Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe MEGARON S.A.
Informacja dodatkowa
za I półrocze 2011 r.
INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA- P 2011
sporządzona zgodnie z § 89 ust. 1 pkt. 2 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, informacja o zmianach
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacja o istotnych zmianach
wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z
tytułu odroczonego podatku dochodowego, o którym mowa w ustawie o rachunkowości,
dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
Informacja o stosowanych zasadach rachunkowości:
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
Rokiem obrotowym dla MEGARON S.A. jest rok kalendarzowy. Okresami
sprawozdawczymi są kolejne miesiące w roku obrotowym.
Wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą jednostki jest złoty polski. Jednostką sprawozdania są
tysiące złotych (PLN). Należy zwrócić uwagę, że kwoty wynikające z ksiąg rachunkowych
zaokrąglono do pełnych tysięcy złotych, dlatego mogą wynikać różnice wynikające

z zaokrągleń pomiędzy wartością ujawnionych w sprawozdaniu finansowym sum a łączną
wartością ich składowych w tysiącach złotych.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych
o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Jednostka nie prowadzi prac rozwojowych podlegających ujęciu jako wartości
niematerialne i prawne.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej
ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: oprogramowanie komputerów 2 lub
5 lat (aktualnie używane wartości amortyzowane są w okresie 2 lat).
Wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 3.500,00 PLN podlegają
odpisom amortyzacyjnym według planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych
odpisów poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych. Kwoty rocznych odpisów
amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danej
wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jej użytkowania uwzględniając okres
ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza
1.000,00 PLN, są odpisywane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Wartości
niematerialne i prawne od 1.000,00 do 3.500,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej i
umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania
Środki trwałe są wycenianie według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice
kursowe z wyceny powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących
wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków
trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów,
ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto
środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie
w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, których wartość
nie przekracza 1.000,00 PLN, są zaliczane do kosztów zużycia materiałów. Przedmioty o
wartości początkowej od 1.000,00 do 3.500,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej
środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania. Środki
trwałe, których wartość jest wyższa niż 3.500,00 PLN podlegają odpisom amortyzacyjnym
według planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych
środków trwałych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą
systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane
lata jego użytkowania uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, z
zastosowaniem metody liniowej lub degresywnej.

Zastosowane roczne stawki amortyzacyjne są następujące:
–
budynki i budowle 2,5 - 4,5%
–
urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego)10-20%
–
sprzęt komputerowy 20 - 33,33%
–
środki transportu
12 - 28%
–
inne środki trwałe
10 - 20%
Spółka ujmuje w swoich aktywach środki trwałe, z których korzysta na podstawie umów
leasingu lub podobnych umów, jeżeli umowy leasingu lub podobne umowy spełniają
przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.
W okresie prezentowanym w niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie była stroną
takich umów leasingu lub podobnych.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w
budowie zalicza się różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie
lub nabycie środków trwałych.
Długoterminowe aktywa finansowe w postaci akcji i udziałów ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty
przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je
według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości godziwej), zależnie od tego, która z nich
jest niższa. Udzielone pożyczki i nabyte instrumenty dłużne wycenia się w zamortyzowanej
cenie nabycia.
Inwestycje krótkoterminowe w aktywa akcje i udziały ujmuje się w księgach rachunkowych
na dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i
rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia
lub ceny rynkowej (wartości godziwej), zależnie od tego, która z nich jest niższa. Udzielone
pożyczki i nabyte instrumenty dłużne wycenia się w zamortyzowanej cenie nabycia.
Instrumenty pochodne wycenia się w wartości godziwej na dzień bilansowy.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
i ceny sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich
aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób:
 materiały – według ceny nabycia ustalonej metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło
(FIFO)
 produkty gotowe – według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz
uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym
wykorzystaniu zdolności produkcyjnych (techniczny koszt wytworzenia).
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez
podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym
podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej
sprzedaży.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane
w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość

do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i
zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
Wartość ujętych w wycenie wyrobów gotowych pośrednich kosztów produkcji nie jest istotna
ze względu na ich niski udział w koszcie wytworzenia wyrobów gotowych oraz niewielką
wartość składowanych wyrobów gotowych, z tego względu, kierując się zasadą istotności,
Spółka nie szacuje poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i
przy zapłacie odnosi się w rachunek zysków i strat. W uzasadnionych przypadkach odnosi się
je do kosztu usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych
kosztów).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpis aktualizujący tworzy się na:
 należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do
wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
 należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli
majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,
 należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a
według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej
kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym
zabezpieczeniem należności,
 należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku, do
których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu
ich otrzymania lub odpisania,
 należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu
prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem
prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie
oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy
odpis aktualizacji.
Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych
wycenia się według kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do środków pieniężnych
zalicza się krótkoterminowe (o terminie wymagalności krótszym niż 3 miesiące od daty
założenia) lokaty, które wycenia się w wartości uwzględniającej naliczone do dnia
bilansowego odsetki, naliczone zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W szczególności rozliczaniu w czasie
podlegają koszty ubezpieczeń, prenumerat i abonamentów oraz kosztów poniesionych na
przełomie roku.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, w tym statutu spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub
statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady
kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego
z aktualizacji wyceny, z nadwyżki powstałej przy sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
(agio).
Akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale
własnym.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako
skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika
majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na
kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio
podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału,
która dotyczy tego składnika majątku trwałego.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów
finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe
zobowiązania się wiążą.
W szczególności Spółka tworzy rezerwy na:

świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy) –
w wysokości ustalonej z zastosowaniem metod aktuarialnych,

sprawy sporne – w wysokości spodziewanego wypływu korzyści ekonomicznych ze
Spółki w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sporu – jeżeli niekorzystne
rozstrzygnięcie sporu jest prawdopodobne,

inne tytuły – jeżeli zdarzenia przeszłe w przyszłości spowodują prawdopodobnie
wypływ korzyści ekonomicznych ze Spółki a wartość rezerwy można wiarygodnie
oszacować.
Spółka nie szacuje rezerw na zwroty i naprawy gwarancyjne, ponieważ historyczne dane
wskazują na nieistotność przyszłych zobowiązań z tego tytułu.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem
zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż
środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które
wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań,
z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe
części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie
średnim Narodowego Banku Polskiego na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień
wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i
dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu
wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Rozliczeń międzyokresowych pasywnych dokonuje się w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności
ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, a kwotę zobowiązania można
oszacować w sposób wiarygodny.
Otrzymane dotacje do aktywów są ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe pasywne i
odnoszone w przychody proporcjonalnie do obciążenia kosztów wartością bilansową
dotowanych aktywów.
Spółka rozpoznaje dotacje jako składnik rozliczeń międzyokresowych pasywnych zgodnie z
metodą kasową, czyli w dacie wpływu dotacji do aktywów.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze
sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w
okresach, których dotyczą. Spółka ujmuje przychody w dacie przejścia ryzyk i korzyści
związanych ze zbywanym składnikiem aktywów na kupującego. Otrzymane dotacje do
kosztów Spółka wykazuje w przychodach w dacie wpływu środków pieniężnych z tytułu
dotacji, zaś dotacje do aktywów w dacie obciążenia kosztów z tytułu wyłączenia lub
amortyzacji dotowanych aktywów.
Koszty podstawowej działalności operacyjnej. Spółka prowadzi koszty w układzie
kalkulacyjnym i rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje
koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Ewidencja na kontach kosztów jest kompletna, tzn. ujmuje wszystkie operacje gospodarcze
dokonane w okresie sprawozdawczym. Ewentualne różnice wartości, jakie mogą powstać po
otrzymaniu dokumentów obcych, ujmowane są w ewidencji nie później niż w okresie
sprawozdawczym, w którym dokumenty te otrzymano.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki
w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na
przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn.
Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych jednostka zalicza również
otrzymane i udzielone bonusy, skonta i rabaty, które nie są uwzględniane
bezpośrednio przy dokonywaniu sprzedaży lub zakupów wyrobów gotowych,
towarów i materiałów,

Przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad
ujemnymi,

Koszty finansowe z tytułu odsetek, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,

Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń
nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością
operacyjną (w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły).
Opodatkowanie. Wynik finansowy brutto korygują:

bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Podatek dochodowy bieżący. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony. W związku z przejściowymi różnicami między
wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością

podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy
rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest
podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy
uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty
podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem
dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem
rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
sprawozdawczego.
Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach.
Nie dotyczy.
Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczenia podatku dochodowego.

30-06-2011
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
- powstanie różnic przejściowych w tym
wycena bilansowa zapasów
odpis aktualizujący wartość zapasów
odpisy aktualizujące należności
różnice kursowe
ujemne niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych
bonusy i wynik na sprzedaży aktywów trwałych
rezerwa na odprawy emerytalne
rezerwa niewykorzystane urlopy
rezerwa na premie pracownicze
rozliczenia m/o przychodów z tyt. badania sprawozdania finansowego
rozliczenia m/o przychodów z tyt. dodatkowych wypłat wynagrodzeń
rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży
rezerwa na sprawy sporne
strata podatkowa za okresy poprzednie
odsetki i prowizje niezapłacone
ujemne niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań
niewypłacone wynagrodzenia
nieopłacone składki ZUS
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

31-12-2010

126
126
126

51
51
51

9
1
1
63
2
30

9

1
2
18

1

2

19
-

1
17
-

30-06-2011
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu,
razem
a) odniesionej na wynik finansowy
- różnice kursowe
- odsetki naliczone od środków pieniężnych
- dodatnie niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych
- pozostałe
- naliczone kary umowne
- dodatnie niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań
- różnica stawek amortyzacyjnych
- naliczone bonusy
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

31-12-2010

13
13

43
43

1
12
12
31
-

-

Informacja o korekcie odpisów aktualizacyjnych.
W I półroczu 2011 r. Spółka nie utworzyła nowych odpisów aktualizujących.
Rozwiązano odpisy w wysokości 0,5 tys.
1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
raport wraz z wykazem najważniejszych wydarzeń ich dotyczących.
W okresie I półrocza 2011 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
obrotowego nastąpił wzrost przychodów i zysków Spółki:
 Przychody netto w okresie I półrocza 2011 r. – 19 585 tys. zł. w stosunku do pierwszego
półrocza 2010 nastąpił wzrost o 30% (I półrocze 2010 r. 15 066 tys. zł.)
 Zysk netto w okresie I półrocza 2011 r. – 3 141 tys. zł w stosunku do pierwszego
półrocza 2010 nastąpił wzrost o 9,2 % (I półrocze 2010r. – 2 876 tys. PL )
2. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
W pierwszym półroczu 2011 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, w tym zdarzenia
nietypowe, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w
prezentowanym okresie.
Ze względu na fakt działalności Spółki w sektorze budownictwa, występuje zjawisko
sezonowości sprzedaży. Największe przychody ze sprzedaży Emitent realizuje w trzecim
kwartale ( tj. w szczycie sezonu budowlanego), natomiast najmniejsze przychody Spółka
uzyskuje w I i IV kwartale (sezon zimowy), kiedy w głównej mierze pogoda nie pozwala
wykonawcom kontynuować prac wykończeniowych.
Jednakże nie są to zbyt znaczące wahania, wynoszą maksymalnie kilkanaście procent, co ma
nieznaczny wpływ na osiągane przez Emitenta w skali roku wyniki finansowe.
W okresie objętym raportem Emitent zrealizował przychody ze sprzedaży na poziomie
prognozowanym przez niego.

4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych
papierów wartościowych.
Spółka nie posiadała i nie emitowała dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
5. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie w
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.
W dniu 1 czerwca 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na
którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2010 rok oraz dokonano podziału zysku za
2010 rok.
Zysk netto w kwocie 1 719 887,77 zł podzielono następująco:
- 999 000,00 zł przekazano na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w roku 2011,
- 720 887,77 zł przekazano na kapitał zapasowy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w 2011 roku w
wysokości 0,37 zł na jedną akcję, co stanowi łączną wartość 999 000,00 zł.
6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono półroczne
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.
Po 30 czerwca 2011 roku nie wystąpiły w Spółce istotne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu
za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku, które wpłynęłyby w znaczący
sposób na przyszłe wyniki finansowe.
7. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów, które nastąpiły
od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
W Spółce nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych.
Szczecin, 31sierpień 2011r.

