFINKS Hungary Vendéglátó Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.)

Budapeszt, Węgry Sfinks Polska S.A. 100%

Shanghai Express Sp. z o.o. Łódź, Polska Sfinks Polska S.A. 100%  
 

3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem 
najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

 
• SprzedaŜ produktów, towarów i materiałów przez Grupę w I kwartale 2010 roku wyniosła 38.031 tys. zł i spadła o 20,5.% w 

porównaniu z analogicznym okresem roku 2009. Spadek sprzedaŜy wynika głównie z zakończenia działalności restauracyjnej w 
części z posiadanych lokalizacji oraz w związku z utrzymującymi się wyjątkowo długo w bieŜącym okresie niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi.  
 
Strata brutto na sprzedaŜy w I kwartale 2010 roku wyniosła (-) 1.846 tys. zł (w porównaniu do zysku brutto na sprzedaŜy w 
wysokości 759 tys. zł w analogicznym okresie 2009 roku). 
 
W I kwartale 2010 roku strata z działalności operacyjnej wyniosła (-) 6.105 tys. zł (w porównaniu do straty z działalności 
operacyjnej (-) 2.578 tys. zł w analogicznym kwartale 2009 roku).  
 
Strata netto na poziomie sprawozdania skonsolidowanego wyniosła w omawianym okresie (-) 9.109 tys. zł (w porównaniu do 
straty netto w I kwartale 2009 r. wynoszącej (-) 8.650 tys. zł), natomiast strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu 
dominującego wyniosła (-) 9.920 tys. zł (w porównaniu do straty netto w I kwartale 2009 r. wynoszącej (-) 9.733 tys. zł). 

 
• Wartość aktywów trwałych na poziomie skonsolidowanym zmniejszyła się w trakcie I kwartału o 3.672 tys. zł do kwoty 63.268 

tys. zł. 
 

• Zanotowano zwiększenie salda środków pienięŜnych, które na zakończenie I kwartału 2010 roku wyniosło 19.402 tys. zł (w 
porównaniu do 6.134 tys. zł na koniec 2009 roku). 

 
• W pierwszym kwartale 2010 roku zaprzestano prowadzenia działalności w jednej lokalizacji (restauracja Chłopskie Jadło w 

Toruniu). W analogicznym okresie roku 2009 Grupa zaprzestała prowadzenia działalności w 10 lokalizacjach.  
 
W I kwartale 2010 roku Spółka rozwiązała 3 umowy franczyzowe i jeden aneks do umowy franczyzowej. Efektem tych działań 
było przejęcie w zarządzanie własne czterech lokalizacji.  
 
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku w wyniku zmiany umowy franczyzowej zawarto 11 nowych umów o współpracy 
z sześcioma dotychczasowymi franczyzobiorcami. Dodatkowo zawarto 8 aneksów do umów franczyzowych w zakresie zmiany 
sposobu wnoszenia opłaty licencyjnej przez franczyzobiorców. Aneksy te objęły łącznie 15 restauracji. Dla porównania, w 
pierwszym kwartale roku 2009 nie zawierano nowych umów o współpracy a takŜe aneksów, o których mowa powyŜej. 

 
• W dniu 22.01.2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Sfinks Polska S.A. dotyczący emisji nie 

więcej niŜ 6.867.904 akcji serii H, który został złoŜony do Komisji przez Spółkę w dniu 21.07.2009 r. W wyniku emisji w dniu 
22.02.2010 r. przydzielono 5.608.455 akcji serii H o łącznej wartości emisyjnej 59.113 tys. zł. PodwyŜszenie kapitału zostało 
zarejestrowane przez Sąd w dniu 1.04.2010 r.   
 

• W pierwszym kwartale roku 2010 r. została spłacona poŜyczka wobec akcjonariusza Spółki Pana Sylwestra Cacka. Umowa 
poŜyczki została zawarta w dniu 10.04.2009r. a jej przedmiotem było udzielenie dla Sfinks Polska S.A. poŜyczki 
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podporządkowanej w kwocie 30.000 tys. zł. PoŜyczka została przeznaczona na spłatę zobowiązań Spółki dominującej oraz 
bieŜącą działalność gospodarczą. Oprocentowanie poŜyczki zostało określone w następujący sposób: 

Oprocentowanie wynosiło 10% wartości poŜyczki w stosunku rocznym przez okres pierwszych trzech miesięcy. 
Oprocentowanie było naliczane od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Spółki dominującej całej kwoty poŜyczki i było 
liczone według formuły 30 dni w miesiącu i trzysta 360 dni w roku. Po upływie trzech miesięcy oprocentowanie poŜyczki 
było wyliczane w taki sposób aby IRR PoŜyczkodawcy wyniósł 30%. W związku z ograniczeniem wynikającym z 
kodeksu cywilnego oprocentowanie poŜyczki zostało ustalone w wysokości maksymalnie dopuszczalnych stawek. 

Spłata poŜyczki wraz z naleŜnymi odsetkami nastąpiła: 

a) w dniu 22.02.2010 poprzez potrącenie wzajemnych naleŜności Pana Sylwestra Cacka i Spółki na kwotę 33.367 tys. zł z 
tytułu poŜyczki i z tytułu zobowiązania akcjonariusza do opłacenia kapitału,  

b) w dniu 5.03.2010 na kwotę 1.922 tys. zł  

Ze względu na rejestrację podwyŜszenia kapitału przez sąd rejestrowy w dniu 1 kwietnia 2010 r. zaksięgowanie operacji 
potrącenia wzajemnych naleŜności nastąpiło w dacie zarejestrowania podwyŜszenia kapitału.  

 

• W dniu 29.01.2010 r. Spółka dominująca zawarła aneks do Umowy Przedwstępnej sprzedaŜy udziałów spółki Da Grasso Sp. z 
o.o. zawartej w dniu 9 października 2009 r. Na mocy Aneksu strony dokonały zmiany terminu, w jakim podpisana zostanie 
ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów w Da Grasso Sp. z o.o. („Umowa Przyrzeczona”). Umowa Przyrzeczona 
zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niŜ do 31.07.2010 r.  

Zgodnie z postanowieniami Aneksu strony uzgodniły takŜe, Ŝe do dnia 31.03.2010 r. Da Grasso Sp. z o.o. przedstawi 
szczegółowe załoŜenia i dane liczbowe, na podstawie których Sfinks przygotuje biznesplan Da Grasso Sp. z o.o. Biznesplan 
będzie stanowił wspólny dokument stron wskazujący na sposób i model postępowania słuŜący realizacji załoŜeń biznesowych, 
jakie były podstawą zawarcia umowy przedwstępnej. 

 

• W dniu 29.01.2010 r. został zawarty Aneks nr 2  do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bank Śląski S.A. z dnia 8 kwietnia 2009 
r. Na mocy Aneksu strony dokonały przedłuŜenia terminu, w jakim Spółka dominująca jest zobowiązana do: 

a) konwersji na kapitał albo spłaty poŜyczki podporządkowanej od akcjonariusza Pana Sylwestra Cacka, o której Sfinks in-
formował w RB 50/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r.; 

b) ustanowienia wszystkich brakujących zabezpieczeń zobowiązań Sfinks wobec ING Bank Śląski S.A. wynikających z 
Umowy.  

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie. 

 

4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe 

Istotny wpływ na wyniki I kwartału miały warunki prowadzenia działalności restauracyjnej w tym okresie. W szczególności dotyczy 
utrzymujących przez długi okres niesprzyjających warunków pogodowych, które w istotny sposób negatywnie wpłynęły na efekt 
sezonowości w wielkości generowanych przez Grupę przychodów. Ze względu na dłuŜszą i bardziej intensywną zimę w roku 
bieŜącym w stosunku do wieloletniej średniej negatywny wpływ efektu sezonowości w zakresie przychodów ze sprzedaŜy Grupy 
utrzymywał się dłuŜej niŜ w latach poprzednich.  

W okresie od 1 stycznia do daty publikacji niniejszego raportu Grupa zaprzestała działalności łącznie w trzech lokalizacjach. W 
zarządzanie własne Grupa przejęła cztery lokalizacje w wyniku rozwiązania trzech umów franchisingowych i jednego aneksu do 
umowy franchisingowej. Dwie lokalizacje przekazano w zarządzanie dotychczasowemu franchisingobiorcy. Uruchomiono trzy nowe 
restauracje. 

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działań emitenta w prezentowanym okresie 
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SprzedaŜ Grupy charakteryzuje się niewielką sezonowością typową dla całego rynku restauracyjnego. NajniŜsza sprzedaŜ jest 
osiągana przez restauracje w kwartale pierwszym, co spowodowane jest w głównej mierze mniejszą ilością dni w tym okresie. 
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaŜy realizowany na rynku restauracyjnym w pierwszym kwartale są 
rzadsze wizyty klientów w restauracjach (okres poświąteczny, niekorzystne warunki atmosferyczne). SprzedaŜ w kolejnych miesią-
cach utrzymuje się na stabilnym poziomie. 

6. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych 

W dniu 22.01.2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Sfinks Polska S.A. dotyczący emisji nie więcej 
niŜ 6.867.904 akcji serii H, który został złoŜony do Komisji przez Spółkę w dniu 21.07.2009 r. W wyniku emisji w dniu 22.02.2010 r. 
przydzielono 5.608.455 akcji serii H o łącznej wartości emisyjnej 59.113 tys. zł. PodwyŜszenie kapitału zostało zarejestrowane przez 
Sąd w dniu 1.04.2010 r.   

7. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję,  
w podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

Spółka w okresie raportowym nie wypłacała (ani nie deklarowała wypłat) dywidendy. 

8. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, 
nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki 

• W okresie od 1 kwietnia  2010 r. do daty publikacji niniejszego raportu Spółka zastąpiła nową umową o współpracy 
4 dotychczasowe umowy franczyzowe. Umowy dotyczyły łącznie 7 restauracji. 

W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do daty publikacji niniejszego raportu Spółka zaprzestała prowadzenia działalności w 
2 lokalizacjach. 

• Na posiedzeniu w dniu 12.04.2010 roku Rada Nadzorcza dokonała zmian w zarządzie Spółki, odwołując z dniem posiedzenia 
z zarządu Prezesa Zarządu Pana Sylwestra Cacka oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Morawskiego,a z dniem 30 
kwietnia 2010 roku Wiceprezesa Zarządu Pana Dariusza Strojewskiego. Jednocześnie powołała w skład zarządu z dniem 12 
kwietnia 2010 roku Panią Mariolę Krawiec-Rzeszotek na stanowisko Prezesa Zarządu i Pana Janusza Bossaka na Wiceprezesa 
Zarządu, a od 1 maja 2010 roku – Pana Jacka Woźniewicza na Wiceprezesa Zarządu. 

 
• Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza zaaprobowała przedstawioną przez Zarząd wieloletnią strategię Grupy 

kapitałowej oraz roczny i wieloletni plan finansowy Grupy.  
Strategia przyjęta przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki zakłada kontynuowanie i dalszy rozwój działalności. Strategia będzie 
realizowana dzięki następującym głównym obszarom rozwoju: 

a) Rozwój sieci restauracji pełnowymiarowych w segmencie casual dining przy zapewnieniu rentowności 
poszczególnych placówek, 
b) Zwiększenie sprzedaŜy sieci restauracji pełnowymiarowych dzięki wprowadzeniu nowych kanałów dystrybucji – 
wynos posiłków, dowóz dań do biur i domów oraz usługi cateringu. 
c) Uruchomienie konceptów restauracyjnych typu express i wejście w segment fast casual dining, 
d) Rozwój sieci za granicą poprzez sprzedaŜ masterfranczyzy własnych konceptów gastronomicznych. 

    

9. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, 
przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji krótkoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania 
działalności: 

W okresie od 01 stycznia 2010 r. do dnia publikacji niniejszego raportu Grupa zaprzestała prowadzenia działalności w następujących 
lokalizacjach:  

- Toruń ul. Rynek Staromiejski 10 – 31 marca 2010r. 

- Opole ul. Kościuszki 3 – 9 kwietnia 2010r.r.,  

- Płock ul. Tumska 13 – 30 kwietnia 2010r.,  

Jednocześnie w okresie od 01 stycznia 2010 r. do dnia publikacji niniejszego raportu Grupa uruchomiła trzy restauracje w następują-
cych lokalizacjach: 
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 - CH Port Łódź. ul. Pabianicka 255 lok. 316 – 8 kwietnia 2010 

 - CH Port Łódź ul. Pabianicka 255 lok.190 – 29 kwietnia 2010 

 - CH Karolinka Opole ul. Wrocławska 154 – 15 maja 2010 

Zmiany w strukturze zarządzania siecią restauracji Sphinx zostały opisane szczegółowo w pkt 3 i 8 powyŜej.  

10. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od zakończenia 
ostatniego roku obrotowego 

Informacje dot. zmian zobowiązań lub aktywów warunkowych podane są w poniŜszym zestawieniu: 

POZYCJE POZABILANSOWE 
SKONSOLIDOWANE (w tys. PLN) 

 
 

stan na 2010-03-
31 (koniec I kwar-

tału 20010) 

stan na 2009-12-
31 (koniec po-

przedniego roku 
obrotowego) ) 

stan na 200903-
31 (koniec I 

kwartału 2009)  

1. NaleŜności warunkowe 0 0 0 

    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 

            - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 

            - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 

2. Zobowiązania warunkowe 2 968 3 007 3 964 

    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 

            - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 

    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 968 3 007 3 9640 

            - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 968 3 007 6 200 

3. Inne (z tytułu) 0 0 0 

Pozycje pozabilansowe, razem 2 968 3 007 3 964 

 

11. Informacja dotycząca zastosowanych średnich kursów wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym 
i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EURO, ustalane przez NBP 

a) przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk 
netto oraz przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za 1 kwar-
tał 2010 roku, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kur-
sów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 1  kwartału 2010 roku, tj: 3,9669 PLN. 

b) przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk 
netto oraz przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za 1 kwar-
tał 2009 roku, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kur-
sów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 1 kwartału 2009 roku, tj: 4,5994 PLN. 

c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkotermi-
nowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.03.2010 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 
31.03.2010 roku, tj.: 3,8622 PLN. 

d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkotermi-
nowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.03.2010 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 
31.03.2010 roku, tj.: 4,7013 PLN. 

12. Stanowisko Zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, 
w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 

Spółka nie opublikowała prognoz dla Grupy Kapitałowej i spółki Sfinks Polska S.A. na rok 2010 i okres objęty sprawozdaniem. 
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13. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem 
liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz 
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego 

Na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2009 r., akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (przy uwzględnieniu posiadanych akcji) byli: 

Akcjonariusz Akcje uprzywilejowane Akcje zwykłe Razem Udział w kapitale 

OrsNet Sp. z o.o. 0 3.061.786 3.061.786 32,99% 

TOMASZ MORAWSKI 0 2.597.591 2.597.591 27,99% 

Aviva OFE Aviva BZ WBK 0 1.032.870 1.032.870 11,13% 

OFE Polsat 0 474.911 474.911 5,12% 

Razem 0 7.167.158 7.167.158 77,22% 

Stan na dzień 1 marca 2010 r. 

W związku z emisją akcji serii H Sfinks Polska S.A. w dniu 3 marca 2010 r. Uchwałą nr 180/2010 Zarząd Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 5 marca 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym 5.608.455 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela 
serii H spółki Sfinks Polska S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. kodem „PLSFNKS00086”’. Od 5 marca 2010 r. do 3 maja 2010 r. ww. prawa do akcji serii H Sfinks Polska 
S.A., znajdowały się w obrocie giełdowym w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SFINKS-PDA” i oznaczeniem 
„SFSA”. 
 
Ponadto w dniu 1 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego wydał postanowienie w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 5.608.455 akcji zwy-
kłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł kaŜda. Po rejestracji zmian kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.889.406 zł 
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł, zaś ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki 
wynosi 14.889.406.  
 
Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji zmian przedstawia się następująco: 
 
a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,  
b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,  
c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,  
d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 

2.951.022,  
e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 

do 2.462.527,  
f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,  
g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 

5.608.455. 

W związku z opisanymi powyŜej zmianami oraz po uwzględnieniu zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od akcjonariuszy na 
podstawie Art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69 a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
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dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na dzień przekazania raportu 
kwartalnego za I kwartał 2010 r. wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (przy uwzględnieniu posiadanych akcji) prezentuje się następująco: 

 

Akcjonariusz Akcje uprzywilejowane Akcje zwykłe Razem Udział w kapitale 

Sylwester Cacek 0 3 165 737 3 165 737 21,26% 

OrsNet Sp. z o.o. 0 2 626 786 2 626 786 17,64% 

Tomasz Morawski 0 2 597 591 2 597 591 17,45% 

Aviva OFE Aviva BZ WBK 0 1 800 030 1 800 030 12,09% 

ING OFE 0 1 527 111 1 527 111 10,26% 

AXA OFE 0 766 064   766 064 5,15% 

Razem 0 12 483 319         12 483 319 83,85% 

Stan na 17 maja 2010 r. 

14. Zestawienie stanu posiadania akcji Sfinks Polska S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzoru-
jące, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem 
zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego:  

Od daty publikacji raportu za IV kwartał 2009 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A. Na podstawie uchwały 
Rady Nadzorczej Spółki z  dnia 12 kwietnia 2010 r. w skład Zarządu Sfinks Polska S.A. wchodzą:  

Mariola Krawiec – Rzeszotek – Prezes Zarządu 

Janusz Bossak – Wiceprezes Zarządu 

Bogdan Bruczko – Wiceprezes Zarządu 

Iwona Potrykus – Wiceprezes Zarządu 

Jacek Woźniewicz  - Wiceprezes Zarządu 

W związku z powyŜszym na dzień przekazania raportu za I kwartał 2010 r. zestawienie stanu posiadania akcji Sfinks Polska S.A. 
przez osoby zarządzające i nadzorujące w Spółce przedstawia się następująco: 

a. Zarząd: 

PoniŜsza tabela obrazuje stan posiadania akcji Sfinks Polska S.A. przez członków Zarządu Spółki na dzień 17 maja 2010 r.: 

 

 

Imi ę i nazwisko Liczba akcji na dzień 1 marca 2010 r. Liczba akcji na dzień 17 maja 2010 r. Zmiana 

Mariola Krawiec-Rzeszotek nie dotyczy 0 nie dotyczy 
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Janusz Bossak nie dotyczy 0 nie dotyczy 

Bogdan Bruczko 0 0 0 

Iwona Potrykus 0 0 0 

Jacek Woźniewicz nie dotyczy 0 nie dotyczy 

b. Rada Nadzorcza: 

PoniŜsza tabela obrazuje stan posiadania akcji Sfinks Polska S.A. przez członków Rady Nadzorczej Spółki na 17 maja 2010 r.: 

Imi ę i nazwisko Liczba akcji na dzień 1 marca 2010 r.  Liczba akcji na dzień 17 maja 2010 r. Zmiana 

Krzysztof Opawski 0 0 0 

Krzysztof Białowolski 0 0 0 

Artur Gabor 0 0 0 

Tomasz Gromek 0 0 0 

Jan JeŜak 0 0 0 

 

15. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem 
administracji publicznej 

A. POSTĘPOWANIA SĄDOWE:  

1) Sprawa z powództwa Olsen Fashion Sp. zo.o.  (pozew doręczono w dniu 8 września 2009r.) przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – 
Śródmiescia w Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy. Wartości przedmiotu sporu 11.372,00 zł. Olsen Fashion Sp. z 
o.o. dochodzi odszkodowania z tytułu powstania szkody w związku z zalaniem lokalu we Wrocławiu PasaŜ Grunwaldzki w dniu 7-8 
lutego 2009r. Spółka wdała się w spór kwestionując roszczenie. Sąd wyznaczył termin rozprawy na dzień 24 maja 2010r. 
 
2) Przeciwko Spółce toczy się postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 1 września 2009r. przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego ( sygn. akt DPO/A1/476/38/8/09/EO w przedmiocie nałoŜenia kary administracyjnej w związku z podejrzeniem naruszenia 
przez Spółkę art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oaz o spółkach publicznych. W dniu 23 lutego 2010r. została wydana przez Komisję Nadzoru 
Finansowego decyzja nakładająca na Spółkę karę w wysokości 70.000,00 PLN za nieprzekazanie do publicznej wiadomości 
informacji o transakcjach opcyjnych w roku 2008. Spółka do dnia 14 maja 2010r. nie otrzymała formalnie decyzji w przedmiotowej 
sprawie.   

 
3) W marcu 2010r. wpłynął pozew złoŜony przez Milenium Inwestycje Spółka z o.o. w Toruniu w zakresie zapłaty kwoty 41.548,23 
zł. Spółka zapłaciła kwotę roszczenia głównego na dwa dni przed wdaniem się spór, stąd został złoŜony sprzeciw w tym zakresie. 
Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony w dniu 19 maja 2010r. 
 

 4) Postępowanie z powództwa Spółki przeciwko spółce Grupa Kościuszko Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie o zapłatę 
1.000.000 zł tytułem kary umownej za naruszenie zakazu otwierania większej liczby restauracji o profilu podobnym do restauracji 
„Chłopskie Jadło” niŜ przewidziana w umowie z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczącej sprzedaŜy sieci restauracji „Chłopskie Jadło”. 
Pozew został wniesiony do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w dniu 17 lipca 2008 roku. W sprawie nie został wydany wyrok. 
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5) Sprawa z powództwa Wojciecha Stankiewicza  (pozew doręczono w dniu 30 czerwca 2009r.) przed Sądem Rejonowym dla 
Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Po przedmiotowej zmianie powództwa wartość 
przedmiotu sporu wynosi 27.600,00 zł. Pierwotnie zostało złoŜony pozew o ustalenie istnienie stosunku pracy, sprostowanie 
świadectwa pracy, ale 6 czerwca 2009 powód cofnął pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy i sprostowanie świadectwa pracy. 
Na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2009r. powód cofnął wszystkie roszczenia i zaŜądał zapłaty kwoty 27.600,00 zł. jako 
odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Sąd prowadzi postępowanie dowodowe na kolejnych 
rozprawach. 

 
6) W dniu 16 lipca 2008 r. Spółka wniosła do Urzędu Patentowego RP w Warszawie dwa wnioski o uniewaŜnienie znaków towaro-
wych słowno-graficznych „Cleopatra” o numerach R-153234 oraz R-179260. We wnioskach Spółka zarzuca decyzjom o rejestrację 
ww. znaków towarowych naruszenie przepisów Ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., odpowiednio: 

(i) z uwagi na niedopuszczalność rejestracji znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeŜeli jest podobny w takim stop-
niu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, Ŝe w zwykłych warunkach obrotu go-
spodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów oraz  

(ii)  nakaz nie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który 
udzielono prawo ochronne lub dokonano zgłoszenia w celu uzyskania prawa ochronnego z wcześniejszym pierw-
szeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeŜeli zachodzi ryzyko wprowadzenia 
odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym, w związku 
z rejestracja znaku towarowego „Sphinx” na rzecz Spółki oraz ryzykiem wprowadzenia odbiorców w błąd. W dniu 
19 stycznia 2009 r. oraz 16 lutego 2009 r. wpłynęły odpowiedzi na ww. wnioski Spółki.  

 
7) W kwietniu 2010r. Sfinks Polska Spółka Akcyjna złoŜyła przeciwko R&C Union Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu pozew o 
nakazanie zaprzestania naruszania prawa, zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji oraz usunięciu ich skutków. Podstawą 
roszczenia jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo  
własności przemysłowej. Roszczenia Sfinks Polska S.A. związane są m.in. z uŜywaniem przez R&C Union S.A. znaku towarowego 
FENIX do oznaczania restauracji prowadzonych w ramach sieci podobnego pod wieloma względami do renomowanego znaku 
towarowego SPHINX naleŜącego do Sfinks Polska S.A. oraz uŜywania elementów wystroju, oferty i sposobu oznaczania, charakte-
rystycznych dla sieci restauracji prowadzonej przez Sfinks Polska S.A.    
 
8) Sprawa z powództwa Leszka Rodaka (wszczęta pozwem z dnia 12 lutego 2010r., doręczonym 26 lutego 2010r.) o odszkodowanie 
w kwocie 30.000 PLN  z ustawowymi odsetkami od 01 lipca 2009r. do dnia zapłaty z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji. 
Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi X Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 
07 kwietnia 2010r. odbyła się pierwsza rozprawa, odroczona bez terminu. 

 
9) Sprawa z powództwa Marka Bernatka (wszczęta pozwem z dnia 08 lutego 2010r., doręczonym 03 marca 2010r.) o odszkodowa-
nie w kwocie 27.000 PLN  z ustawowymi odsetkami od 01 lipca 2009r. do dnia zapłaty z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji. 
Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi X Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W 
dniu 15 kwietnia 2010r. odbyła się pierwsza rozprawa, odroczona do 10 czerwca 2010r. 

 
9) Sprawa z wniosku Sfinks Polska SA o zawezwanie do próby ugodowej BTE INWESTYCJE Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 30.073,00 
PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 20 marca 2010 do dnia zapłaty przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i JeŜyce w 
Poznaniu, I Wydział Cywilny. Wniosek złoŜony w dniu 31 marca 2010r. Sprawa dotyczy nienaleŜytej realizacji umowy z  9 lutego 
2007 roku o wykonanie robót adaptacyjnych budowlano-instalacyjnych polegających między innymi na wykonaniu prac związanych 
z podłączeniem kanalizacji tłuszczowej i sanitarnej w lokalu połoŜonym we Wrocławiu w Centrum Handlowym PasaŜ Grunwaldzki 
przy Placu Grunwaldzkim 22. W trakcie eksploatacji lokalu stwierdzono błędne podłączenie kanalizy tłuszczowej. Usunięcie wad 
nastąpiło przez podmiot trzeci za cenę 30.073,00 złotych. W przedmiotowym postępowaniu Spółka dochodzi zwrotu wskazanej 
kwoty. 
 
10) Sprawa z powództwa Restauracja Sfinks Piła sp.j. Grzegorz Śnioszek, Bartłomiej Śnioszek w likwidacji  (pozew doręczono w 
dniu 5.03.2010r.) przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmiescia w Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy. 
Wartość przedmiotu sporu 34.752,69 zł. Restauracja Sfinks Piła sp.j. Grzegorz Śnioszek, Bartłomiej Śnioszek w likwidacji dochodzi 
naleŜności z tytuły wynagrodzenia za zarządzanie restauracją, w sytuacji istnienia pomiędzy stronami Umowy franczyzowej. Spółka 
wdała się w spór kwestionując roszczenie. Sąd wyznaczył termin rozprawy na dzień 14 maja 2010r. 
 
11) Sprawa z powództwa DT-SPV 13 sp. z o.o. przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy. Wartość 
przedmiotu sporu 467.780 zł. DT-SPV 13 sp. z o.o. dochodzi naleŜności z tytułu kar umownych wynikających z umowy najmu. 
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B. POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE :  
 
1) Sprawa egzekucyjna prowadzona przeciwko Jerzemu Franczak i Izabeli Nakwaska o kwotę 100.996,04 PLN wraz z odsetkami i 
kosztami procesu tytułem zaległych naleŜności z umowy franchisingu i umowy podnajmu Egzekucja jest prowadzona na podstawie 
tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w dniu 18 marca 2005r. przez Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział 
Gospodarczy przeciwko Restauracji "Sfinks" Izabela Franczak Spółka jawna w Płocku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności 
przeciwko Izabeli Nakwaska i Jerzemu Franczak – wspólnikom spółki jawnej. Egzekucja prowadzona jest z nieruchomości  

 
2) Sprawa ze skargi Spółki na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 
30 grudnia 2008 r. w przedmiocie kosztów egzekucji, z udziałem wniosku BASSA POLSKA Sp. z o.o.  ZaskarŜonym postanowie-
niem komornik zakończył postępowanie w sprawie o wyegzekwowanie kwoty 245.220,00 zł oraz wydanie lokalu połoŜonego w 
Gdańsku przy ul. Długi Targ 31/32, ustalając sumę opłat i kosztów postępowania na kwotę 47.341,10 zł, przy czym na wskazaną 
wartość zarachował zaliczkę wierzyciela w postacie 27.304,44 zł, pozostałą kwotą (20.036,66 zł) obciąŜając dłuŜnika. Spółka w 
skardze na czynności komornika zakwestionowała rozstrzygnięcie o kosztach i  wniósł o zmianę zaskarŜonego postanowienia 
poprzez obciąŜenie kosztami postępowania egzekucyjnego w całości wierzyciela. Postanowieniem z 4 sierpnia 2009 r. Sąd Rejono-
wy Gdańsk Południe w Gdańsku uchylił postanowienie komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdań-
sku z dnia 30 grudnia 2008 r. w przedmiocie kosztów egzekucji i nakazał komornikowi sądowemu ponowne przeliczenie kosztów, 
dodatkowo zobowiązał komornika do zwolnienia z depozytu i przekazania Spółce kwoty zajętej w toku egzekucji niezwłocznie po 
ustaleniu kosztów egzekucji z uwzględnieniem ewentualnego obciąŜenia nimi spółki. W dniu 11 sierpnia 2009 r., komornik wydał 
postanowienie, ustalając koszty na kwotę 47.391,45 zł oraz obciąŜając nimi w całości Spółkę. W dniu 24 sierpnia 2009 r. Spółka 
wniosła skargę na czynności komornika, w wyniku której komornik uchylił postanowienie z dnia 11 sierpnia 2009 r. i obciąŜył 
Bassa Polska Sp. z o.o. kosztami związanymi z wydaniem lokalu (27.304,44 zł) a Spółkę kosztami egzekucji świadczenia pienięŜ-
nego (20.087,01 PLN). Na postanowienie w części obciąŜającej Spółkę została w dniu 22 grudnia 2009 r. wniesiona skarga na 
czynności komornika. W dniu 11 grudnia 2009 r. Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie skargi Spółki na postanowienie komor-
nika z 11 sierpnia 2009 r. wobec jego uchylenia. Na dzień sporządzana raportu nadal oczekuje na rozpatrzenie skarga Spółki na 
postanowienie komornika z 10 grudnia 2009 r. 
 
3) Postępowanie z wniosku Spółki o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci aktu notarialnego - zawiera-
jącego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - przeciwko Ireneuszowi śuchowskiemu i Jolancie śuchowskiej w 
zakresie kwoty 475.726,83 PLN. Wniosek został wniesiony w dniu 24 kwietnia 2009r. do Sądu Rejonowego dla Pragi – Północ w 
Warszawie. Wnioskodawca dochodzi naleŜności z tytułu umowy franchisingu i podnajmu. Wniosek został wniesiony przeciwko 
wspólnikom Spółki Restauracja SPHINX śuchowska Sp.j. z siedzibą w Warszawie, a nie przeciwko Spółce, poniewaŜ ta została 
wykreślona z KRS w dniu 01 kwietnia 2009r. Postanowieniem z dnia 27 maja 2009 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- 
Północ w Warszawie oddalił wniosek. W dniu 23 czerwca 2009r. zostało wniesione zaŜalenie. Na dzień sporządzania raportu 
zaŜalenie oczekuje na rozpatrzenie. 
 
4) Sprawa z wniosku BASSA POLSKA Sp. z o.o. przeciwko Spółce  o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w 
postaci aktu notarialnego z dnia 5 sierpnia 2009 r  zawierającego oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, w 
zakresie wydania lokalu połoŜonego w Gdańsku przy ul. Długi Targ 37, będącego przedmiotem najmu oraz zapłaty kwoty 
270.081,36 PLN. 
 

a) Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 13 listopada 2009 roku wniosek Bassa 
Polska Sp. z o.o. został uwzględniony. Sfinks Polska SA powziął wiadomość o tytule wykonawczym z zawiadomienia 
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie o wszczęciu egzekucji i zajęciu rachunków bankowych. 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wpłynęło w dniu 18 grudnia 2009 roku. W toku egzekucji 
wyegzekwowano kwotę 219.098,72 złotych, w dniu 27 stycznia 2010 roku rachunek Spółki został obciąŜony kwotą 
49.314,14 złotych. Na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 13 listopada 2009 roku 
w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności  w dniu 28 grudnia 2009r. zostało złoŜona  skarga na czynności referen-
darza. Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2010r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi uchylił postanowienie 
o nadaniu klauzuli wykonalności i oddalił wniosek BASSA POLSKA Sp. z o.o. Wierzyciel wniósł zaŜalenie. W dniu 
26 kwietnia 2010r. Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił zaŜalenie. 

 
b) Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z  dnia 25 stycznia 2010r. o uchyleniu klauzuli 
wykonalności i oddaleniu wniosku BASSA POLSKA Sp. z o.o.  zostało wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania 
przesłane do komornika. Postanowieniem z dnia 02 lutego 2010r., doręczonym 18 lutego 2010r. Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie oddalił wniosek DłuŜnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W dniu 
24 lutego 2010r. została wniesiona skarga na czynności komornika, kwestionująca oddalenie wniosku. 
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c) Postanowieniem z 09 marca 2010r., doręczonym 16 marca 2010r.,  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w 
Wyszkowie ustalił koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie II KM 44/10 z wniosku Bassa Polska Sp. z o.o. na 
kwotę 3.788,34 PLN oraz koszty zastępstwa adwokackiego na kwotę 600 PLN. Koszty wyegzekwowano od DłuŜnika. 
W dniu 23 marca 2010r. została wniesiona skarga na czynności komornika. ZaskarŜone zostało postanowienie w zakre-
sie obciąŜającym Sfinks Polska SA kosztami. 

16. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę przez niego zaleŜną jednej lub wielu transakcji z podmiotami 
powiązanymi istotne – jeŜeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych 
pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieŜącej działalności operacyjnej, prowadzonej 
przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną 

W okresie objętym sprawozdaniem ani Spółka dominująca, ani jednostki od niego zaleŜne nie zawierały z podmiotami powiązanymi 
transakcji wykraczających poza bieŜącą działalność operacyjną. 

17. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udziele-
niu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość istniejących 
poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki 

W I kwartale 2010 r. Spółka nie udzielała poręczeń i gwarancji. 

18. Inne informacje istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, 
które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej 
Spółki i jej wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.  

Kredyty bankowe zaciągnięte przez Spółkę dominującą zostały zaklasyfikowane są do pozycji zobowiązań krótkoterminowych. Jest 
związane z warunkami umownymi przewidującymi prawo wypowiedzenia kredytów przez banki i postawienie ich w stan 
wymagalności w przypadku złamania, bądź naruszenia warunków bankowych. Na datę sporządzenia niniejszego sprawozdania 
utrzymuje się złamanie bądź naruszenie warunków umów restrukturyzacyjnych, jakkolwiek Zarząd Spółki dominującej nie posiada 
Ŝądnych informacji o podjęciu lub planach podjęcia przez banki działań mających na celu wypowiedzenie ww. umów. Spółka 
dominująca nie posiada obecnie środków wystarczających na jednorazową spłatę kredytów bankowych. 

Strategia przyjęta przez Zarząd i Radę Nadzorczą w kwietniu 2010 r. zakłada kontynuowanie i dalszy dynamiczny rozwój 
działalności Grupy Kapitałowej. Strategia ta zakłada osiągnięcie przez Grupę ambitnych celów strategicznych: 

1. Wzrost liczby restauracji: 
a. w roku 2011 do ponad 150, 
b. w roku 2014 do ponad 290, 

2. Osiągnięcie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy: 
a. w roku 2011: 250 mln zł, 
b. w roku 2014: 450 mln zł, 

3. Osiągnięcie EBITDA:  
a. w roku 2011: 250 mln zł, 
b. w roku 2014: 450 mln zł, 

Strategia będzie realizowana dzięki następującym głównym obszarom rozwoju: 

• Rozwój sieci restauracji pełnowymiarowych w segmencie casual dining przy zapewnieniu rentowności poszczególnych 
placówek, 

• Zwiększenie sprzedaŜy sieci restauracji pełnowymiarowych dzięki wprowadzeniu nowych kanałów dystrybucji – dostawy na 
zamówienie, sprzedaŜ na wynos, catering oraz sprzedaŜ mobilna. 

• Wejście w segment fast casual dining w oparciu o koncepty restauracyjne typu Express pod dotychczasowymi kluczowymi 
markami Sphinx i WOOK, 

• Rozwój sieci za granicą poprzez sprzedaŜ masterfranczyzy w ramach konceptów restauracji Sphinx i WOOK. 
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Ponadto spółka zakłada, Ŝe źródłem finansowania dynamicznego rozwoju w zakresie ilości placówek będą środki posiadane lub 
pozyskane bezpośrednio przez franczyzobiorców gotowych prowadzić nowe lokale restauracyjne.  Pełna realizacja załoŜeń tej 
strategii ma zapewnić przełamanie dotychczasowych problemów finansowych Spółki, a w konsekwencji wygenerować nadwyŜkę 
środków pienięŜnych, która pozwoli na spłatę obecnego zadłuŜenia spółki. 

Krytyczne dla skuteczności wdroŜenia przyjętej strategii rozwoju będzie uzyskanie w okresie najbliŜszych dwóch lat dodatkowych 
źródeł finansowania. Środki te pozwolą na dokończenie zaplanowanych inwestycji, bieŜącą obsługę kosztów finansowych oraz 
pozwolą na pokrycie niezbędnych przepływów z działalności operacyjnej związanych z przygotowaniem kluczowych procesów 
rozwoju i obsługi przyszłej sieci restauracji. 

Uwzględniając bieŜącą sytuacje finansową Zarząd Spółki dominującej rozpoczął rozmowy z bankami kredytującymi Spółkę 
dominującą w sprawie ustanowienia nowego 24 miesięcznego okresu karencji w spłacie rat kapitałowych.  

Zarząd jednostki dominującej uwzględniając załoŜenia strategii dokonał analizy planowanych przepływów finansowych za okres 12 
miesięcy od daty bilansowej 31 marca 2010 r.  Według wiedzy na dzień publikacji niniejszego raportu, analiza ta wskazuje,  na 
wypływ gotówki przewyŜszający stan posiadanych środków pienięŜnych na dzień 31 marca 2010 r. W związku z powyŜszym, 
powodzenie negocjacji z bankami, które dotyczących karencji w spłacie rat kapitałowych, będzie kluczowe z punktu widzenia 
moŜliwości Spółki dominującej do pełnej realizacji strategii rozwoju.  

19. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie  
co najmniej jednego kwartału 

Zdaniem Sfinks Polska S.A. podstawowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte w najbliŜszym czasie, to: 

a) Zwiększenie efektywności funkcjonowania i zyskowności istniejących restauracji, na co składają się: 
– dokończenie procesu zawierania z franczyzobiorcami nowych umów w ujednoliconym standardzie,  
– poprawa jakości zarządzania restauracjami przejętymi przez Spółkę dominującą do bezpośredniego zarządzania, od 

franczyzobiorców, z którymi dotychczasowa współpraca została zakończona,  
– poprawa warunków zaopatrzenia w ramach centralnych umów zaopatrzeniowych na cały asortyment surowców 

spoŜywczych, zakupu mediów, itp. 
– poprawa skuteczności systemu nadzoru i kontroli nad siecią restauracji. 

 
b) Restrukturyzacja portfela inwestycji przynoszących straty, w szczególności inwestycji zagranicznych, oraz rozpoczętych i 
niezakończonych inwestycji w nowe lokale restauracyjne, 
 
c) Zawarcie docelowej umowy zakupu udziałów Da Grasso Sp. z o.o. oraz pełne wykorzystanie synergii pomiędzy Grupą 
Kapitałową a spółką Da Grasso. Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe na mocy aneksu z dnia 29.01.2010 r. do Umowy 
Przedwstępnej sprzedaŜy udziałów spółki Da Grasso Sp. z o.o. zawartej w dniu 9 października 2009 r. strony Umowy dokonały 
zmiany terminu, w jakim moŜe dojść do podpisania ostatecznej umowy przeniesienia własności udziałów Da Grasso Sp. z o.o. 
(„Umowa Przyrzeczona”). Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niŜ do 31.07.2010 r., 
 
d) Trendy kształtowania się stawek czynszów na rynku lokali uŜytkowych, 
 
e) Skala spowolnienia gospodarczego i jego wpływ na korzystanie przez konsumentów z oferty sektora „casual dining”. 
 
20. Sprawozdanie według segmentów branŜowych i geograficznych 
 
Grupa działa w obszarze jednego segmentu branŜowego – rynku restauracyjnego.  
Grupa działa głównie w obszarze jednego segmentu geograficznego, jakim jest Polska. Pozostałe kraje, w ramach których 
Grupa prowadzi działalność to Niemcy, Węgry oraz Czechy. Salda aktywów i pasywów oraz obroty nie są alokowane na 
poszczególne kraje ze względu na niematerialność operacji zagranicznych. 
 

 
 
 
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSI ĄG RACHUNKOWYCH 
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

17 maja 2010 r. Dariusz Kowalik 
Odpowiedzialny za sporządzenie spra-
wozdania finansowego 

 

 
 
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
 
17 maja 2010 r. 
 

 
Janusz Bossak 

 
Wiceprezes Zarządu 

 

 
17 maja 2010 r. 

 
Jacek Woźniewicz 
 

 
Wiceprezes Zarządu 
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B. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA I  KWARTAŁ 2010 ROKU 
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SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. PLN)                                                  
stan na 2010-

03-31 (koniec I 
kwartału 2010) 

stan na  (koniec 
poprz. kwartału 

) 

stan na 2009-
12-31 (koniec 
poprzedniego 

roku obrotowe-
go) 

stan na 2009-
03-31 (koniec I 
kwartału 2009) 

A k t y w a         

I. Aktywa trwałe 63 268   66 940 99 817 
      1. Wartości niematerialne i prawne 2 303   2 396 2 777 

      2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 4 065   4 065 4 065 
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 51 787   55 164 86 604 
      3. NaleŜności długoterminowe 1 724   1 927 272 
          3.1. Od jednostek powiązanych 0   0 0 
          3.2. Od pozostałych jednostek 1 724   1 927 272 
      4. Inwestycje długoterminowe 0   0 0 

          4.1. Nieruchomości 0   0 0 
          4.2. Wartości niematerialne i prawne 0   0 0 
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0   0 0 
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0   0 0 

                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 
wyceniane metodą praw własności 

0   0 0 

                b) w pozostałych jednostkach 0   0 0 

          4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0   0 0 
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 388   3 388 6 099 
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 388   3 388 6 099 
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe       0 

II. Aktywa obrotowe 37 190   22 637 21 314 
      1. Zapasy 2 318   2 564 2 386 

      2. NaleŜności krótkoterminowe 15 470   13 939 14 896 
          2.1. Od jednostek powiązanych 0   0 0 
          2.2. Od pozostałych jednostek 15 470   13 939 14 896 
      3. Inwestycje krótkoterminowe 19 402   6 134 4 032 
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 402   6 134 4 032 
                 a) w jednostkach powiązanych 0   0 0 

                 b) w pozostałych jednostkach 0   0 0 
                 c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 19 402   6 134 4 032 
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0   0 0 
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0   0 0 

A k t y w a  r a z e m 100 458   89 578 121 131 
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SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. PLN)                                                                                           
stan na 2010-

03-31 (koniec I 
kwartału 2010) 

stan na  (koniec 
poprz. kwartału 

) 

stan na 2009-
12-31 (koniec 
poprzedniego 

roku obrotowe-
go) 

stan na 2009-
03-31 (koniec I 
kwartału 2009) 

P a s y w a         

I. Kapitał własny -66 070   -81 959 -26 203 
      1. Kapitał zakładowy 9 281   9 281 9 281 
      2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0   0 0 
      3. Kapitał wpłacone, jeszcze nie zarejestrowany 25 761   0 0 
      4. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0   0 0 
      5. Kapitał zapasowy 51 384   51 384 51 384 

      6. Kapitał z aktualizacji wyceny 0   0 0 
      7. Pozostałe kapitały rezerwowe 0   0 0 
      8. RóŜnice kursowe z przeliczenia -1 488   -1 537 -1 726 
      9. Zysk (strata) z lat ubiegłych -141 087   -75 325 -75 409 
      10. Zysk (strata) netto -9 920   -65 762 -9 733 
      11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

        

II. Kapitały mniejszo ści 2 049   3 958 2 447 
III. Ujemna warto ść firmy jednostek podporządkowanych 0   0 0 
II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowiązania 164 479   167 579 144 887 
      1. Rezerwy na zobowiązania 9 627   9 592 9 903 
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0   0 0 
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0   0 0 
                 a) długoterminowa 0   0 0 
                 b) krótkoterminowa 0   0 0 
          1.3. Pozostałe rezerwy 9 627   9 592 9 903 

                 a) długoterminowe 7 507   4 773 4 304 
                 b) krótkoterminowe 2 120   4 819 5 599 
      2. Zobowiązania długoterminowe 670   1 117 101 782 
          2.1. Wobec jednostek powiązanych 0   0 0 
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 670   1 117 101 782 
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 154 182   156 870 33 202 

          3.1. Wobec jednostek powiązanych 0   0 0 
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 154 182   156 870 33 202 
          3.3. Fundusze specjalne 0   0 0 
      4. Rozliczenia międzyokresowe 0   0 0 
          4.1. Ujemna wartośc firmy 0   0 0 
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0   0 0 

                 a) długoterminowe 0   0 0 
                 b) krótkoterminowe 0   0 0 

P a s y w a  r a z e m 100 458   89 578 121 131 
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE 
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW                               

(w tys. PLN) 

I kwartał 2010       
okres od 2010-

01-01     do 
2010-03-31 

 kwartały po-
przedzające 

bieŜący okres      

I kwartał 2009       
okres od 2009-

01-01     do 
2009-03-31 

kwartały po-
przedzające 
okres porów-

nywalny 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materia-
łów, w tym: 38 031   47 846   

      1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 37 944   47 684   

      2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 87   162   

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 877   47 087   
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 39 808   46 940   

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 69   147   

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II) -1 846   759   
IV. Koszty sprzedaŜy 0   0   
V. Koszty ogólnego zarządu 3 962   1 754   

VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V) -5 807   -995   
VII. Pozostałe przychody operacyjne 274   1 046   

       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12   0   
       2. Dotacje 0   0   
       3. Inne przychody operacyjne 262   1 046   
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 572   2 629   
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0   0   
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 178   0   

       3. Inne koszty operacyjne 394   2 629   

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -6 105   -2 578   
X. Przychody finansowe 23   1 273   
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0   0   
         - od jednostek powiązanych 0   0   
     2. Odsetki, w tym: 23   1 271   

         - od jednostek powiązanych 0   0   
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 0   0   
     4. Aktualizacja wartości inwestycji 0   0   
     5. Inne 0   2   
XI. Koszty finansowe 2 996   7 338   
     1. Odsetki, w tym: 2 589   845   

         - dla jednostek powiązanych 0   0   
     2. Strata ze zbycia inwestycji 0   0   
     3. Aktualizacja wartości inwestycji 0   0   
     4. Inne 408   6 493   

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -9 078   -8 643   
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0   0   

         1. Zyski nadzwyczajne 0   0   
         2. Straty nadzwyczajne 0   0   

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -9 078   -8 643   
XV. Podatek dochodowy 31   7   
        a) część bieŜąca 31   7   
        b) część odroczona 0   0   
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia stra-
ty) 

0   0   

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowa-
nych wycenianych metodą praw własności 

0   0   

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -9 109 0 -8 650 0 

XIX. Zysk (strata) mniejszości 811   1 083   

XX. Zysk (strata) netto przypadajaca akcjonariuszom podmiotu 
dominujacego (XVIII-/+XIX) -9 920 0 -9 733 0 
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Pozostałe całkowite dochody   

RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 49 0 -575   

Dochody całkowite razem -9 061 0 -9 225 0 

Dochody całkowite przypadające akcjonariuszom mniejszościo-
wym 

811 0 1 083 0 

Dochody całkowite przypadające akcjonariuszom podmiotu do-
minujacego -9 872 0 -10 308 0 

         
         
         

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu do-
minuj ącego 

-9 920 0 -9 733 0 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych  9 281 0 9 281 0 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadający akcjona-
riuszom podmiotu dominującego 

-1,07 0,00 -1,05 0,00 

Dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł) przypadający 
akcjonariuszom podmiotu dominującego 

-1,06 0,00 -1,11 0,00 

Dochody całkowite przypadające akcjonariuszom podmiotu do-
minuj ącego 

-9 872 0 -10 308 0 

Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych  14 889 0 9 281 0 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) przypa-
dający akcjonariuszom podmiotu dominującego 

-0,67 0,00 -1,05 0,00 

Rzowodnione dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł) 
przypadające akcjonariuszom podmiotu dominujacego 

-0,66 0,00 -1,11 0,00 
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN 
W KAPITALE WŁASNYM (w tys. PLN) 

I kwartał 2010        
okres od 2010-

01-01     do 
2010-03-31 

 kwartały po-
przedzające 

bieŜący okres      

I kwartał 2009       
okres od 2009-

01-01     do 
2009-03-31 

kwartały po-
przedzające 
okres porów-

nywalny 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) -81 959   -15 895   
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0   0   
   b) korekty błędów  podstawowych 0   0   

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych -81 959   -15 895   

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 281   9 281   
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0   0   
                 a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   
                     - emisji akcji (wydania udziałów) 0   0   
                b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   
                     - umorzenia akcji (udziałów) 0   0   

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 281   9 281   
      2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu 0   0   
          2.1. Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy 0   0   
                 a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                 b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   

          2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0   0   
      3. Kapitał wpłacony, ale jeszcze nie zarejestrowany na począ-
tek okresu 0   0   

          3.1. Zmiany kapitałów wpłaconych, nie zarejestrowanych 25 761   0   

                 a) zwiększenia (z tytułu) 25 761   0   

                 b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   
          3.2. Kapitał wpłacony, ale nie zarejestrowany na koniec 
okresu 

25 761   0   

      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0   0   

          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0   0   

                 a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                 b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   

          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0   0   

       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 51 384   51 384   

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0   0   

                 a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                     - emisji akcji powyŜej wartości nominalnej 0   0   

                     - z podziału zysku (ustawowo) 0   0   
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo mini-
malną wartość) 

0   0   

                 b) zmniejszenie (z tytułu) 0   0   

                     - zmian zasad rachunkowości 0   0   

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 51 384   51 384   

       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0   0   

           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0   0   

                  a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                  b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   

                      - zbycia środków trwałych 0   0   

            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0   0   

        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0   0   

            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0   0   

                   a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   



GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A.         SA-QS 1/2010 

 27 

            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0   0   

        7. RóŜnice kursowe z przeliczenia na początek okresu -1 537   -1 150   

            7.1. Zmiany róŜnic kursowych z przeliczenia 49   -575   

                   a) zwiększenia (z tytułu) 49   0   

                  b) zmniejszenia (z tytułu) 0   -575   

            7.2. RóŜnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu -1 488   -1 725   

        8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -75 325   -4 865   

            8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0   0   

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0   0   

                   b) korekty błędów  podstawowych 0   0   

            8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgod-
nieniu do danych porównywalnych 0   0   

                   a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                       - podziału zysku z lat ubiegłych 0   0   

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   

            8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0   0   

            8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -75 325   -4 865   

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0   0   

                   b) korekty błędów  podstawowych 0   0   

            8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgod-
nieniu do danych porównywalnych -75 325   -4 865   

                   a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -65 762   -70 545   

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   

                      - pokrycie straty z lat ubiegłych   0   0   

             8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -141 087   -75 410   

             8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -141 087   -75 410   

         9. Wynik netto -9 920   -9 733   

             a) zysk netto 0   0   

             b) strata netto -9 920   -9 733   

             c) odpisy z zysku 0   0   

 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -66 070   -26 203   

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) -66 070   -26 203   
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 
PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH (w tys.PLN) 

I kwartał 2010        
okres od 2010-

01-01     do 
2010-03-31 

 kwartały po-
przedzające 

bieŜący okres      

I kwartał 2009       
okres od 2009-

01-01     do 
2009-03-31 

kwartały po-
przedzające 
okres porów-

nywalny 

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - 
metoda pośrednia          

  I. Zysk (strata) netto -9 078   -8 642   

  II. Korekty razem 829   10 925   
       1. Podatek  dochodowy zapłacony -31   -12   
       2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych me-
todą praw własności 0   0   

       3. Amortyzacja 3 819   4 837   

       4. Likwidacja środków trwałych 127   0   

       5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 566   845   

       6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -12   0   

       7. Zmiana stanu stanu róŜnic kursowych z przeliczenia 49   -575   

       7. Zmiana stanu zapasów 247   872   

       8. Zmiana stanu naleŜności -910   881   
       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
poŜyczek i  kredytów 

-3 115   8 063   

      10. Zmiana stanu kapitałów mniejszości -1 909   -3 986   

      11. Inne korekty 0   0   

  III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)  -8 249   2 283   

B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej          

  I. Wpływy  229   0   
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

207   0   

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerial-
ne i prawne 

0   0   

       3. Z aktywów finansowych, w tym: 23   0   
           a) w jednostkach powiązanych 0   0   

               - zbycie aktywów finansowych 0   0   

               - dywidendy i udziały w zyskach 0   0   

               - spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych 0   0   

               - odsetki 0   0   

               - inne wpływy z aktywów finansowych 0   0   

           b) w pozostałych jednostkach  23   0   

               - zbycie aktywów finansowych 0   0   

               - dywidendy i udziały w zyskach 0   0   

               - spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych 0   0   

               - odsetki 23   0   

               - inne wpływy z aktywów finansowych 0   0   

       4. Inne wpływy inwestycyjne 0   0   

  II. Wydatki 670   134   
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczo-
wych aktywów trwałych 

670   134   

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

0   0   

       3. Na aktywa finansowe, w tym: 0   0   
           a) w jednostkach powiązanych 0   0   

               - nabycie aktywów finansowych 0   0   

               -  udzielone poŜyczki długoterminowe 0   0   

           b) w pozostałych jednostkach  0   0   

               - nabycie aktywów finansowych 0   0   

               -  udzielone poŜyczki długoterminowe 0   0   
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       4. Inne wydatki inwestycyjne 0   0   

  III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -440   -134   
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej          

 I. Wpływy  25 761   1 194   

       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych in-
strumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

25 761   0   

       2. Kredyty i poŜyczki 0   1 194   

       3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych 0   0   
       4. Inne wpływy finansowe 0   0   

  II. Wydatki  3 803   4 217   
       1. Koszty emisji akcjiwłasnych 418   0   

       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 811   1 079   
       3. Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podzia-
łu zysku 

0   0   

       4. Spłaty kredytów i poŜyczek 0   2 218   

       5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych 0   0   

       6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 0   0   

       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 906   75   
       8. Odsetki 1 668   845   

       9. Inne wydatki finansowe 0   0   
  III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności fi-
nansowej (I-II)   21 958   -3 023   

D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 13 268   -874   

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: 13 268   -874   
    - zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych          

F. Środki pieni ęŜne na początek okresu 6 134   4 906   

G. Środki pieni ęŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 19 402   4 032   
    - o ograniczonej moŜliwości dysponowania         
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JEDNOSTKOWY BILANS (w tys. PLN)                                                                                              

stan na  
2010-03-31 
(koniec I 
kwartału 

2010) 

Stan na  (ko-
niec poprz. 
kwartału ) 

stan na  
2009-12-31 
(koniec po-
przedniego 
roku obro-

towego) 

stan na  
2009-03-31 
(koniec I 
kwartału 

2009) 

A k t y w a         

I. Aktywa trwałe 61 023   64 091 89 569 

      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 292   2 385 2 757 

          - wartość firmy 0   0 0 

      2. Rzeczowe aktywa trwałe 47 720   50 695 74 598 

      3. NaleŜności długoterminowe 1 508   1 508 0 

          3.1. Od jednostek powiązanych 0   0 0 

          3.2. Od pozostałych jednostek 1 508   1 508 0 

      4. Inwestycje długoterminowe 6 115   6 115 6 115 

          4.1. Nieruchomości 0   0 0 

          4.2. Wartości niematerialne i prawne 0   0 0 

          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 6 115   6 115 6 115 

                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 6 115   6 115 6 115 

                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyce-
niane metodą praw własności 

6 115   6 115 6 115 

                b) w pozostałych jednostkach 0   0 0 

          4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0   0 0 

       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 388   3 388 6 099 

          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 388   3 388 6 099 

          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0   0 0 

II. Aktywa obrotowe 30 943   15 396 17 046 

      1. Zapasy 795   795 468 

      2. NaleŜności krótkoterminowe 16 109   13 530 15 872 

          2.1. Od jednostek powiązanych 5 609   5 008 5 673 

          2.2. Od pozostałych jednostek 10 500   8 522 10 199 

      3. Inwestycje krótkoterminowe 14 039   1 071 706 

          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 039   1 071 706 

                 a) w jednostkach powiązanych 0   0 0 

                 b) w pozostałych jednostkach 0   0 0 

                 c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 14 039   1 071 706 

          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0   0 0 

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0   0 0 

A k t y w a  r a z e m 91 966   79 487 106 615 
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JEDNOSTKOWY BILANS (w tys. PLN)                                                       

stan na  
2010-03-31 
(koniec I 
kwartału 

2010) 

Stan na  (ko-
niec poprz. 
kwartału ) 

stan na  
2009-12-31 
(koniec po-
przedniego 
roku obro-

towego) 

stan na  
2009-03-31 
(koniec I 
kwartału 

2009) 

P a s y w a         

I. Kapitał własny -64 586   -80 667 -28 873 

      1. Kapitał zakładowy 9 281   9 281 9 281 

      2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0   0 0 

      3. Kapitał wpłacony, niezarejestrowany 25 761       

      4. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0   0 0 

      5. Kapitał zapasowy 51 384   51 384 51 384 

      6. Kapitał z aktualizacji wyceny 0   0 0 

      7. Pozostałe kapitały rezerwowe 0   0 0 

      8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -141 332   -81 531 -81 531 

      9. Zysk (strata) netto -9 680   -59 801 -8 007 

      10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0   0 0 

II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowiązania 156 552   160 154 135 488 

      1. Rezerwy na zobowiązania 9 596   9 588 9 898 

          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0   0 0 

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0   0 0 

                 a) długoterminowa 0   0 0 

                 b) krótkoterminowa 0   0 0 

          1.3. Pozostałe rezerwy 9 596   9 588 9 898 

                 a) długoterminowe 7 506   4 773 4 306 

                 b) krótkoterminowe 2 090   4 815 5 592 

      2. Zobowiązania długoterminowe 121   482 86 399 

          2.1. Wobec jednostek powiązanych 0   0 0 

          2.2. Wobec pozostałych jednostek 121   482 86 399 

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 146 835   150 084 39 191 

          3.1. Wobec jednostek powiązanych 550   567 757 

          3.2. Wobec pozostałych jednostek 146 285   149 517 38 434 

          3.3. Fundusze specjalne 0   0 0 

      4. Rozliczenia międzyokresowe 0   0 0 

          4.1. Ujemna wartość firmy 0   0 0 

          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0   0 0 

                 a) długoterminowe 0   0 0 

                 b) krótkoterminowe 0   0 0 

P a s y w a  r a z e m 91 966   79 487 106 615 
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JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT (w tys. PLN) 

I kwartał 
2010       

okres od 
2010-01-01     

do  
2010-03-31 

 kwartały po-
przedzające 

bieŜący okres      

I kwartał 
2009       

okres od 
2009-01-01     

do  
2009-03-31 

kwartały po-
przedzające 
okres porów-

nywalny 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 

17 580   17 646   

    - od jednostek powiązanych 7 582   12 275   

      1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 17 516   17 481   

      2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 64   165   

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 043   16 828   

   - od jednostek powiązanych 0   0   

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18 997   16 679   

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 46   149   

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II) -1 463   818   

IV. Koszty sprzedaŜy 0   0   

V. Koszty ogólnego zarządu 3 962   1 754   

VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V) -5 425   -936   
VII. Pozostałe przychody operacyjne 177   329   
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0   0   
       2. Dotacje 0   0   
       3. Inne przychody operacyjne 177   329   
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 635   1 527   
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0   0   
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 178   0   
       3. Inne koszty operacyjne 1 457   1 527   
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -6 883   -2 134   
X. Przychody finansowe 22   1 270   
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0   0   
         - od jednostek powiązanych 0   0   
     2. Odsetki, w tym: 22   1 270   
         - od jednostek powiązanych 0   0   
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 0   0   
     4. Aktualizacja wartości inwestycji 0   0   
     5. Inne 0   0   
XI. Koszty finansowe 2 819   7 136   
     1. Odsetki, w tym: 2 421   658   
         - dla jednostek powiązanych 0   0   
     2. Strata ze zbycia inwestycji 0   0   
     3. Aktualizacja wartości inwestycji 0   0   
     4. Inne 398   6 478   
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -9 680   -8 000   
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0   0   
         1. Zyski nadzwyczajne 0   0   
         2. Straty nadzwyczajne 0   0   
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -9 680   -8 000   
XV. Podatek dochodowy 0   7   
        a) część bieŜąca 0   7   
        b) część odroczona 0   0   
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0   0   
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 0   0   
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -9 680   -8 007   
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Zysk (strata) netto (zanualizowany) -61 474   -88 937   

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych  9 281   9 281   

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,62   -9,58   

Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych  14 889   9 281   

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -4,13   -9,58   
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JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘśNYCH (w tys. PLN) 

I kwartał 
2010        

okres od 
2010-01-
01     do  
2010-03-

31 

 kwartały po-
przedzające 

bieŜący okres      

I kwartał 
2009       

okres od 
2009-01-
01     do 
2009-03-

31 

kwartały po-
przedzające 
okres porów-

nywalny 

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia          
  I. Zysk (strata) brutto -9 680   -8 000   
  II. Korekty razem 1 401   6 744   
       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą 
praw własności 0   0   
       2. Amortyzacja 3 355   4 016   
       3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych 0   0   
       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -22   658   
       5. Odsetki  2 421   0   
       6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0   0   
       7. Likwidacja środków trwałych 127   0   
       8. Odpis aktualizujący środki trwałe 0   0   
       9. Zmiana stanu rezerw 8   0   

       10. Zmiana stanu zapasów 0   242   

      11. Zmiana stanu naleŜności -2 160   -2 016   

       12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜy-
czek i  kredytów -3 501   6 447   
      13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0   -2 411   
      14. Odpis aktualizujący udziały i udzielone poŜyczki 1 173   0   
      15. Inne korekty 0   -185   
      16. Podatek dochodowy 0   -7   
  III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -8 279 0 -1 256 0 
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej          
  I. Wpływy  22   0   
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akty-
wów trwałych 0   0   
       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 0   0   
       3. Z aktywów finansowych, w tym: 22   0   
           a) w jednostkach powiązanych 0   0   
               - zbycie aktywów finansowych 0   0   
               - dywidendy i udziały w zyskach 0   0   
               - spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych 0   0   

               - odsetki 0   0   

               - inne wpływy z aktywów finansowych 0   0   

           b) w pozostałych jednostkach  22   0   

               - zbycie aktywów finansowych 0   0   
               - dywidendy i udziały w zyskach 0   0   
               - spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych 0   0   

               - odsetki 22   0   

               - inne wpływy z aktywów finansowych 0   0   

       4. Inne wpływy inwestycyjne 0   0   
  II. Wydatki 1 587   134   
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akty-
wów trwałych 414   134   
       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0   0   
       3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 173   0   
           a) w jednostkach powiązanych 1 173   0   
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               - nabycie aktywów finansowych 0   0   
               -  udzielone poŜyczki długoterminowe 1 173   0   

           b) w pozostałych jednostkach  0   0   

               - nabycie aktywów finansowych 0   0   
               -  udzielone poŜyczki długoterminowe 0   0   

       4. Inne wydatki inwestycyjne 0   0   
  III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 565   -134   
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej          
 I. Wpływy  25 761   40   
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumen-
tów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 25 761   0   
       2. Kredyty i poŜyczki 0   40   
       3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych 0   0   
       4. Inne wpływy finansowe 0   0   
  II. Wydatki  2 949   2 882   
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0   0   
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0   0   
       3. Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0   0   
       4. Spłaty kredytów i poŜyczek 0   2 218   
       5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych 0   0   
       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0   0   
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 862   6   

       8. Odsetki 1 668   658   
       9. Inne wydatki finansowe 419   0   
  III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności finansowej (I-
II)   22 812   -2 842   
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 12 968   -4 232   
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: 12 968   -4 232   
    - zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych  0   0   
F. Środki pieni ęŜne na początek okresu 1 071   1 469   

G. Środki pieni ęŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 039   706   
    - o ograniczonej moŜliwości dysponowania 0   0   
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JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W 
KAPITALE WŁASNYM (w tys. PLN) 

I kwartał 
2010        

okres od 
2010-01-
01     do  
2010-03-

31 

 kwartały po-
przedzające 

bieŜący okres      

I kwartał 
2009       

okres od 
2009-01-
01     do 
2009-03-

31 

kwartały po-
przedzające 
okres porów-

nywalny 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) -80 667   -20 866   
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0   0   
   b) korekty błędów  podstawowych 0   0   

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych -80 667   -20 866   
      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 281   9 281   
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0   0   
                 a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   
                     - emisji akcji (wydania udziałów) 0   0   
                b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   
                     - umorzenia akcji (udziałów) 0   0   

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 281   9 281   
      2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu 0   0   
          2.1. Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy 0   0   
                 a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                 b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   

          2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0   0   
      3. Kapitał wpłacony, niezarejestrowany na początek okresu 25 761   0   
          3.1. Zmiany  25 761   0   

                 a) zwiększenia (z tytułu) 25 761   0   

                 b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   

          3.2. Kapitał wpłacony, niezarejestrowany na koniec okresu 25 761   0   

      4. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0   0   

          4.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0   0   

                 a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                 b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   

          4.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0   0   

       5. Kapitał zapasowy na początek okresu 51 384   51 384   

          5.1. Zmiany kapitału zapasowego 0   0   

                 a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                     - emisji akcji powyŜej wartości nominalnej 0   0   

                     - z podziału zysku (ustawowo) 0   0   
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną war-
tość) 0   0   

                 b) zmniejszenie (z tytułu) 0   0   

                     - pokrycie straty 0   0   

           5.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 51 384   51 384   

       6. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0   0   

           6.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0   0   

                  a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                  b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   

                      - zbycia środków trwałych 0   0   

            6.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0   0   

        7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0   0   

            7.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0   0   

                   a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   
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                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   

            7.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0   0   

        8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -141 332   -81 531   

            8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0   0   

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0   0   

                   b) korekty błędów  podstawowych 0   0   

            8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 0   0   

                   a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                       - podziału zysku z lat ubiegłych 0   0   

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   

            8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0   0   

            8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -141 332   -81 531   

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0   0   

                   b) korekty błędów  podstawowych 0   0   

            8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych -141 332   -81 531   

                   a) zwiększenia (z tytułu) 0   0   

                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0   0   

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0   0   

                      - pokrycie straty z lat ubiegłych   0   0   

             8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -141 332   -81 531   

             8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -141 332   -81 531   

         9. Wynik netto -9 680   -8 007   

             a) zysk netto -9 680   -8 007   

             b) strata netto 0   0   

             c) odpisy z zysku 0   0   

 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -64 586   -28 873   

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) -64 586   -28 873   
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