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1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 

 

Nazwa:  POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SA 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: ul. Henryka Michała Kamieńskiego 17/4, 51-124 Wrocław 

Adres strony internetowej: http://finarch.pl 

Numer NIP:  7250014780 

Numer KRS: 0000153315 

Numer REGON: 470000527 

 

SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW SPÓŁKI 

 

Zarząd:  

 Paweł Szałański – Prezes Zarządu   

 

Rada Nadzorcza:   

 Aleksander Bachus – Członek Rady Nadzorczej  

 Dariusz Staszewski – Członek Rady Nadzorczej  

 Remigiusz Przybylski – Członek Rady Nadzorczej  

 Rafał Tomczak  – Członek Rady Nadzorczej  

 Maciej Kołsut – Członek Rady Nadzorczej 

 

 

2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA,  

ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ 

SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM 

ZGROMADZENIU. 

 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień 12 listopada 2015 roku wynosi 2 955 

165,00 zł i dzieli się na 2 955 165 równych i niepodzielnych akcji, w tym:  

 seria K – 226 845 akcji  o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

 seria Z – 2 728 320 akcji  o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

 

Liczba głosów z akacji: 2 955 165 



 

 4 

Tabela Nr 1. Akcjonariusze, posiadający na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Kwartalnego, 

 tj. na dzień 12 listopada 2015 r., co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki  

 

L.p. Nazwa Ilość akcji (szt.) 
% udział w kapitale 
zakładowym Spółki 

Ilość głosów (szt.) 

% udział w głosach  

na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki 

1 Terrifast Limited  1 409 113 47,68% 1 409 113 47,68% 

2 Greenlast Consulting 

Limited 
1 364 160 46.16% 1 364 160 46.16% 

3 Pozostali akcjonariusze 182 038 6,16% 182 038 6,16% 

Razem 2 955 165 100,00%  2 955 165 100,00 % 

 

 

        

3. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY 

KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO 

RAPORTEM KWARTALNYM 

 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 września 

2015 roku Polska Grupa Przemysłowa POLONIT SA tworzy grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 

w skład której wchodzą:  

 Polska Grupa Przemysłowa Polonit SA – jednostka dominująca  

 

 Szczeltech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jednostka zależna  

w rozumieniu postanowień art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a w/w ustawy o rachunkowości.  

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień   

30 września 2015 r. Polska Grupa Przemysłowa Polonit SA posiadała 198 udziałów 

Szczeltech Sp.  z o.o., co stanowi 99 % udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach 

na Walnym Zgromadzeniu tej spółki zależnej.     

 

Nazwa:  SZCZELTECH SP. Z O.O.  

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław 

Numer NIP:  8992756709 

Numer KRS: 0000520674 

Numer REGON: 022483369  

http://stooq.pl/h/?i=123c
http://stooq.pl/h/?i=12ju
http://stooq.pl/h/?i=12ju
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4. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU 

RAPORTU, W TYM INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD 

(POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

 

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym za III kwartał 2015 r. zostały sporządzone 

zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu rocznych sprawozdań 

finansowych, wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 330 i 613). W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał zmian w stosowanych zasadach 

rachunkowości. 

 

AMORTYZACJA I UMORZENIE 

 

Wartości niematerialne i prawne oraz składniki rzeczowego majątku trwałego są wyceniane według 

wartości nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe są amortyzowane przez 

okres ich przewidywanego użytkowania według metody liniowej, przy zastosowaniu podatkowych 

stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem do ustawy. Przedmioty długotrwałego użytku  

o niskiej jednostkowej wartości początkowej (poniżej 3500,00 zł) wprowadza się odpowiednio  

do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji środków trwałych i amortyzuje 

jednorazowo w miesiącu, w którym przyjęto przedmiot do używania. 

 

MATERIAŁY 

 

Wartość zakupionych materiałów na cele biurowo-gospodarcze odpisuje się w koszty w momencie ich 

poniesienia. 

 

TOWARY, PRODUKTY 

 

Towary handlowe, Produkty są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia, wytworzenia, rozchód 

następuje w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników 

aktywów.  

 

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 

 

Inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. 
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ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI  

 

Zobowiązania i należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań 

wykazane są także te zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty z tego tytułu 

dotyczyły roku obrotowego, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe.  

 

KAPITAŁ PODSTAWOWY 

 

Kapitał podstawowy jest wyceniany według wartości zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

UZNANIE PRZYCHODÓW 

 

Przychody ze sprzedaży stanowią wartość sprzedanych towarów i usług z wyłączeniem podatku  

od towarów i usług. Dla rachunku zysków i strat przychody usług szkoleniowych uznawane  

są proporcjonalnie do okresu zaawansowania usługi szkoleniowej. 

 

UZNAWANIE KOSZTÓW 

 

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat i odnoszone do kosztów  

w okresie, którego dotyczą. Dla rachunku zysków i strat, koszty usług szkoleniowych uznawane  

są proporcjonalnie do okresu zaawansowania usługi szkoleniowej. 

 

OPODATKOWANIE 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami fiskalnymi  

na podstawie zysku wskazanego w rachunku zysków i strat sporządzonym zgodnie z polskimi 

przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem korekt dokonywanych dla celów podatkowych.  

 

W okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. nie występowały zmiany zasad 

(polityki) rachunkowości Emitenta (Polska Grupa Przemysłowa Polonit SA). 

 

W ramach  grupy kapitałowej jednostka dominująca (Polska Grupa Przemysłowa Polonit SA) 

konsoliduje dane jednostek zależnych metodą konsolidacji pełnej, o której mowa w art. 60 ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. 
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zm.), a na dzień 30 września 2015 r. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęte zostały 

dane:  

 Polska Grupa Przemysłowa Polonit SA – jako dane jednostki dominującej 

 Szczeltech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako dane jednostki zależnej  

w rozumieniu postanowień art. 3 ust 1 pkt 37 lit. a)  ustawy o rachunkowości  

 

Na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 

2015 roku zastosowano następujące procedury konsolidacyjne:  

 

Bilans:  

Wyłączenie wyrażonej w cenie nabycia wartości akcji posiadanych przez jednostkę dominującą 

w jednostce zależnej z wycenionych według wartości godziwej aktywów netto jednostki zależnej. 

Jednostka dominująca posiada 100 % akcji w jednostce zależnej.  

Korekty konsolidacyjne:  

 długoterminowe aktywa finansowe (wartość udziałów w cenie nabycia) – kwota 10 000,00 zł   

 kapitały własne – kwota 10 000,00 zł  

 

Rachunek zysków i strat:   

Rachunek zysków i strat sporządzono przez sumowanie odpowiednich pozycji rachunków 

wyników objętych metodą konsolidacji pełnej.  

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym:  

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzono poprzez sumowanie 

odpowiednich pozycji zestawień zmian w kapitale własnym jednostek objętych metodą konsolidacji 

pełnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych. Korekty te dotyczą w szczególności wyłączenia 

kapitałów wniesionych i wypracowanych w spółkach zależnych do dnia objęcia posiadania w nim 

kontroli.  

 

Rachunek przepływów pieniężnych:  

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzono poprzez sumowanie 

odpowiednich pozycji rachunków przepływów pieniężnych jednostek objętych metodą konsolidacji 

pełnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych tych sum. Korekty konsolidacyjne polegają  

na wyłączeniu wszelkich przepływów pieniężnych pomiędzy objętą konsolidacją jednostką 

dominującą a jednostką zależną. Ze względu na zastosowanie metody pośredniej dokonano także 

wszelkich korekt konsolidacyjnych, które miały wpływ na ustalenie skonsolidowanego wyniku 

finansowego.  
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5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE BILANS, 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 

WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

 

5.1 EMITENT  

 

 

Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe z jednostkowego Rachunku Zysków i Strat - Polska Grupa 

Przemysłowa Polonit SA za okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi 

 

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat 
01.07.2015 -

30.09.2015 [zł] 

01.07.2014 -

30.09.2014 [zł] 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych 0,00 8 130,08 

Amortyzacja 0,00 0,00 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0,00 (3 769,70) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 (3 769,70) 

Przychody finansowe 0,00 0,00 

Koszty finansowe 0,00 0,00 

Zysk (strata) brutto 0,00 (3 769,70) 

Zysk (strata) netto 0,00 (3 769,70) 

 

Tabela nr 3. Wybrane dane finansowe z jednostkowego Bilansu Polska Grupa Przemysłowa Polonit SA  

na dzień 30.09.2015 roku oraz dane porównywalne na dzień 30.09.2014 roku. 

 

Wybrane dane finansowe z Bilansu 30.09.2015 r. [zł] 30.09.2014 r. [zł] 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 681 089,25 681 089,25 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,0 14 503,83 

Inwestycje długoterminowe  0,50 0,50 

Kapitał własny   (1 242 079,63) (1 125 843,90) 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 867 850,04 1 863 792,38 
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JEDNOSTKOWY BILANS – III  KWARTAŁ 2015 R.  

 

Tabela nr 4 Jednostkowy bilans – AKTYWA Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. za okres  

od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. 

(w złotych) 

 

Lp Wyszczególnienie 

za okres za okres 

01.07.2015 – 30.09.2015 01.07.2014 – 30.09.2014 

w złotych w złotych 

1 2 3 3 

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00  

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00  

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 
 

  

2. Wartość firmy 
 

  

3. Inne wartości niematerialne i prawne 
 

  

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 
 

  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00  

1. Środki trwałe 
 

  

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 
 

  

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
 

  

c) urządzenia techniczne i maszyny 
 

  

d) środki transportu 
 

  

e) inne środki trwałe 
 

  

2. Środki trwałe w budowie 
 

  

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 
 

  

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00  

1. Od jednostek powiązanych 
 

  

2. Od pozostałych jednostek 
 

  

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00  

1. Nieruchomości 
 

  

2. Wartości niematerialne i prawne 
 

  

3. Długoterminowe aktywa finansowe 
 

  

a) w jednostkach powiązanych 
 

  

– udziały lub akcje 
 

  

– inne papiery wartościowe 
 

  

– udzielone pożyczki 
 

  

– inne długoterminowe aktywa finansowe 
 

  

b) w pozostałych jednostkach 
 

  

– udziały lub akcje 
 

  

– inne papiery wartościowe 
 

  

– udzielone pożyczki 
 

  

– inne długoterminowe aktywa finansowe 
 

  

4. Inne inwestycje długoterminowe 
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V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00  

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
 

  

B. Aktywa obrotowe 0,00 9 560,55 

I. Zapasy 0,00 0,00  

1. Materiały 
 

  

2. Półprodukty i produkty w toku 
 

  

3. Produkty gotowe 
 

  

4. Towary 
 

  

5. Zaliczki na dostawy 
 

  

II. Należności krótkoterminowe 0,00 (439,45) 

1. Należności od jednostek powiązanych 
 

  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
 

  

– do 12 miesięcy 
 

  

– powyżej 12 miesięcy 
 

  

b) inne 
 

  

2. Należności od pozostałych jednostek 
 

(439,45) 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
 

  

– do 12 miesięcy 
 

  

– powyżej 12 miesięcy 
 

  

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń  

  

c) inne 
 

(439,45) 

d) dochodzone na drodze sądowej 
 

  

III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 10 000,00 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 
 

10 000,00 

a) w jednostkach powiązanych 
 

  

– udziały lub akcje 
 

  

– inne papiery wartościowe 
 

  

– udzielone pożyczki 
 

  

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
 

  

b) w pozostałych jednostkach 
 

  

– udziały lub akcje 
 

  

– inne papiery wartościowe 
 

  

– udzielone pożyczki 
 

  

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
 

  

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
 

10 000,00 

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
 

10 000,00 

– inne środki pieniężne 
 

  

– inne aktywa pieniężne 
 

  

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 
 

  

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 6 798,78 

Aktywa razem 0,00 16 359,33 
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Tabela nr 5 Jednostkowy bilans – PASYWA Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. za okres  

od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. 

(w złotych) 

 

Lp Wyszczególnienie 

za okres  za okres  

01.07.2015 – 30.09.2015 01.07.2014 – 30.09.2014 

w złotych w złotych 

1 2 3 4 

A. Kapitał (fundusz) własny 0,00 (3 769,70) 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 
 

  

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  
 

  

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  
 

  

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 
 

  

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  
 

  

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  
 

  

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  
 

  

VIII. Zysk (strata) netto  
 

(3 769,70) 

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

  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 20 129,03 

I. Rezerwy na zobowiązania  0,00 0,00  

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

  

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 
 

  

– długoterminowa 
 

  

– krótkoterminowa  
 

  

3. Pozostałe rezerwy 
 

  

– długoterminowe 
 

  

– krótkoterminowe 
 

  

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00  

1. Wobec jednostek powiązanych 
 

  

2. Wobec pozostałych jednostek 
 

  

a) kredyty i pożyczki 
 

  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
 

  

c) inne zobowiązania finansowe 
 

  

d) inne 
 

  

III. Zobowiązania krótkoterminowe  0,00 20 129,03 

1. Wobec jednostek powiązanych 
 

  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 
 

  

– do 12 miesięcy 
 

  

– powyżej 12 miesięcy 
 

  

b) inne 
 

  

2. Wobec pozostałych jednostek 
 

20 129,03 

a) kredyty i pożyczki 
 

  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
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c) inne zobowiązania finansowe 
 

  

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 
 

15 700,00 

– do 12 miesięcy 
 

15 700,00 

– powyżej 12 miesięcy 
 

  

e) zaliczki otrzymane na dostawy 
 

  

f) zobowiązania wekslowe 
 

  

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 
 

43,00 

h) z tytułu wynagrodzeń  
 

257,00 

i) inne 
 

4 129,03 

3. Fundusze specjalne 
 

  

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00  

1. Ujemna wartość firmy 
 

  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
 

  

– długoterminowe 
 

  

– krótkoterminowe  
 

  

Pasywa razem 0,00 16 359,33 

 

 

 

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – III KWARTAŁ 2015 R. 

 
Tabela nr 6 Rachunek zysków i strat Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. za okres od 01.07.2015 r. 

 do 30.09.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.07. 2014 r. do 30.09.2014 r. (w złotych) 

 

LP. Wyszczególnienie 

30-09-2015 30-09-2014 

III kwartał 2015 III kwartał 2014 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00 8 130,08 

– od jednostek powiązanych  
 

  

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 
 

8 130,08 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 

zmniejszenie – wartość ujemna)   
  

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  
 

  

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 
 

  

B. Koszty działalności operacyjnej 0,00 11 899,78 

I. Amortyzacja 
 

  

II. Zużycie materiałów i energii 
 

3 096,00 

III. Usługi obce 
 

8 503,78 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 
 

  

– podatek akcyzowy 
 

  

V. Wynagrodzenia 
 

300,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  
 

  

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  
 

  

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
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C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 0,00 (3 769,70) 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
 

  

II. Dotacje 
 

  

III. Inne przychody operacyjne 
 

0,00 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
 

  

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  
 

  

III. Inne koszty operacyjne 
 

0,00 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 0,00 (3 769,70) 

G. Przychody finansowe  0,00   

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 
 

  

– od jednostek powiązanych  
 

  

II. Odsetki, w tym: 
 

  

– od jednostek powiązanych  
 

  

III. Zysk ze zbycia inwestycji  
 

  

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  
 

  

V. Inne 
 

  

H. Koszty finansowe  0,00 0,00 

I. Odsetki, w tym: 
 

0,00 

– dla jednostek powiązanych  
 

  

II. Strata ze zbycia inwestycji  
 

  

III. Aktualizacja wartości inwestycji  
 

  

IV. Inne 
 

  

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) 0,00 (3 769,70) 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)  0,00   

I. Zyski nadzwyczajne  
 

  

II. Straty nadzwyczajne 
 

  

K. Zysk (strata) brutto (I+/–J) 0,00 (3 769,70) 

L. Podatek dochodowy 0,00   

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 
 

  

N. Zysk (strata) netto (K–L–M) 0,00 (3 769,70) 
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JEDNOSTKOWY BILANS STAN NA 30.09.2015 (narastająco) 

(WARIANT PORÓWNAWCZY) 

 
Tabela nr 7 Bilans – AKTYWA Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. na dzień 30.09.2015 r. wraz  

z porównaniem stanu do roku poprzedniego 

 

Lp Wyszczególnienie 

Stan na Stan na 

30.09.2015 30.09.2014 

w złotych w złotych 

1 2 3 3 

A. Aktywa trwałe 0,50 0,50 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00  0,00 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   
 

2. Wartość firmy   
 

3. Inne wartości niematerialne i prawne   
 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   
 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00  0,00 

1. Środki trwałe   
 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   
 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   
 

c) urządzenia techniczne i maszyny   
 

d) środki transportu   
 

e) inne środki trwałe   
 

2. Środki trwałe w budowie   
 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   
 

III. Należności długoterminowe 0,00  0,00 

1. Od jednostek powiązanych   
 

2. Od pozostałych jednostek   
 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,50 0,50 

1. Nieruchomości   
 

2. Wartości niematerialne i prawne   
 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,50 0,50 

a) w jednostkach powiązanych   
 

– udziały lub akcje   
 

– inne papiery wartościowe   
 

– udzielone pożyczki   
 

– inne długoterminowe aktywa finansowe   
 

b) w pozostałych jednostkach 0,50 0,50 

– udziały lub akcje 0,50 0,50 

– inne papiery wartościowe   
 

– udzielone pożyczki   
 

– inne długoterminowe aktywa finansowe   
 

4. Inne inwestycje długoterminowe   
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V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   
 

B. Aktywa obrotowe 716 645,47 731 149,30 

I. Zapasy 35 556,22 35 556,22 

1. Materiały   
 

2. Półprodukty i produkty w toku   
 

3. Produkty gotowe 21 934,07 21 934,07 

4. Towary 13 622,15 13 622,15 

5. Zaliczki na dostawy   
 

II. Należności krótkoterminowe 681 089,25 681 089,25 

1. Należności od jednostek powiązanych   
 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   
 

– do 12 miesięcy   
 

– powyżej 12 miesięcy   
 

b) inne   
 

2. Należności od pozostałych jednostek 681 089,25 681 089,25 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 65 692,98 65 692,98 

– do 12 miesięcy 65 692,98 65 692,98 

– powyżej 12 miesięcy   
 

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 

  
 

c) inne 569 496,11 569 496,11 

d) dochodzone na drodze sądowej 45 900,16 45 900,16 

III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00  14 503,83 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   14 503,83 

a) w jednostkach powiązanych   
 

– udziały lub akcje   
 

– inne papiery wartościowe   
 

– udzielone pożyczki   
 

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe   
 

b) w pozostałych jednostkach   
 

– udziały lub akcje   
 

– inne papiery wartościowe   
 

– udzielone pożyczki   
 

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe   
 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   14 503,83 

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach   14 503,83 

– inne środki pieniężne   
 

– inne aktywa pieniężne   
 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe   
 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00  6 798,78 

Aktywa razem 716 645,97 737 948,58 
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Tabela nr 8 Jednostkowy Bilans – PASYWA Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. na dzień  

30.09.2015 r. wraz z porównaniem stanu do roku poprzedniego 

 

Lp Wyszczególnienie 

Stan na  Stan na  

30.09.2015 30.09.2014 

w złotych w złotych 

1 2 3 4 

A. Kapitał (fundusz) własny (1 242 079,63) (1 125 843,90) 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 567 112,50 567 112,50 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)      

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)      

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 237 572,05 237 572,05 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny      

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe      

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  (2 032 556,44) (1 850 970,72) 

VIII. Zysk (strata) netto  (14 207,74) (79 557,73) 

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

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 958 725,60 1 863 792,48 

I. Rezerwy na zobowiązania  0,00 0,00  

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne     

– długoterminowa     

– krótkoterminowa      

3. Pozostałe rezerwy     

– długoterminowe     

– krótkoterminowe     

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00  

1. Wobec jednostek powiązanych     

2. Wobec pozostałych jednostek     

a) kredyty i pożyczki     

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

c) inne zobowiązania finansowe     

d) inne     

III. Zobowiązania krótkoterminowe  1 867 850,04 1 863 792,38 

1. Wobec jednostek powiązanych     

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     

– do 12 miesięcy     

– powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

2. Wobec pozostałych jednostek 1 867 850,04 1 863 792,38 

a) kredyty i pożyczki 255 597,30 355 597,30 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

c) inne zobowiązania finansowe     
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d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 179 204,94 775 608,28 

– do 12 miesięcy 1 179 204,94 775 608,28 

– powyżej 12 miesięcy     

e) zaliczki otrzymane na dostawy     

f) zobowiązania wekslowe     

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 346 804,44 348 377,94 

h) z tytułu wynagrodzeń  70 759,05 368 724,55 

i) inne 15 484,31 15 484,31 

3. Fundusze specjalne     

IV. Rozliczenia międzyokresowe 90 875,56 0,10 

1. Ujemna wartość firmy     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 90 875,56 0,10 

– długoterminowe     

– krótkoterminowe  90 875,56 0,10 

Pasywa razem 716 645,97 737 948,58 

 

 

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 30.09.2015 

(narastająco) 

(WARIANT PORÓWNAWCZY)  
 

Tabela nr 9 Jednostkowy Rachunek zysków i strat – Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. na dzień 

30.09.2015 r. wraz z porównaniem stanu do roku poprzedniego (w złotych) 

 

LP. Wyszczególnienie 

2015 2014 

bieżący rok ubiegły rok 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00  12 195,12 

– od jednostek powiązanych      

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   12 195,12 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 

zmniejszenie – wartość ujemna)  
    

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki      

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów     

B. Koszty działalności operacyjnej 14 207,74 91 752,85 

I. Amortyzacja     

II. Zużycie materiałów i energii 3 994,15 9 370,94 

III. Usługi obce 10 193,09 38 058,78 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 20,50 627,00 

– podatek akcyzowy     

V. Wynagrodzenia   42 800,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia      

VII. Pozostałe koszty rodzajowe    896,13 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów     

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00  0,00  
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I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

II. Dotacje     

III. Inne przychody operacyjne     

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00  0,00  

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      

III. Inne koszty operacyjne     

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) (14 207,74) (79 557,73) 

G. Przychody finansowe  0,00  0,00  

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     

– od jednostek powiązanych      

II. Odsetki, w tym:     

– od jednostek powiązanych      

III. Zysk ze zbycia inwestycji      

IV. Aktualizacja wartości inwestycji      

V. Inne     

H. Koszty finansowe  0,00  0,00  

I. Odsetki, w tym:     

– dla jednostek powiązanych      

II. Strata ze zbycia inwestycji      

III. Aktualizacja wartości inwestycji      

IV. Inne     

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) (14 207,74) (79 557,73) 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)  0,00  0,00  

I. Zyski nadzwyczajne      

II. Straty nadzwyczajne     

K. Zysk (strata) brutto (I+/–J) (14 207,74) (79 557,73) 

L. Podatek dochodowy 0,00  0,00  

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)     

N. Zysk (strata) netto (K–L–M) (14 207,74) (79 557,73) 

 

 

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA III KWARTAŁ  

(metoda pośrednia) 

 
Tabela nr 10 Rachunek przepływów pieniężnych – Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. za okres  

od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. 

(w złotych) 

 

  Wyszczególnienie 01.07.2015 -30.09.2015 01.07.2014 -30.09.2014 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  0,00 10 000,00 

I. Zysk (strata) netto  
 

-3 769,70 

II. Korekty razem 0,00 13 769,70 

1. Amortyzacja 
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2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  
 

  

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 
 

  

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 
 

  

5. Zmiana stanu rezerw 
 

  

6. Zmiana stanu zapasów 
 

  

7. Zmiana stanu należności 
 

439,45 

8. 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 

i kredytów  
20 129,03 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
 

-6 798,78 

10. Inne korekty  
 

  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) 0,00 10 000,00 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  0,00 0,00  

I. Wpływy 0,00 0,00  

1. 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych  
  

2. 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

prawne  
  

3. Z aktywów finansowych, w tym: 
 

  

a) w jednostkach powiązanych 
 

  

b) w pozostałych jednostkach 
 

  

– zbycie aktywów finansowych 
 

  

– dywidendy i udziały w zyskach 
 

  

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
 

  

– odsetki 
 

  

– inne wpływy z aktywów finansowych 
 

  

4. Inne wpływy inwestycyjne  
 

  

II. Wydatki 0,00 0,00  

1. 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych  
  

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
 

  

3. Na aktywa finansowe, w tym: 
 

  

a) w jednostkach powiązanych 
 

  

b) w pozostałych jednostkach 
 

  

– nabycie aktywów finansowych 
 

  

– udzielone pożyczki długoterminowe 
 

  

4. Inne wydatki inwestycyjne  
 

  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0,00 0,00  

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  0,00 0,00  

I. Wpływy 0,00 0,00  

1. 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału  
  

2. Kredyty i pożyczki 
 

  

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 
 

  

4. Inne wpływy finansowe  
 

  

II. Wydatki 0,00 0,00  

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 
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2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
 

  

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 
 

  

4. Spłaty kredytów i pożyczek 
 

  

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 
 

  

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 
 

  

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
 

  

8. Odsetki 
 

  

9. Inne wydatki finansowe  
 

  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0,00 0,00  

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/-C.III)  0,00 10 000,00 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 10 000,00 

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 
 

  

F. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 4 503,83 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 0,00 14 503,83 

– o ograniczonej możliwości dysponowania     

 

 

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

NA DZIEŃ 30.09.2015 (narastająco) 

(metoda pośrednia) 

  
Tabela nr 11 Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych – Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. 

na dzień 30.09.2015 r. wraz z porównaniem stanu do roku poprzedniego (w złotych) 

 

  Wyszczególnienie 30.09.2015 30.09.2014 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  -14 980,83 14 400,00 

I. Zysk (strata) netto  -14 207,74 -79 557,73 

II. Korekty razem -773,09 93 957,73 

1. Amortyzacja     

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych      

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej     

5. Zmiana stanu rezerw     

6. Zmiana stanu zapasów     

7. Zmiana stanu należności   -569,82 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -773,09 101 326,33 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   -6 798,78 

10. Inne korekty      

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) -14 980,83 14 400,00 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  0,00 0,00 

I. Wpływy 0,00 0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych     

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     
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3. Z aktywów finansowych, w tym:     

a) w jednostkach powiązanych     

b) w pozostałych jednostkach     

– zbycie aktywów finansowych     

– dywidendy i udziały w zyskach     

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

– odsetki     

– inne wpływy z aktywów finansowych     

4. Inne wpływy inwestycyjne      

II. Wydatki 0,00 0,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych     

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

3. Na aktywa finansowe, w tym:     

a) w jednostkach powiązanych     

b) w pozostałych jednostkach     

– nabycie aktywów finansowych     

– udzielone pożyczki długoterminowe     

4. Inne wydatki inwestycyjne      

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0,00 0,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  0,00 0,00 

I. Wpływy 0,00  14 400,00 

1. 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz 

dopłat do kapitału 
    

2. Kredyty i pożyczki     

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych     

4. Inne wpływy finansowe    14 400,00 

II. Wydatki 0,00 0,00 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych     

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku     

4. Spłaty kredytów i pożyczek     

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych     

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych     

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego     

8. Odsetki     

9. Inne wydatki finansowe      

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0,00  14 400,00 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/-C.III)  -14 980,83 0,00 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -14 980,83 14 400,00 

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych     

F. Środki pieniężne na początek okresu 14 980,83 103,83 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 0,00  14 503,83 

– o ograniczonej możliwości dysponowania 
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JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

Tabela nr 12 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym – Polska Grupa Przemysłowa Polonit SA 

(w złotych) 

 

  Wyszczególnienie 01.01.2015 – 30.09.2015 01.01.2014 – 30.09.2014 

. Kapitał (fundusz) własny -1 227 871,89 -1 046 286,17 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowści     

- korekty błędów     

Ia. 
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 

korektach 
-1 227 871,89 -1 046 286,17 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 567 112,50 2 268 450,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00  1 701 337,50 

a) zwiększenie ( z tytułu)     

- wydania udziałów (emisji akcji)     

b) zmniejszenie (z tytułu)   1 701 337,50 

- umorzenia udziałów (akcji)   1 701 337,50 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 567 112,50 567 112,50 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00  

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00  

a) zwiększenie ( z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00  

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00  

a) zwiększenie ( z tytułu)     

- udziały przeznaczone do sprzedaży     

- udziały przeznaczone do umorzenia     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

- sprzedaż udziałów     
 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00  

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 237 572,05 237 572,05 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00  

a) zwiększenie ( z tytułu)     

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej     

- z podziału zysku (ustawowo)     

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)     

- inne     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

- pokrycia straty     

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 237 572,05 237 572,05 

5. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
0,00 0,00  

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00  

a) zwiększenie ( z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     
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- zbycia środków trwałych     

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00  

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00  

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00  

a1) 
zwiększenie - podział zysku, wpłata z tytułu emisji akcji - kapitał 
nie zarejestrowany na 31.12.2010 roku 

    

a2. 
zwiększenie - uchwała zatwierdzająca sprawozdanie za 2009 rok, 

przeniesienie wyniku na kapitał rezerwowy 
    

b) zmniejszenie - wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcjii     

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00  

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 032 556,44 -2 920 118,86 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00  

- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści     

- korekty błędów     

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00  

a) zwiększenie ( z tytułu)     

- podziału zysku z lat ubiegłych     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00  

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 032 556,44 -2 920 118,86 

- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści     

- korekty błędów     

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 032 556,44 -2 920 118,86 

a) zwiększenie ( z tytułu)   (632 189,36) 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia     

b) zmniejszenie (z tytułu)   1 701 337,50 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 032 556,44 -1 850 970,72 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 032 556,44 -1 850 970,72 

8. Wynik netto -14 207,74 -79 557,73 

a) zysk netto     

b) strata netto -14 207,74 -79 557,73 

c) odpisy z zysku     

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -1 242 079,63 -1 125 843,90 

III. 
Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 
-1 242 079,63 -1 125 843,90 
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5.1 GRUPA KAPITAŁOWA  

 

 

Tabela nr 13. Wybrane dane finansowe z skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat - Polska Grupa 

Przemysłowa Polonit SA za okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi 

 

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat 
01.07.2015 -

30.09.2015 [zł] 

01.07.2014 -

30.09.2014 [zł] 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych 0,00 - 

Amortyzacja 73 325,00 - 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (73 325,00) - 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (73 325,00) - 

Przychody finansowe 0,00 - 

Koszty finansowe 0,00 - 

Zysk (strata) brutto (73 325,00) - 

Zysk (strata) netto (73 325,00) - 

 

Tabela nr 14. Wybrane dane finansowe z skonsolidowanego Bilansu Polska Grupa Przemysłowa  

Polonit SA na dzień 30.09.2015 roku oraz dane porównywalne na dzień 30.09.2014 roku. 

 

Wybrane dane finansowe z Bilansu 30.09.2015 r. [zł] 30.09.2014 r. [zł] 

Należności długoterminowe 0,00 - 

Należności krótkoterminowe 681 089,25 - 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 646,20 - 

Inwestycje długoterminowe  0,50 - 

Kapitał własny   642 008,46 - 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 - 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 868 433,15 - 

 

 

SKONSOLIDOWANY BILANS – III  KWARTAŁ 2015 R.  

 

Tabela nr 15 Skonsolidowany bilans – AKTYWA Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. za okres  

od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. 

(w złotych) 

 

Lp Wyszczególnienie 

za okres za okres 

01.07.2015 – 30.09.2015 01.07.2014 – 30.09.2014 

w złotych w złotych 

1 2 3 3 

A. Aktywa trwałe -73 325,00 -  

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 -  

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 
 

-  

2. Wartość firmy 
 

-  
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3. Inne wartości niematerialne i prawne 
 

-  

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 
 

-  

II. Rzeczowe aktywa trwałe -73 325,00 -  

1. Środki trwałe -73 325,00 -  

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 
 

-  

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
 

-  

c) urządzenia techniczne i maszyny -73 325,00 -  

d) środki transportu 
 

-  

e) inne środki trwałe 
 

-  

2. Środki trwałe w budowie 
 

-  

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 
 

-  

III. Należności długoterminowe 0,00 -  

1. Od jednostek powiązanych 
 

-  

2. Od pozostałych jednostek 
 

-  

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 -  

1. Nieruchomości 
 

-  

2. Wartości niematerialne i prawne 
 

-  

3. Długoterminowe aktywa finansowe 
 

-  

a) w jednostkach powiązanych 
 

-  

– udziały lub akcje 
 

-  

– inne papiery wartościowe 
 

-  

– udzielone pożyczki 
 

-  

– inne długoterminowe aktywa finansowe 
 

-  

b) w pozostałych jednostkach 
 

-  

– udziały lub akcje 
 

-  

– inne papiery wartościowe 
 

-  

– udzielone pożyczki 
 

-  

– inne długoterminowe aktywa finansowe 
 

-  

4. Inne inwestycje długoterminowe 
 

-  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 -  

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

-  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
 

-  

B. Aktywa obrotowe 0,00 -  

I. Zapasy 0,00 -  

1. Materiały 
 

-  

2. Półprodukty i produkty w toku 
 

-  

3. Produkty gotowe 
 

-  

4. Towary 
 

-  

5. Zaliczki na dostawy 
 

-  

II. Należności krótkoterminowe 0,00 -  

1. Należności od jednostek powiązanych 
 

-  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
 

-  
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– do 12 miesięcy 
 

-  

– powyżej 12 miesięcy 
 

-  

b) inne 
 

-  

2. Należności od pozostałych jednostek 
 

-  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
 

-  

– do 12 miesięcy 
 

-  

– powyżej 12 miesięcy 
 

-  

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych świadczeń  
-  

c) inne 
 

-  

d) dochodzone na drodze sądowej 
 

-  

III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 -  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 
 

-  

a) w jednostkach powiązanych 
 

-  

– udziały lub akcje 
 

-  

– inne papiery wartościowe 
 

-  

– udzielone pożyczki 
 

-  

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
 

-  

b) w pozostałych jednostkach 
 

-  

– udziały lub akcje 
 

-  

– inne papiery wartościowe 
 

-  

– udzielone pożyczki 
 

-  

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
 

-  

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
 

-  

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
 

-  

– inne środki pieniężne 
 

-  

– inne aktywa pieniężne 
 

-  

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 
 

-  

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 -  

Aktywa razem -73 325,00 - 

    Tabela nr 16 Skonsolidowany bilans – PASYWA Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. za okres  

od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. 

(w złotych) 

 

Lp Wyszczególnienie 

za okres  za okres  

01.07.2015 – 30.09.2015 01.07.2014 – 30.09.2014 

w złotych w złotych 

1 2 3 4 

A. Kapitał (fundusz) własny -73 325,00 -  

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 
 

-  

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  
 

-  

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  
 

-  

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 
 

-  
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V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  
 

-  

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  
 

-  

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  
 

-  

VIII. Zysk (strata) netto  -73 325,00 -  

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

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 -  

I. Rezerwy na zobowiązania  0,00 -  

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

-  

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 
 

-  

– długoterminowa 
 

-  

– krótkoterminowa  
 

-  

3. Pozostałe rezerwy 
 

-  

– długoterminowe 
 

-  

– krótkoterminowe 
 

-  

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 -  

1. Wobec jednostek powiązanych 
 

-  

2. Wobec pozostałych jednostek 
 

-  

a) kredyty i pożyczki 
 

-  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
 

-  

c) inne zobowiązania finansowe 
 

-  

d) inne 
 

-  

III. Zobowiązania krótkoterminowe  0,00 -  

1. Wobec jednostek powiązanych 
 

-  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 
 

-  

– do 12 miesięcy 
 

-  

– powyżej 12 miesięcy 
 

-  

b) inne 
 

-  

2. Wobec pozostałych jednostek 
 

-  

a) kredyty i pożyczki 
 

-  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
 

-  

c) inne zobowiązania finansowe 
 

-  

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 
 

-  

– do 12 miesięcy 
 

-  

– powyżej 12 miesięcy 
 

-  

e) zaliczki otrzymane na dostawy 
 

-  

f) zobowiązania wekslowe 
 

-  

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 
 

-  

h) z tytułu wynagrodzeń  
 

-  

i) inne 
 

-  

3. Fundusze specjalne 
 

-  

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 -  

1. Ujemna wartość firmy 
 

-  
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2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
 

-  

– długoterminowe 
 

-  

– krótkoterminowe  
 

-  

Pasywa razem -73 325,00 - 

 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – III KWARTAŁ 2015 R. 

 
Tabela nr 17 Skonsolidowany Rachunek zysków i strat Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. za okres 

od 01.07.2015 do 30.09.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.07. 2014 r. do 30.09.2014 r.  

(w złotych) 

 

LP. Wyszczególnienie 

30-09-2015 30-09-2014 

III kwartał 2015 III kwartał 2014 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00 - 

– od jednostek powiązanych  
 

- 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 
 

- 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 

zmniejszenie – wartość ujemna)   
- 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  
 

- 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 
 

- 

B. Koszty działalności operacyjnej 73 325,00 - 

I. Amortyzacja 73 325,00 - 

II. Zużycie materiałów i energii 
 

- 

III. Usługi obce 
 

- 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 
 

- 

– podatek akcyzowy 
 

- 

V. Wynagrodzenia 
 

- 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  
 

- 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  
 

- 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
 

- 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -73 325,00 - 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 - 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
 

- 

II. Dotacje 
 

- 

III. Inne przychody operacyjne 
 

- 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 - 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
 

- 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  
 

- 

III. Inne koszty operacyjne 
 

- 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -73 325,00 - 

G. Przychody finansowe  0,00 - 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 
 

- 
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– od jednostek powiązanych  
 

- 

II. Odsetki, w tym: 
 

- 

– od jednostek powiązanych  
 

- 

III. Zysk ze zbycia inwestycji  
 

- 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  
 

- 

V. Inne 
 

- 

H. Koszty finansowe  0,00 - 

I. Odsetki, w tym: 
 

- 

– dla jednostek powiązanych  
 

- 

II. Strata ze zbycia inwestycji  
 

- 

III. Aktualizacja wartości inwestycji  
 

- 

IV. Inne 
 

- 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) -73 325,00 - 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)  0,00 - 

I. Zyski nadzwyczajne  
 

- 

II. Straty nadzwyczajne 
 

- 

K. Zysk (strata) brutto (I+/–J) -73 325,00 - 

L. Podatek dochodowy 0,00 - 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 
 

- 

N. Zysk (strata) netto (K–L–M) -73 325,00 - 

 

 

SKONSOLIDOWANY BILANS STAN NA 30.09.2015 (narastająco) 

(WARIANT PORÓWNAWCZY) 

 
Tabela nr 18 Skonsolidowany Bilans – AKTYWA Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. na dzień 

30.09.2015 r. wraz z porównaniem stanu do roku poprzedniego 

 

Lp Wyszczególnienie 

Stan na Stan na 

30.09.2015 30.09.2014 

w złotych w złotych 

1 2 3 3 

A. Aktywa trwałe 1 880 025,50 - 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 - 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 
 

- 

2. Wartość firmy 
 

- 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 
 

- 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 
 

- 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 880 025,00 - 

1. Środki trwałe 1 880 025,00 - 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 
 

- 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
 

- 

c) urządzenia techniczne i maszyny 1 880 025,00 - 
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d) środki transportu 
 

- 

e) inne środki trwałe 
 

- 

2. Środki trwałe w budowie 
 

- 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 
 

- 

III. Należności długoterminowe 0,00 - 

1. Od jednostek powiązanych 
 

- 

2. Od pozostałych jednostek 
 

- 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,50 - 

1. Nieruchomości 
 

- 

2. Wartości niematerialne i prawne 
 

- 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,50 - 

a) w jednostkach powiązanych 
 

- 

– udziały lub akcje 
 

- 

– inne papiery wartościowe 
 

- 

– udzielone pożyczki 
 

- 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 
 

- 

b) w pozostałych jednostkach 0,50 - 

– udziały lub akcje 0,50 - 

– inne papiery wartościowe 
 

- 

– udzielone pożyczki 
 

- 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 
 

- 

4. Inne inwestycje długoterminowe 
 

- 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 - 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

- 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
 

- 

B. Aktywa obrotowe 721 291,67 - 

I. Zapasy 35 556,22 - 

1. Materiały 
 

- 

2. Półprodukty i produkty w toku 
 

- 

3. Produkty gotowe 21 934,07 - 

4. Towary 13 622,15 - 

5. Zaliczki na dostawy 
 

- 

II. Należności krótkoterminowe 681 089,25 - 

1. Należności od jednostek powiązanych 
 

- 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
 

- 

– do 12 miesięcy 
 

- 

– powyżej 12 miesięcy 
 

- 

b) inne 
 

- 

2. Należności od pozostałych jednostek 681 089,25 - 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 65 692,98 - 

– do 12 miesięcy 65 692,98 - 

– powyżej 12 miesięcy 
 

- 
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b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych świadczeń   

c) inne 569 496,11 - 

d) dochodzone na drodze sądowej 45 900,16 - 

III. Inwestycje krótkoterminowe 4 646,20 - 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 646,20 - 

a) w jednostkach powiązanych 
 

- 

– udziały lub akcje 
 

- 

– inne papiery wartościowe 
 

- 

– udzielone pożyczki 
 

- 

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
 

- 

b) w pozostałych jednostkach 
 

- 

– udziały lub akcje 
 

- 

– inne papiery wartościowe 
 

- 

– udzielone pożyczki 
 

- 

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
 

- 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 646,20 - 

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 646,20 - 

– inne środki pieniężne 
 

- 

– inne aktywa pieniężne 
 

- 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 
 

- 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 - 

Aktywa razem 2 601 317,17 - 

 

Tabela nr 19 Skonsolidowany Bilans – PASYWA Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. na dzień  

30.09.2015 r. wraz z porównaniem stanu do roku poprzedniego 

 

Lp Wyszczególnienie 

Stan na  Stan na  

30.09.2015 30.09.2014 

w złotych w złotych 

1 2 3 4 

A. Kapitał (fundusz) własny 642 008,46 - 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 577 112,50 - 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  
 

- 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  
 

- 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 332 572,05 - 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  
 

- 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  
 

- 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -2 032 556,44 - 

VIII. Zysk (strata) netto  -235 119,65 - 

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

- 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 959 308,71 - 

I. Rezerwy na zobowiązania  0,00 - 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

- 
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2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 
 

- 

– długoterminowa 
 

- 

– krótkoterminowa  
 

- 

3. Pozostałe rezerwy 
 

- 

– długoterminowe 
 

- 

– krótkoterminowe 
 

- 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 - 

1. Wobec jednostek powiązanych 
 

- 

2. Wobec pozostałych jednostek 
 

- 

a) kredyty i pożyczki 
 

- 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
 

- 

c) inne zobowiązania finansowe 
 

- 

d) inne 
 

- 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  1 868 433,15 - 

1. Wobec jednostek powiązanych 
 

- 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 
 

- 

– do 12 miesięcy 
 

- 

– powyżej 12 miesięcy 
 

- 

b) inne 
 

- 

2. Wobec pozostałych jednostek 1 868 433,15 - 

a) kredyty i pożyczki 255 597,30 - 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
 

- 

c) inne zobowiązania finansowe 
 

- 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 179 788,05 - 

– do 12 miesięcy 1 179 788,05 - 

– powyżej 12 miesięcy 
 

- 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 
 

- 

f) zobowiązania wekslowe 
 

- 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 346 804,44 - 

h) z tytułu wynagrodzeń  70 759,05 - 

i) inne 15 484,31 - 

3. Fundusze specjalne 
 

- 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 90 875,56 - 

1. Ujemna wartość firmy 
 

- 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 90 875,56 - 

– długoterminowe 
 

- 

– krótkoterminowe  90 875,56 - 

Pasywa razem 2 601 317,17 - 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 30.09.2015 

(narastająco) 

(WARIANT PORÓWNAWCZY)  
 

Tabela nr 20 Skonsolidowany Rachunek zysków i strat – Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. na dzień 

30.09.2015 r. wraz z porównaniem stanu do roku poprzedniego (w złotych) 

 

LP. Wyszczególnienie 

2015 2014 

bieżący rok ubiegły rok 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00 - 

– od jednostek powiązanych  
 

- 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 
 

- 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 

zmniejszenie – wartość ujemna)   
- 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  
 

- 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 
 

- 

B. Koszty działalności operacyjnej 235 119,65 - 

I. Amortyzacja 219 975,00 - 

II. Zużycie materiałów i energii 3 994,15 - 

III. Usługi obce 10 755,20 - 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 395,30 - 

– podatek akcyzowy 
 

- 

V. Wynagrodzenia 
 

- 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  
 

- 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  
 

- 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
 

- 

D. Pozostałe przychody operacyjne -220 911,91 - 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
 

- 

II. Dotacje 
 

- 

III. Inne przychody operacyjne 
 

- 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 - 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
 

- 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  
 

- 

III. Inne koszty operacyjne 
 

- 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -14 207,74 - 

G. Przychody finansowe  -220 911,91 - 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 
 

- 

– od jednostek powiązanych  
 

- 

II. Odsetki, w tym: 
 

- 

– od jednostek powiązanych  
 

- 

III. Zysk ze zbycia inwestycji  
 

- 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  
 

- 

V. Inne 
 

- 
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H. Koszty finansowe  0,00 - 

I. Odsetki, w tym: 
 

- 

– dla jednostek powiązanych  
 

- 

II. Strata ze zbycia inwestycji  
 

- 

III. Aktualizacja wartości inwestycji  
 

- 

IV. Inne 
 

- 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) -14 207,74 - 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)  -220 911,91 - 

I. Zyski nadzwyczajne  
 

- 

II. Straty nadzwyczajne 
 

- 

K. Zysk (strata) brutto (I+/–J) -14 207,74 - 

L. Podatek dochodowy -220 911,91 - 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 - 

N. Zysk (strata) netto (K–L–M) -14 207,74 - 

 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

ZA III KWARTAŁ  

(metoda pośrednia) 

 
Tabela nr 21 Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych – Polska Grupa Przemysłowa Polonit 

S.A. za okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.07.2014 r.  

do 30.09.2014 r. (w złotych) 

 

  Wyszczególnienie 01.07.2015 -30.09.2015 01.07.2014 -30.09.2014 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
  

I. Zysk (strata) netto  -73 325,00 - 

II. Korekty razem 73 325,00 - 

1. Amortyzacja 73 325,00 - 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  
 

- 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 
 

- 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 
 

- 

5. Zmiana stanu rezerw 
 

- 

6. Zmiana stanu zapasów 
 

- 

7. Zmiana stanu należności 
 

- 

8. 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów  

- 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
 

- 

10. Inne korekty  
 

- 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) 0,00 - 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  0,00 - 

I. Wpływy 0,00 - 

1. 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych  
- 

2. 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne  

- 
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3. Z aktywów finansowych, w tym: 
 

- 

a) w jednostkach powiązanych 
 

- 

b) w pozostałych jednostkach 
 

- 

– zbycie aktywów finansowych 
 

- 

– dywidendy i udziały w zyskach 
 

- 

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
 

- 

– odsetki 
 

- 

– inne wpływy z aktywów finansowych 
 

- 

4. Inne wpływy inwestycyjne  
 

- 

II. Wydatki 0,00 - 

1. 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych  

- 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
 

- 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 
 

- 

a) w jednostkach powiązanych 
 

- 

b) w pozostałych jednostkach 
 

- 

– nabycie aktywów finansowych 
 

- 

– udzielone pożyczki długoterminowe 
 

- 

4. Inne wydatki inwestycyjne  
 

- 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0,00 - 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  0,00 - 

I. Wpływy 0,00 - 

1. 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału  
- 

2. Kredyty i pożyczki 
 

- 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 
 

- 

4. Inne wpływy finansowe  
 

- 

II. Wydatki 0,00 - 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 
 

- 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
 

- 

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 
 

- 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 
 

- 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 
 

- 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 
 

- 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
 

- 

8. Odsetki 
 

- 

9. Inne wydatki finansowe  
 

- 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0,00 - 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/-C.III)  0,00 - 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 - 

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 
 

- 

F. Środki pieniężne na początek okresu 4 646,20 - 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 4 646,20 - 

– o ograniczonej możliwości dysponowania 
 

- 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

NA DZIEŃ 30.09.2015 (narastająco) 

(metoda pośrednia) 

  
Tabela nr 22 Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych – Polska Grupa Przemysłowa Polonit 

S.A. na dzień 30.09.2015 r. wraz z porównaniem stanu do roku poprzedniego (w złotych) 

 

  Wyszczególnienie 30.09.2015 30.09.2014 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  0,00 - 

I. Zysk (strata) netto  -235 119,65 - 

II. Korekty razem 219 785,02 - 

1. Amortyzacja 219 975,00 - 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  
 

- 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 
 

- 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 
 

- 

5. Zmiana stanu rezerw 
 

- 

6. Zmiana stanu zapasów 
 

- 

7. Zmiana stanu należności 
 

- 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -189,98 - 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
 

- 

10. Inne korekty  
 

- 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) -15 334,63 - 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  0,00 - 

I. Wpływy 0,00 - 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
 

- 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
 

- 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 
 

- 

a) w jednostkach powiązanych 
 

- 

b) w pozostałych jednostkach 
 

- 

– zbycie aktywów finansowych 
 

- 

– dywidendy i udziały w zyskach 
 

- 

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
 

- 

– odsetki 
 

- 

– inne wpływy z aktywów finansowych 
 

- 

4. Inne wpływy inwestycyjne  
 

- 

II. Wydatki 0,00 - 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
 

- 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
 

- 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 
 

- 

a) w jednostkach powiązanych 
 

- 

b) w pozostałych jednostkach 
 

- 

– nabycie aktywów finansowych 
 

- 

– udzielone pożyczki długoterminowe 
 

- 
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4. Inne wydatki inwestycyjne  
 

- 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0,00 - 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  0,00 - 

I. Wpływy 0,00 - 

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

- 

2. Kredyty i pożyczki 
 

- 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 
 

- 

4. Inne wpływy finansowe  
 

- 

II. Wydatki 0,00 - 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 
 

- 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
 

- 

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 
 

- 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 
 

- 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 
 

- 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 
 

- 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
 

- 

8. Odsetki 
 

- 

9. Inne wydatki finansowe  
 

- 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0,00 - 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/-C.III)  -15 334,63 - 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -14 980,83 - 

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 
 

- 

F. Środki pieniężne na początek okresu 19 980,83 - 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 4 646,20 - 

– o ograniczonej możliwości dysponowania 
 

-  

 

 

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

Tabela nr 23 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym – Polska Grupa Przemysłowa 

 Polonit SA (w złotych) 

 

  Wyszczególnienie 01.01.2015 – 30.09.2015 01.01.2014 – 30.09.2014 

. Kapitał (fundusz) własny -1 223 455,00 - 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowści 0,00 - 

- korekty błędów 0,00 - 

Ia. 
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 

korektach 
-1 223 455,00 - 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 572 112,50 - 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 5 000,00 - 

a) zwiększenie ( z tytułu) 5 000,00 - 

- Podwyższenie kapitału zakładowego  5 000,00 - 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 - 

- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 - 
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1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 577 112,50 - 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 - 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 - 

a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 - 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 - 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 - 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 - 

a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 - 

- udziały przeznaczone do sprzedaży 0,00 - 

- udziały przeznaczone do umorzenia 0,00 - 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 - 

- sprzedaż udziałów 0,00 - 
 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 - 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 237 572,05 - 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 095 000,00 - 

a) zwiększenie ( z tytułu) 2 095 000,00 - 

- Podwyższenie kapitału zakładowego – agio  2 095 000,00 - 

- z podziału zysku (ustawowo) 0,00 - 

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 - 

- inne 0,00 - 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 - 

- pokrycia straty 0,00 - 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 332 572,05 - 

5. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
0,00 - 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 - 

a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 - 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 - 

- zbycia środków trwałych 0,00 - 

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 - 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 - 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 - 

a1. 
zwiększenie - podział zysku, wpłata z tytułu emisji akcji - kapitał 
nie zarejestrowany na 31.12.2010 roku 

0,00 - 

a2. 
zwiększenie - uchwała zatwierdzająca sprawozdanie za 2009 rok, 

przeniesienie wyniku na kapitał rezerwowy 
0,00 - 

b) zmniejszenie - wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcjii 0,00 - 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 - 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 032 556,44 - 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 - 

- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści 0,00 - 

- korekty błędów 0,00 - 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 - 

a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 - 

- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 - 
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b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 - 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 - 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 032 556,44 - 

- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści 0,00 - 

- korekty błędów 0,00 - 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 032 556,44 - 

a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 - 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 - 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 - 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 032 556,44 - 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 032 556,44 - 

8. Wynik netto -235 119,65 - 

a) zysk netto 0,00 - 

b) strata netto 235 119,65 - 

c) odpisy z zysku 0,00 - 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 642 008,46 - 

III. 
Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 
642 008,46 - 

 

 

6. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, 

KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. 

 

W III kwartale 2015 roku (tj. w okresie od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.) Spółka zanotowała 

stratę netto w wysokości 0,00 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego (III kwartał 2014 roku) 

Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 3 769,70 zł. Spółka w III kwartale 2015 r. nie zanotowała 

przychodów z działalności. W analogicznym okresie 2014 r. przychody wyniosły 8 130,08 zł. Strata 

ze sprzedaży w okresie od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. wyniosła 0,00 zł., jak również strata netto  

z działalności operacyjnej wyniosła 0,00 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego 2014 

wielkości te wyniosły odpowiednio: strata ze sprzedaży 3 769,70 zł., zaś strata netto z działalności 

operacyjnej: 3 769,70 zł.  
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7. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE 

OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE 

ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI 

POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 

 

Spółka w III kwartale 2015 r., po analizie sytuacji finansowej i prawnej oraz struktury 

zobowiązań i należności, pozyskaniu inwestorów strategicznych, rozpoczęła realizację dalszych 

etapów programu restrukturyzacyjnego. Program restrukturyzacyjny zakłada zmianę stosunków 

osobowych i majątkowych Emitenta, w szczególności poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod 

komunikacji wewnątrzkorporacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi, a także konsolidację 

zobowiązań i należności oraz umożliwienie wykorzystania potencjału grupy kapitałowej Emitenta do 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

8. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 

PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE 

WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM. 

 

Zarząd Polskiej Grupy Przemysłowej POLONIT S.A. nie publikował prognoz wyników 

finansowych na dany rok. 

 

 

9. INFORMACJA O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA,  

W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

 

Na dzień 12.11.2015 w Spółce były zatrudnione 2 osoby na umowę o pracę, obecnie 

przebywające na urlopie wychowawczym.  

 

 

10. KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI 

PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAMU. 

 

W III kwartale Zarząd poinformował w drodze raportu bieżącego z dnia 24 lipca 2015 r. o 

wpisie dokonanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
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Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15.07.2015 r., na mocy którego zarejestrowane zostały 

zmiany Statutu Spółki, w tym zmiana firmy, przedmiotu działalności oraz kapitału 

zakładowego. Powyższe zmiany stanowiły element programu restrukturyzacyjnego. 

Raportem bieżącym z dnia 30 lipca 2015 r. Zarząd poinformował, że wskutek wpisu emisji 

akcji serii Z dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15.07.2015 r., zmianie uległa wysokość i struktura kapitału 

zakładowego. Struktura kapitału zakładowego przedstawiona w rzeczonym raporcie 

uwzględniała pozyskanych przez Emitenta strategicznych inwestorów. W drodze raportu 

bieżącego z dnia 17 sierpnia 2015 r. Zarząd poinformował o zawarciu z Domem Maklerskim 

Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej „Animator”), umowy o pełnienie funkcji Animatora 

Emitenta na rynku NewConnect. Powyższe miało na celu wybór rzetelnego podmiotu celem 

prowadzenia animacji instrumentów finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta przewiduje 

kontynuowanie realizacji programu restrukturyzacyjnego. 

 


