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 w tys. PLN  w tys. EUR

1 kwartał 2008 1 kwartał 2007 1 kwartał 2008 1 kwartał 2007 

narastająco  narastająco  narastająco  narastająco  

okres od 2008-
01-01  

okres od 2007-
01-01  

okres od 2008-
01-01  

okres od 2007-
01-01  

do 2008-03-31 do 2007-03-31 do 2008-03-31 do 2007-03-31 

WYBRANE DANE FINANSOWE         

dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania 
finansowego 

        

          

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

21 213 18 908 5 963 4 840

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 624 4 195 1 300 1 074

III. Zysk (strata) brutto 3 357 3 431 944 878

IV. Zysk (strata) netto 2 572 2 804 723 718

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 620 235 3 829 60

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 962 -3 561 -3 644 -912

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -108 2 798 -30 716

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 550 -528 155 -135

IX. Aktywa razem  156 395 111 420 44 357 28 794

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 884 63 737 25 777 16 472

XI. Zobowiązania długoterminowe 38 071 38 342 10 798 9 909

XII. Zobowiązania krótkoterminowe  48 469 22 820 13 747 5 897

XIII. Kapitał własny  65 511 47 684 18 580 12 323

XIV. Kapitał zakładowy  9 281 8 781 2 632 2 269

XV. Liczba akcji  (w szt.) 9 280 951 8 780 951 9 280 951 8 780 951

XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł /  EUR) 0,50 1,46 0,14 0,37

XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / 
EUR) 

0,50 1,38 0,14 0,37

XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)  7,06 5,43 1,98 1,40

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)  7,06 5,14 1,98 1,40

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

0 0 0 0

 
Powyższe 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 każdego 
zakończonego miesiąca poszczególnych kwartałów 
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

JEDNOSTKOWY BILANS (w tys. PLN)            

stan na 2008-
03-31 (koniec I 

kwartału 
2008) 

stan na   
(koniec poprz. 

kwartału ) 

stan na 2007-
12-31 (koniec 
poprzedniego 

roku 
obrotowego) 

stan na 2007-
03-31 (koniec I 

kwartału 
2007) 

A k t y w a       

I. Aktywa trwałe 137 754   128 895 101 913
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 24 459   24 575 24 630
          - wartość firmy 0   0 0
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 96 918   94 651 76 762
      3. Należności długoterminowe 0   0 0
          3.1. Od jednostek powiązanych 0   0 0
          3.2. Od pozostałych jednostek 0   0 0
      4. Inwestycje długoterminowe 15 756   8 909 0
          4.1. Nieruchomości 0   0 0
          4.2. Wartości niematerialne i prawne 0   0 0
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 5 649   1 634 0
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 5 649   1 634 0
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 
wyceniane metodą praw własności 

5 649   1 634 0

                b) w pozostałych jednostkach 0   0 0
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe 10 107   7 275 0
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 621   759 521
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 621   759 521
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0   0 0
II. Aktywa obrotowe 18 641   16 553 9 507
      1. Zapasy 682   929 360
      2. Należności krótkoterminowe 16 864   15 079 7 808
          2.1. Od jednostek powiązanych 4 728   1 528 1 995
          2.2. Od pozostałych jednostek 12 136   13 550 5 813
      3. Inwestycje krótkoterminowe 1 095   545 1 340
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 095   545 1 340
                 a) w jednostkach powiązanych 0   0 0
                 b) w pozostałych jednostkach 0   0 0
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 095   545 1 340
          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 156 395   145 448 111 420
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JEDNOSTKOWY BILANS (w tys. PLN)            

stan na 2008-
03-31 (koniec 

I kwartału 
2008) 

stan na   
(koniec poprz. 

kwartału ) 

stan na 2007-
12-31 (koniec 
poprzedniego 

roku 
obrotowego) 

stan na 2007-
03-31 (koniec 

I kwartału 
2007) 

P a s y w a       
I. Kapitał własny 65 511   62 939 47 684
      1. Kapitał zakładowy 9 281   9 281 8 781
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0   0 0
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0   0 0
      4. Kapitał zapasowy 48 959   48 959 24 248
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0   0 0
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0   0 0
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 699   -178 11 850
      8. Zysk (strata) netto 2 572   4 876 2 804
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

0   0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 884   82 509 63 737
      1. Rezerwy na zobowiązania 4 344   4 817 2 575
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 916   2 251 1 703
          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 1 428   2 565 871
                 a) długoterminowe    0 0
                 b) krótkoterminowe 1 428   2 565 871
      2. Zobowiązania długoterminowe 38 071   38 230 38 342
          2.1. Wobec jednostek powiązanych 0   0 0
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 38 071   38 230 38 342
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 48 469   39 462 22 820
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 435   934 0
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 48 034   38 528 22 820
          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 156 395   145 448 111 420
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POZYCJE POZABILANSOWE JEDNOSTKOWE 
(w tys. PLN) 

stan na 2008-
03-31 (koniec 

I kwartału 
2008) 

stan na  
(koniec poprz. 

kwartału ) 

stan na 2007-
12-31 (koniec 
poprzedniego 

roku 
obrotowego) 

stan na 2007-
03-31 (koniec 

I kwartału 
2007) 

1. Należności 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 4 472   3 884 2 690
    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) 4 472   3 884 2 690
            - udzielonych gwarancji i poręczeń 4 472   3 884 2 690
3. Inne (z tytułu) 0   0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 4 472   3 884 2 690
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JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(w tys. PLN) 

I kwartał 2008  
okres od 2008-

01-01     do 
2008-03-31 

 kwartały       
okres od      do  

I kwartał 2007  
okres od 2007-

01-01     do 
2007-03-31 

kwartały       
okres od      do 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 213   18 908  

    - od jednostek powiązanych 17 089   13 253  

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 229   18 684  

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 984   224  

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 822   186  

   - od jednostek powiązanych 0   0  

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0   0  

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 822   186  

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 20 391   18 722  

IV. Koszty sprzedaży 0   0  

V. Koszty ogólnego zarządu 15 987   14 711  

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 404   4 011  

VII. Pozostałe przychody operacyjne 377   269  

       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1   39  

       2. Dotacje 0   0  

       3. Inne przychody operacyjne 376   230  

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 157   85  

       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0   0  

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0   0  

       3. Inne koszty operacyjne 157   85  

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 4 624   4 195  

X. Przychody finansowe 168   0  

     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0   0  

         - od jednostek powiązanych 0   0  

     2. Odsetki, w tym: 168   0  

         - 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 1 435   763  

     1. Odsetki, w tym: 1 306   763  

         - dla jednostek powiązanych 0   0  

     2. Strata ze zbycia inwestycji 0   0  

     3. Aktualizacja wartości inwestycji 0   0  

     4. Inne 129   0  

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 357   3 431  

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0   0  

         1. Zyski nadzwyczajne 0   310  

         2. Straty nadzwyczajne 0   310  

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3 357   3 431  

XV. Podatek dochodowy 785   627  

        a) część bieżąca 785   627  

        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) 2 572   2 804  
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Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 644   12 848  
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  9 281   8 781  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,50   1,46  
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  9 281   8 781  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,50   1,46  
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JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH  (w tys.PLN) 

I kwartał 
2008        

okres od 
2008-01-01    
do 2008-03-

31 

kwartały     
okres od      

do  

I kwartał 
2007        

okres od 
2007-01-01    
do 2007-03-

31 

kwartały     
okres od      

do  

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
pośrednia        
  I. Zysk (strata) netto 2 572   2 804  
  II. Korekty razem 11 048   -2 569  
       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą 
praw własności 0   0  
       2. Amortyzacja 3 666   2 606  
       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0   0  
       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 306   763  
       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0   -39  
       6. Zmiana stanu rezerw -1 138   -826  
       7. Zmiana stanu zapasów 247   -92  
       8. Zmiana stanu należności -1 785   536  
       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów 7 247   -5 341  
      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 505   -367  
      11. Inne korekty 0   191  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 13 620   235  
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej        
  I. Wpływy  0   100  
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 0   100  
       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 0   0  
       3. Z aktywów finansowych, w tym: 0   0  
           a) w jednostkach powiązanych 0   0  
               - zbycie aktywów finansowych 0   0  
               - dywidendy i udziały w zyskach 0   0  
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0   0  
               - odsetki 0   0  
               - inne wpływy z aktywów finansowych 0   0  
           b) w pozostałych jednostkach  0   0  
               - zbycie aktywów finansowych 0   0  
               - dywidendy i udziały w zyskach 0   0  
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0   0  
               - odsetki 0   0  
               - inne wpływy z aktywów finansowych 0   0  
       4. Inne wpływy inwestycyjne 0   0  
  II. Wydatki 12 962   3 661  
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 6 116   3 661  
       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0   0  
       3. Na aktywa finansowe, w tym: 6 846   0  
           a) w jednostkach powiązanych 6 846   0  
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               - nabycie aktywów finansowych 4 035   0  
               -  udzielone pożyczki długoterminowe 2 811   0  
           b) w pozostałych jednostkach  0   0  
               - nabycie aktywów finansowych 0   0  
               -  udzielone pożyczki długoterminowe 0   0  
       4. Inne wydatki inwestycyjne 0   0  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 962   -3 561  
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej        
 I. Wpływy  3 110   10 008  
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0   0  
       2. Kredyty i pożyczki 3 110   10 008  
       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0   0  
       4. Inne wpływy finansowe 0   0  
  II. Wydatki  3 218   7 210  
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0   0  
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0   0  
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku 0   0  
       4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 509   6 332  
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0   0  
       6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 0   0  
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 403   115  
       8. Odsetki 1 306   763  
       9. Inne wydatki finansowe 0   0  
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)   -108   2 798  
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 550   -528  
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 550   -528  
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych        
F. Środki pieniężne na początek okresu 545   1 868  
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 095   1 340  
    - o ograniczonej możliwości dysponowania       
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PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 
 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2008-05-05 Marek Bernatek Dyrektor finansowy  

 
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2008-05-05 Leszek Rodak Prezes Zarządu  
2008-05-05 Andrzej Zarzycki Wiceprezes Zarządu  
2008-05-05 Tomasz Suchowierski Wiceprezes Zarządu  
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INFORMACJA DODATKOWA 
do jednostkowego raportu kwartalnego sporządzonego za 1 kwartał 2008 roku 

trwającego do 1 stycznia 2008 do 31 marca 2008 
 
 
 

1. Informacje ogólne 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF). 
 
2. Stosowane zasady rachunkowości 

Poniżej zostały przedstawione zasady rachunkowości stosowane przy sporządzeniu niniejszego jednostkowego sprawozdania 
finansowego. Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły. Jednostkowe sprawozdanie 
finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów 
trwałych i instrumentów finansowych. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności. 

Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej i reprezentują należności za produkty, 
towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane 
ze sprzedażą. Przychód ze sprzedaży towarów ujmowany jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności. 

Leasing 

Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko 
wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. 
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa spółki i są wyceniane w ich wartości 
godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca 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, tak, by stopa odsetek od pozostającego 
zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone do rachunku zysków i strat. Opłaty leasingowe uiszczane w 
ramach leasingu operacyjnego obciążają koszty metodą liniową przez okres leasingu. 

Waluty obce 

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty są księgowane po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na 
dzień bilansowy, aktywa i pasywa pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten 
dzień. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat.  

Świadczenia pracownicze 

Kwoty krótkoterminowych świadczeń na rzecz pracowników innych niż z tytułu rozwiązania stosunku pracy i świadczeń 
kapitałowych ujmuje się jako zobowiązanie, po uwzględnieniu wszelkich kwot już wypłaconych i jednocześnie jako koszt okresu, 
chyba że świadczenie należy uwzględnić w koszcie wytworzenia składnika aktywów. 

Podatki 

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony.  Bieżące obciążenie podatkowe jest 
obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się 
od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących 
koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały 
opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach 
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 różnic przejściowych 
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podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej 
jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja 
aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica 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. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a 
w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części 
następuje jego odpis.  Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, 
gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku 
zysków i strat. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazane są w bilansie w wartości brutto pomniejszonej w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz 
utratę wartości. Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku 
wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do kosztów 
wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania. Amortyzację wylicza się dla 
wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej 
przydatności tych środków, używając metody liniowej.  Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są 
amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności, odpowiednio jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania 
leasingu. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica 
pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat.  

Wartości niematerialne  

Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na zakup i przygotowanie do 
używania danego programu komputerowego. Aktywowany koszt odpisuje się przez szacowany okres użytkowania. Znak towarowy 
jest traktowany jako wartość niematerialna i prawna o nieokreślonym okresie użytkowania i w związku z tym, od tego składnika nie 
dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W każdym okresie sprawozdawczym następuje weryfikacja okresu użytkowania, w celu 
ustalenia, czy zdarzenia i okoliczności nadal potwierdzają ocenę, że okres użytkowania tego składnika nadal jest nieokreślony. 
Umowy wniesione aportem aktywuje się w wartościach rzeczywiście wniesionych pomniejszonych o wartości amortyzacji 
dokonywanej przez okres obowiązywania umów.  

Utrata wartości 

Na każdy dzień bilansowy spółka dokonuje przeglądu wartości netto składników majątku trwałego w celu stwierdzenia, czy nie 
występują przesłanki wskazujące na możliwość utratę ich wartości. 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 pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów 
generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy 
dany składnik aktywów. W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test na utratę wartości 
przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości. 
Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub 
wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych 
przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego 
aktywa. Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa 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 obniżenie wcześniejszego przeszacowania). W momencie gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, 
wartość netto składnika aktywów (lub grupy aktywów) zwiększana jest do nowej wyszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej 
jednak od wartości netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich 
latach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest przychodach, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej przeszacowaniu – w 
takim przypadku, odwrócenie utraty wartości odnoszone jest na kapitał z aktualizacji wyceny. 

Zapasy 

Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) poniesione w związku z 
doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę zakupu, powiększoną o cła 
importowe i inne podatki (niemożliwe do późniejszego odzyskania od władz podatkowych), koszty transportu, załadunku, wyładunku 
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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) lub w cenie sprzedaży netto w zależności od tego, która 
z nich jest niższa. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do 
zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu 
itp.). 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 
pozostałych zapasów koszt ustala się stosując metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). 

Instrumenty finansowe 

Jedynymi instrumentami finansowymi występującymi w spółce są oprocentowane kredyty bankowe (w tym również kredyty 
w rachunku bieżącym), które księgowane są w wartości uzyskanych wpływów pomniejszonych o koszty bezpośrednie pozyskania 
środków. Koszty finansowe, łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami bezpośrednimi 
zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i 
zwiększają wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie.   

Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku gdy na spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający 
z przeszłych zdarzeń, jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje zmniejszenie zasobów ucieleśniających korzyści 
ekonomiczne spółki oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania. Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty 
operacyjne. 

Porównywalne dane finansowe 

Do danych porównywalnych zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym zastosowano zasady rachunkowości identyczne jak 
przyjęte do informacji na dzień i za okres zakończony 31.12.2007.  
 
3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem 
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 
 
Sprzedaż produktów, towarów i materiałów przez Spółkę w ujęciu jednostkowym w pierwszym kwartale 2008 roku wyniosła       
21.213 tys. zł i wzrosła o 12 % w porównaniu z analogicznym okresem roku 2007.  Wzrost sprzedaży został osiągnięty dzięki 
wzrostowi sprzedaży w już istniejących restauracjach oraz powiększeniu sieci o nowe restauracje Sphinx i Chłopskie Jadło. 
W pierwszym kwartale 2008 roku Spółka osiągnęła EBIT na poziomie 4 624 tys. zł. oraz EBITDA na poziomie 8 290 tys. zł.  co 
stanowi wzrost odpowiednio o 10%  i 22% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2007.  
W I kwartale Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 2 572 tys. zł.  
Łączne zobowiązania Spółki wzrosły w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2007 o kwotę 27 147 tys. zł do kwoty  
90 884 tys. zł..  
Wzrost zobowiązań nastąpił głównie na skutek wzrostu wykorzystania kredytów bankowych w rachunku bieżącym przeznaczonych 
na bieżące finansowanie działalności Spółki oraz wzrostu krótkoterminowych zobowiązań handlowych. 

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

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły czynniki ani zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczny 
wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe. 

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działań emitenta w prezentowanym okresie 

Sprzedaż spółki charakteryzuje się sezonowością typową dla całego rynku restauracyjnego. Najniższa sprzedaż jest osiągana przez 
restauracje w kwartale pierwszym. W pierwszym kwartale roku po pierwsze mniejsza ilość klientów odwiedza restauracje, po drugie 
w kwartale tym występuje najkrótszy miesiąc roku – luty, co wpływa na mniejszą ilość dni sprzedaż.  
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W drugim kwartale sprzedaż jest wyższa w stosunku do pierwszego kwartału. Przyczyną takiego stanu rzeczy są korzystniejsze 
warunki pogodowe, początek okresu wakacyjno – urlopowego, pojawiające się przy restauracjach ogródki gastronomiczne. 
Kwartał czwarty jest kolejnym kwartałem o wzrastającej sprzedaży. W okresie jesiennym tradycyjnie większa ilość klientów 
odwiedza restauracje. Na czwarty kwartał przypada okres przedświąteczny, w którym szczególnie wysoką sprzedaż osiągają 
restauracje zlokalizowane w galeriach handlowych. 
Najwyższa sprzedaż jest generowana w kwartale trzecim co wiąże się ze wzmożonym ruchem turystycznym przypadającym na okres 
wakacyjno-urlopowy. 
 

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

W I kwartale Spółka nie emitowała ani nie dokonywała wykupu żadnych dłużnych ani kapitałowych papierów wartościowych. 

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

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 29 czerwca2007r. , Spółka w okresie sprawozdawczym 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 emitenta. 

Po dniu, na który sporządzone zostało sprawozdanie nie wystąpiły żadne zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe 
wyniki finansowe. 

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

W dniu 18 stycznia 2008 r. sfinalizowano zakup  100%  udziałów  w Spółce Shanghai Express zarządzającej trzema restauracjami 
kuchni chińskiej pod marką WOOK, które zlokalizowane są w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79, w Łodzi przy ulicy Al. 
Piłsudskiego 5 oraz w Łodzi przy ulicy Karskiego 5.  

Cena udziałów została określona współczynnikiem od przychodów ze sprzedaży restauracji. i wyniosła 4.000.500 zł Górna granica 
ceny została ustalona jako iloczyn wskaźnika 1,2 oraz przychodów ze sprzedaży usług gastronomicznych netto restauracji 
obliczonych w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy. 

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

Od zakończenia ostatniego roku obrotowego zobowiązania warunkowe zwiększyły się o 588 tys. zł. tytułu udzielonych gwarancji 
bankowych. Należności warunkowe nie występują. 

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 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz 
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za 1 kwartał 2008 roku, obliczono 
przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień 
poszczególnych miesięcy 1 kwartału 2008 roku, tj: 3,5574 PLN. 

b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz 
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za 1 kwartał 2007 roku, obliczono 
przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień 
poszczególnych miesięcy 1 kwartału 2007 roku, tj: 3,9063PLN. 
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c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał 
własny oraz kapitał zakładowy na 31.03.2008 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.03.2008 roku, 
tj.: 3,5258 PLN. 

d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał 
własny oraz kapitał zakładowy na 31.03.2007 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.03.2007 roku, 
tj.: 3,8695 PLN. 

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

Zakładając wyniki osiągnięte w I kwartale 2008r., biorąc pod uwagę sezonowość rynku restauracyjnego oraz założony rozwój sieci 
restauracji,  Zarząd stoi na stanowisku, że wynik Spółki prognozowany na 2008r. zostanie zrealizowany. 

13. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta 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- 

Według informacji posiadanych przez Sfinks Polska S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu, akcjonariuszami posiadającymi 
bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy uwzględnieniu akcji i praw do 
akcji) są: 

 Stan na dzień 05.05.2008 r. 

Akcjonariusz Akcje uprzywilejowane     Akcje zwykłe                  Razem               Udział w kapitale 

TOMASZ MORAWSKI 0 4210753 4210753 45,37% 

CU OFE 0 1094650 1094650 11,79% 

AIG TFI 0 524715 524715 5,65% 

Pozostali 0 3450833 3450833 37,18% 

Razem 0 9 280 951 9 280 951 100,00% 

 

Akcjonariusz Akcje uprzywilejowane  
(liczba głosów) 

   Akcje zwykłe         
(liczba  głosów) 

         Razem               
(liczba głosów) 

Udział w zarządzaniu 

TOMASZ MORAWSKI 0 4210753 4210753 45,37% 

CU OFE 0 1094650 1094650 11,79% 

AIG TFI 0 524715 524715 5,65% 

Pozostali 0 3450833 3450833 37,18% 

Razem 0 9 280 951 9 280 951 100,00% 
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W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Spółka powzięła wiadomość o następujących zmianach w strukturze 
własności znacznych pakietów akcji Spółki: 

1. W dniu 04.03.2008r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU 
WBK, zgodnie z  którym Otwarty Fundusz Emerytalny Commercial Union posiadał na koniec 2007 roku 1 094 650 akcji Sfinks 
Polska S.A. Stanowiło to 11,79 % kapitału zakładowego Spółki oraz dawało prawo do 1 094 650 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 11,79 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 

14. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące, zgodnie 
z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie 
posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalne 

Stan na dzień 05.05.2008 r. 

                  Imię i Nazwisko                 Funkcja         Ilość akcji                Udział w % 

Tomasz Morawski Przewodniczący RN 4210753 45,37% 

Andrzej Zarzycki Wiceprezes Zarządu                       5894                      0,0635 % 

Tomasz Suchowierski Wiceprezes Zarządu                       3766                      0,0405 % 

Pan Grzegorz Dąbrowski który w wyniku złożonej rezygnacji od dnia 1 marca 2008r. nie pełni funkcji Prezesa Zarządu w okresie 
między publikacją raportu za IV kwartał 2007 a dniem 5 maja 2008r. nie zmienił stanu posiadania akcji spółki Sfinks Polska S.A. 

Zmiany w stanie posiadania akcji przez pozostałe osoby nadzorujące w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego nie 
wystąpiły. 

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

Spółka nie jest stroną w postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani  
organem administracji publicznej, których pojedyncza lub łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Spółki. 

16. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę przez niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami 
powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku 
obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO – jeżeli nie są one transakcjami typowymi 
i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki 
wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną. 

W okresie objętym sprawozdaniem ani Spółka, ani jednostki od niego zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi transakcji 
wykraczających poza bieżącą działalność operacyjną, których wartość przekraczałaby kwotę 500.000 EURO. 

17. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub 
udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość 
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 

W I kwartale 2008 r. Spółka jak i jednostki od niej zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki oraz nie udzieliły gwarancji 
– łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej tak, aby łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji 
stanowiła równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 

18. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku 
finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. 
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Sprawozdanie finansowe zawiera informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Spółki, wyniku 
finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.  
Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie żadne zagrożenia dla realizacji zobowiązań Spółki. 
Brak innych informacji, które są istotne dla oceny sytuacji Spółki. 

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

Zdaniem emitenta podstawowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte w najbliższym czasie, to: 

- wzrost sprzedaży związany z otwarciami nowych restauracji Sphinx, Chłopskie Jadło i WOOK, 
- wielkość realizowanych marż na sprzedaży związanych z ceną surowców, 
- tempo i terminowość otwarć nowych centrów handlowych, 
- tempo rozwoju restauracji za granicą, 
- wielkość marż realizowanych przez restauracje zagraniczne. 
- sezonowość sprzedaży,  
- panujące warunki pogodowe, 

 
20. Sprawozdanie według segmentów branżowych i geograficznych 
 
Z uwagi na specyfikę działalności emitenta  brak jest jakichkolwiek przesłanek do wyodrębnienia segmentów zarówno branżowych, 
jak i terytorialnych. 
 
Wszystkie spółki zależne działają w ramach tej samej branży – rynek gastronomiczny. Wszystkie restauracje oferują jednolite usługi 
oparte na jednolitych i zestandaryzowanych produktach. Pomimo, że restauracje działają w większych miastach w Polsce i 
zagranicą (Czechy – Praga, Węgry – Budapeszt)  brak jest przesłanek do podziału terytorialnego. Wszystkie inwestycje 
charakteryzują się podobną stopą zwrotu i zbliżoną dynamiką rozwoju. O ewentualnych różnicach nie decyduje położenie 
geograficzne, a konkretna lokalizacja w danym mieście. 
Z uwagi na brak charakterystycznych różnic niemożliwe jest dobranie klucza podziałowego. 

 
 
 
 
 
 
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 
 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2008-05-05 Marek Bernatek Dyrektor finansowy  

 
 
 
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2008-05-05 Leszek Rodak Prezes Zarządu  
2008-05-05 Andrzej Zarzycki Wiceprezes Zarządu  
2008-05-05 Tomasz Suchowierski Wiceprezes Zarządu  
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