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Edison Spółka Akcyjna
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Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców nr 0000040306

6) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie
finansowe:

7) Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuo-
wania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji przez nią
działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją istotne okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.

8) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego na-
stąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połą-
czeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łą-
czenia udziałów):



9) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednost-
ce prawo wyboru:

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości powyżej 3,5 tys. zł amortyzowane
są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności począwszy od mie-
siąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji i wprowadzeniu do ewidencji.

Amortyzacja jest naliczana miesięcznie.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości od 500 zł do 3,5 tys. zł w dniu
przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisywane w ciężar kosztów amortyzacji w mie-
siącu oddania ich do używania. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 500 zł są
spisane w koszty danego miesiąca.

Środki trwale

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktu-
alizujące ich wartość.

Środki trwałe o jednostkowej wartości powyżej 3,5 tys. zł umarzane są według metody li-
niowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji i wprowa-
dzeniu do ewidencji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
użyteczności.

Składniki majątku o wartości początkowej od 1 tys. zł do 3,5 tysiąca złotych sąjednorazowo
spisane w koszty amortyzacji w miesiącu oddania ich do używania. Składniki majątku o war-
tości poniżej 1 tys. zł są spisane w koszty danego miesiąca.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej
zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane
są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się
według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe powstałe na
skutek przeszacowania należności i zobowiązań ujmowane są na przychody lub koszty ope-
racji finansowych nie będących przychodami i kosztami w rozumieniu podatkowym.

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyj-
nych dla należności przeterminowanych na dzień bilansowy powyżej 1 roku.

Inwestycje krótkoterminowe

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej. Inne papiery wartościowe (obligacje, certyfikaty inwestycyjne, bony skarbowe)
wycenia się według ceny nabycia.

Zagraniczne środki pieniężne znajdujące się na dzień bilansowy w kasie lub na rachunku
bankowym walutowym wycenia się według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy.



Operacje gospodarcze polegające na sprzedaży lub kupnie walut oraz zapłacie należności lub
zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowied-
nio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank obsługujący jednostkę.
Odsetki uzyskane z lokat w walutach obcych przelicza się po średnim kursie NBP z dnia poprze-
dzającego dzień wpływu odsetek na konto.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) dokonywane są, jeżeli jednostka poniosła
wydatki na zakup usług, które dotyczą kosztów podlegających rozliczeniu w przyszłych
okresach sprawozdawczych.

Kapitały własne

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich ro-
dzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa
przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej war-
tości. Rezerwy zalicza się do odpowiednich kosztów rodzajowych, z którymi przyszłe zobo-
wiązania się wiążą.

Przychody obejmują niewątpliwe, należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. po-
mniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), z operacji finansowych oraz z in-
nych tytułów, w tym m.in. zysków ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji
wyceny aktywów niefinansowych, rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i
odszkodowań, otrzymania darowizny, dopłat, refundacji, itp. Przychody są ujmowane w
okresach, których dotyczą niezależnie od terminów ich zapłaty.

Koszty (rachunek porównawczy) działalności obejmują koszty rodzajowe wraz z wartością
sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe z wyjąt-
kiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zacho-
wania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe
kosztów.
Na koszty działalności operacyjnej składają się: amortyzacja, zużycie materiałów i energii,
koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe a także wartość sprzedanych towarów i mate-
riałów wg cen zakupu.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym

Na wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat składają się: zysk/strata ze sprze-
daży, zysk/strata z działalności operacyjnej, zysk/strata z działalności gospodarczej,
zysk/strata brutto i podatek dochodowy.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. W celu
ustalenia wyniku finansowego na dzień kończący rok obrotowy, dokonuje się zamknięcia
kont kosztów zespołu 4 i kont wynikowych zespołu 7 przenosząc przychody ze sprzedaży i
koszty ich uzyskania na konto 860 "wynik finansowy"
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w roku obrotowym w sposób cią-
gły.



Księgi rachunkowe spółki Edison S.A. w Krakowie są prowadzone w biurze rachunkowym WL
Finanse Sp. z 0.0. w Krakowie pod adresem 31-115 Kraków, ul. Garncarska 5/5.

Sporządził:
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Anna Broszkiewicz

EDISON S.A.
ul. 28 Lipca 1943r 17A, 30-233 Kroków
tel. 12425-09-70, fax 12 425-09-60
NIP 676-15-98-008, REGON351139980



Edison Spółka Akcyjna
Bilans sporządzony na dzień: 31/12/2011

31/12/2011 31112/2010

AKTYWA
A. Ak1ywa trwałe 216730,17 270749,39

l, Wartości niematerialne i prawne 33988,92 12104,48
1, Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2, Wartość firmy 0,00 0,00
3, Inne wartości niematerialne i prawne 33988,92 12104,48
4, Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
fi, Rzeczowe aktywa trwałe 132 918,94 174396,83
1, I Srodki trwałe 132918,94 174396,83

a lonmty (w tym prawo użytkowania wieczysteoo oruntu) 0,00 0,00
b budynki, lokale i obiekty inżynierii ladowei i wodnei 27168,09 16386,46
c urządzenia techniczne i maszyny 73688,63 111150,11
d środki transoortu 32062,22 46860,26
e inne środki trwałe 0,00 0,00

2, I Srodki trwałe w budowie 0,00 0,00
3, Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
III, Należności długoterminowe 0,00 0,00
1, Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2, Od pozostalych jednostek 0,00 0,00
IV, Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
1, Nieruchomości 0,00 0,00
2, Wartości niematerialne i orawne 0,00 0,00
3, Dłuooterminowe aktvwa finansowe 0,00 0,00

a w iednostkach powiazanych 0,00 0,00
udziały lub akcie 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
udzielone pożyczki 0,00 0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w oozostałvch jednostkach 0,00 0,00
udzialv lub akcie 0,00 0,00
inne oaoierv wartościowe 0,00 0,00

- udzielone oożvczki 0,00 0,00
inne dłuaoterminowe aktvwa finansowe 0,00 0,00

4, Inne inwestycje dlugoterminowe 0,00 0,00
V, Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49822,31 84248,08
1, Aktywa z tytulu odroczanego podatku dochodowego 49822,31 84248,08
2, Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B, Aktywa obrotowe 964689,69 467737,70
I, Zapasy S39S7,37 80936,OS
1, Materialy 0,00 0,00
2, Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3, Produkty CIotowe 0,00 0,00
4, Towary 53957,37 80936,05
S, Zaliczki na dostawy 0,00 0,00
fi, Należności krótkoterminowe 24980S,09 22809S,61
1, Należności od iednostek powiazanych 0,00 0,00

a z Mulu dostaw i uslua, o okresie spłaty: 0,00 0,00
do 12 miesiecy 0,00 0,00

- I powyżej 12 miesiecy 0,00 0,00
bJ inne 0,00 0,00

2, Należności od pozostałych jednostek 249805,09 228095,61
a) z Mułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 237062,00 215703,75
- do 12 miesięcy 237062,00 215703,75
- Iaowvżei 12 miesiecv 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych izdrowotnych
0,00 0,00

oraz innych świadczeń
cJ inne 12743,09 12391,86
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III, łnwestycje krótkoterminowe 6190S3,49 113487,93
1, Krótkoterminowe aktvwa finansowe 619053,49 113487,93

a w ednostkach powiazanvch 0,00 0,00
udziałv lub akcie 0,00 0,00
mnepapierywartośc~we 0,00 0,00
udzielone pożyczki 0,00 0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych iednostkach 0,00 0,00
udziały łub akcie 0,00 0,00
inne papiery wartościowe 0,00 0,00
udzielone pożvczki 0,00 0,00
inne krótkoterminowe aktvwa finansowe 0,00 0,00

c środki pieni żne i inne aktvwa oienieżne 619053,49 113487,93
środki pieni tne w kasie i na rachunkach 68833,22 113487,93
inne środki ien;etne 550220,27 0,00
inne aktywa ien;eine 0,00 0,00

2, Inne papiery wartościowe 0,00 0,00
IV, Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41873,74 45218,11

Suma aktywów 1181419,86 738487,09

1Porządft •.. 11' .
VI\QL"~I'l7\~
nna 8roszklewlcz

ED~SON S.A.
ul. 28 Lipca 1943r 17A, 30-233 Kroków
tel. 12 425-09-70, fax 12 425-09-60
NIP 67 6-15-98-DOB, REGON351139980



Edison Spółka Akcyjna
Bilans sporządzony na dzień: 31/12/2011

31/12/2011 3111212010
PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny 1013574,64 464079,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1451567,00 1151567,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 81695,00 6764562,29
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -693487,61 -7487735,60
VIII. Zysk (strata) netto 173800,25 35685,70
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 167845,22 274407,70
I. Rezerwy na zobowiązania 53132,21 62921,41
1. Rezerwa z tvtułu odroczoneqo podatku dochodoweqo 837,53 917,51
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne ipodobne 43606,68 62003,90

- dłUGoterminowa 0,00 0,00
- krótkoterminowa 43606,68 62003,90

3. Pozostałe rezerwy 8688,00 0,00
- długoterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe 8688,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 11304,42
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych iednostek 0,00 11 304,42

a kredyty ipożyczki 0,00 0,00
b z tvtułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 0,00 11304,42
d) inne 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 107573,01 193041,87
1. Wobec jednostek powiązanych 4797,00 0,00

a) z tvtułu dostaw iusłUG,o okresie wymaGalności: 4797,00 0,00
- do 12 miesięcy 4797,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) kredyty ipożyczki 0,00 0,00
c) inne 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek 89378,01 179586,87
a kredyty ipożyczki 0,00 0,00
b z tvtułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c inne zobowiązania finansowe 10069,61 16728,92
d z tytułu dostaw iusług, o okresie wymagalności: 32623,03 125173,27
- do 12 miesięcy 32623,03 125173,27
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
9, z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń iinnych świadczeń 45588,59 36904,37
h z tytułu wynagrodzeń 414,23 333,84
i inne 682,55 446,47

3. Fundusze specjalne 13398,00 13455,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe 7140,00 7140,00
1. Uiemna wartość firmy 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7140,00 7140,00

- długoterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe 7140,00 7140,00

Suma pasywów 1181419,86 738487,09

Sporządził:

A~Poo~
Anna Broszkiewicz
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D5S0N S.A.

ul. Lipca 1943r 17A, 30-233 Kraków
tel. 12 425-09-70, fax 12 425-09-60
NIP 676-15-98-008, REGON351139980



Edison Spółka Akcyjna
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01/01/2011 - 31/12/2011

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1812785,56 1660224,66

- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1812785,56 1 659 745,59

Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość
1/. ujemna) 0,00 -7320,93
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 7800,00

B. Koszty działalnosci operacyjnej 1614509,00 1 661 831,50
I. Amortyzacja 70323,58 43033,69
1/. Zużycie materiałów i energii 57792,78 61676,71
III. Usługi obce 778386,01 820662,99
IV. Podatki i opłaty, w tym 3512,89 4595,13
- podatek akcyzowy 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 616249,12 637515,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 75662,71 85467,84
VI/. Pozostałe koszty rodzajowe 12581,91 7634,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 1245,17

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 198276,56 -1606,84
D. Pozostałe przychody operacyjne 51747,43 36262,92

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 950,00 0,00
1/. Dotacje 0,00 0,00
III. Inne przychody operacyjne 50797,43 36262,92

E Pozostałe koszty operacyjne 38902,22 6601,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 32462,78 0,00
III. Inne koszty operacyjne 6439,44 6601,32

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 211121,77 28054,76
G. Przychody finansowe 2667,71 4266,43

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym" 0,00 0,00
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 2667,71 4266,43
- od jednostek powiązanych 0,00 1441,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
V. Inne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 3554,44 5918,98
I. Odsetki, w tym 3458,82 4497,67

- do jednostek powiązanvch 0,00 0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
IV. Inne 95,62 1421,31

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 210235,04 26402,21
J. Wynik zadarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K Zysk (strata) brutto (I +/- J) 210235,04 26402,21
L Podatek dochodowy 36434,79 -9283,49
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
N Zysk(strata) netto (K-L-M) 173800,25 35685,70

A;;d~eL
Anna Broszkiewicz

Zarząd Spółki:

~tle'

~N S.A.
ul. 28 Lipca 1943r 17A, 30-233 Kroków
tel. 12425-09-70, fax 12 425-09-60
NIP 67 6-15-98.QOB, REGON351139980



Edison Spółka Akcyjna

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

01/01-31/1212011 01/01-31/1212010
I. Kapital (fundusz) własny na początek okresu (BO) 464079,39 489309,69

- korekty blędów podstawowych - -60916,00
/.a. Kapital (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 464079,39 428393,69

l. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 1 151 567,00 11 515670,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawoweqo 300000,00 -10364103,00

a) zwiekszenie (z Mulu) 300000,00 -
- wydania emisji akcji (wydania udzialów) 300000,00 -

b) zmniejszenie (z tytulu) - 10364103,00
- obnitenie wartości nominalnej akcji 10364103,00

1,2, Kapital (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 451 567,00 1 151 567,00
2. Naletne wplaty na kapitał podstawowy na początek okresu - -

2, l, Zmiana naletnych wplat na kapitał podstawowy - -
a) zwiększenie (z tytułu) - -

--
b) zmniejszenie (z tytułu) - ---

2,2, Naletne wp/aty na kapital podstawowy na koniec okresu - -
3. Udzialy (akcje) własne na początek okresu - -

a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)

3.1, Udziały (akcje własne) na koniec okresu - -
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6764562,29 6764562,29

4.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego -6682867,29 -
a) zwiększenie (z tytułu) 125685,70 -

- emisji akcji powytej wartości nominalnej 90000,00
- z podzialu zysku (ustawowo) -
- z podzialu zysku (ponad wymaganą ustawowo

35685,70minimalna wartość)
- rótnic kursowych przy konwersji zobowiązań - -

b) zmniejszenie (z tytuluJ 6808552,99 -
- pokrycia straty 6800247,99
- koszty podwytszenia kapitalu podstawowego 8305,00

4,2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 81695,00 6764562,29
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - -

5. l.zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - -
a) zwiększenie (z tytułu) - -

- korekty aktualizującej wartość - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -

- zbycia środków trwałych - -
-

5,2, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - -
6, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu - -

6. l, Zmiany pozostałych kapitalów (funduszy) rezerwowych - -
a) zwiększenie z tytokonwersji weksli na akcje - nie - -zarejestrowane przez KRS
b) zmniejszenie (z tytulu) - --

6.2. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - O
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7487735,60 -18044 189,01

7,l, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 35685,70 253266,41
- korekty blędów podstawowych - -BO 916,00

7,2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 35685,70 192350,41
a) zwiększenie (z tytulu) - 10364103,00

- umorzenia udziałów (akcji) - 10364103,00
-

b) zmniejszenie (z tytulu) 35685,70 -
- podzial zysku (na kapitał zapasowy) 35685,70
- wyplata dywidendy - -

7,3, Zysk z lat ubieglych na koniec okresu - 10 556 453,41
7.4, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, -7487735,60 18 044 189,01

- korekty blędów podstawowych -B 000,00 -
7.5, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6800247,99 -

a) zwiększenie (z tytulu) - -
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - --

b) zmniejszenie (z tytulu) 6800247,99 -
- pokrycia straty kapitalem zapasowym 6800247,99

7,6. Strata z lat ubieglych na koniec okresu -693487,61 18044189,01
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -693487,61 -7487735,60

8. Wynik netto 173800,25 35685,70
a) zysk netto 173800,25 35685,70
b) strata netto - -
c) odpisy z zysku

II. Kapital (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1013574,64 464079,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

1 013574,64 464079,39I(pokrycia straty)

Sporządził:
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Edison Spółka Akcyjna

Rachunek przepływów pieniężnych
31/12/2011 31/12/2010

A. PrzeJ)ływy środków Ilieniężnych z działalności operacyinei
I. Zysk (sIrala) nello 173800,25 35685,70

II. Korekty razem 20527,24 39084,14
I.Amortyzacja 70323,58 43033,69
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3.0dsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -ł49,76
4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej) -950,00 0,00
S.Zmiana stanu rezenv -15789,20 -27 835,11
6.Zmiana stanu zapasów 26978,68 66245,17
7.Zmiana stanu należności -21 709,48 -141384,39

S.Zmiana stanu zobowiązail krótkotenninowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów -75946,72 22224,71

9.Zmiana stanu rozliczeó międzyokresowych 37770,ł4 76800,07
10.!nne korekty 0,00

III. Przepływy pieniężne nello z działalności operacyipe I +/- II) 194327,49 74769,84

B. Przepływy środków uienieżpych z dzialalności inwestycyjnei
I.WJI'wy l 099,76 0,00

I.Zbycie wartości niematerialll Ich i orawnvch oraz środków trwałych 950,00 0,00

2.Zbvcie inwestycji w niemcholllości oraz waI10ści niematerialne i prawne 0,00 0.00
3.Z aktywów finansowych, w tym: 149,76 0,00

al w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b/ w pozostałych iednostkach 149,76 0,00

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
- splata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
- odsetki 149,76 0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

4.lnne wulywy inwestycyjne 0,00 0,00
II. Wydalki 50730,13 128675,76

1.Nabycie wal10ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwalych 50730,13 128 675.76

2.1nwestvcie w nieruchomości oraz wartości niematerialne i orawne
3.Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00

al w ·ednostkach powiawnych 0,00 0,00
bl w Dozostałych iednostkach 0,00 0,00

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
- udzielone pożyczki dłu 'oterminowe 0,00 0,00

4.lnne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
III. Przepływy IJiepi~żne nello z dzialalności inweslycYinei (I - II) -49630,37 -128675,76

C PrZel)ływy środków pieniężnych z dzialalności finansowej

I. Wpływy 381 695,00 0,00

I.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz do )łat do kapitału 381 695,00

2.Kredvtv i nożyczki 0,00
3.Emisia papierów wartościowych 0,00 0,00
4.lnne wpływy finansowe 0,00 0,00

II. Wydatki 20826,56 16315,05

I.Nabycie udziałów (akcii) właspych 0,00 0,00
2.Dywidendy i inne wvołaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
3.Illlle, niż wypłaty na rzecz \vlaścicieli, wydatki z tvtulu podzialu zysku 0,00 0,00
4.5 llaty kredytów i nożyczek 0,00 0,00
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych 0.00 0,00
6.Z tytułu innych zobowiazań finansowych 0,00 0.00
7.Plamości zobowiązalI z tytułu leasingu finansowego 17963,74 II 850,38
8.0dsetki 2862,82 4464,67
9.1nne wydatki 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne pelto z działalności fipapsowej (I - II) 360868,44 -16315,05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.I11 +/- B.I11 +/- CIII) 505565,56 -70220,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków uienieżnych, w tym -505565,56 -70220,97

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytulu różnic kursowych 586,46 0,00
F. Srodki I)ieniężne na I)Oczątek okresu 113 487,93 183708,90
G, Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym 619053,49 113 487,93

- o ograniczonej możliwości dysponowania 13 369,00 0,00

A·uSZButleeO'SON S.A.
u~~ Lipca1943r 17A, 30-233 Kraków
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Edison S.A.
30-233 Kraków, ul. 28 Lipca 1943 r. 17A

F. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nazwa noty NR NOTY DOTYCZY
Tabela zmian stanu wartości niematerialnych i prawnych Nota 1 TAK
Tabela zmian stanu środków trwałych, grutnów użytkowanych wieczyście oraz inwestycji
długoterminowych. Nota 2 TAK
Wykaz środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, w tym
leasingu. Nota 3 NIE
Zobowiązania wobec budżetu lub jedynostek samorządu terytorialnego z tytułu
otrzymania prawa własności budynku i budowli. Nota 4 NIE
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
akcji. Nota 5 TAK
Stan początkowy, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
zapasowych i rezerwowych. Nota 6 TAK
Sposób podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. Nota 7 TAK
Dane o stanie rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu oraz stanie końcowym. Nota 8 TAK
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. Nota 9 TAK
Podział zobowiązań finansowych według pozostałego od dnia bilansowego
przewidywanego okresu spłaty.Od poniżej 1 roku do powyżej 5 lat. Nota 10 TAK
Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. Nota 11 TAK
Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Nota 12 NIE
Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe. Nota 13 NIE
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży. Nota 14 TAK
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. Nota 15 NIE
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Nota 16 TAK
Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym. Nota 17 NIE
Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
wyniku finansowego brutto. Nota 18 TAK
Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o
kosztach rodzajowych (amortyzacji,zużycia materiałów i energii,usług obcych,
podatków i opłat, wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń oraz
pozostałoch kosztów). Nota 19 NIE
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane
różnice kursowe od zaciągniętych zobowiązań w celu ich sfinansowania. Nota 20 NIE
Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. Nota 21 NIE
Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, w tym losowe i pozostałe. Nota 22 NIE
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. Nota 23 NIE
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych -
kursy przyjęte do ich wyceny. Nota 23a TAK
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku prrzepływów
pieniężnych. Nota 24 TAK
Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych umów nieuwzględnionych
w bilansie. Nota 25 NIE
Informacje o istotnych transakcjach zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze
stronami powiązanymi Nota 26 NIE
Informacja o przęciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. Nota 27 TAK
Informacja o wynagrodzeniach za rok obrotowy. Nota 28 TAK
Informacja o pożyczkach i świadczeniach udzialonym osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych
ze wskazaniem warunków oraz terminu spłaty. Nota 29 NIE
Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta sprawozdań finansowych,
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. Nota 30 TAK
Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. Nota 31 NIE
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym i nie
zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym. Nota 32 NIE
Przedstawienie dokonanych zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nota 33 NIE
Informacje liczbowe umożliwiające porównanie danych sprawozdania finansowego
za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Nota 34 NIE
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Nota 1
Tabela zmian stanu wartościach niematerialnych i prawnych w roku

Koszty prac
Wartość firmy Koncesje, Oprogramowanie Inne Razemrozwoiowych patenty. licencie komputerów

Wartość brutto na początek okresu 4326597,77 4326597,77
Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 9425,13 25000,00 34425,13

- nabycie 9425,13 25000,00 34425,13
- przemieszczenie wewnętrzne 0,00
- inne 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- likwidacja 0,00
- aktualizacja wartości 0,00
- sprzedaż 0,00
- przemieszczenie wewnętrzne 0,00
- inne 0,00

Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 4336022,90 25000,00 4361 022,90
Umorzenia na początek okresu 4314493,29 0,00 4314493,29

Umorzenia bieżące - zwiększenia 12540,69 12540,69
Umorzenia - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- likwidacja 0,00
- sprzedaż 0,00
- przemieszczenie wewnętrzne 0,00
- inne 0,00 0,00

Razem umorzenia na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 4327033,98 0,00 4327033,98
Wartość księgowa netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 8988,92 25000,00 33988,92



Nota 2
Tabela zmian stanu środków trwałych, gruntów użytkowanych wieczyście oraz inwestycji długoterminowych

Prawo
Urządzeniawieczystego Budynki i Środki PozostałeGrunty własne

użytkowania budowle
techniczne,

transportu środki trwałe
Razem

aruntów maszyny

Wartość brutto na początek okresu 0,00 31 525,00 509514,21 137922,48 0,00 678961,69
Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 14540,00 1 765,00 0,00 0,00 16305,00

- nabycie 14540,00 1 765,00 16305,00
- przemieszczenie wewnętrzne 0,00
- inne 0,00

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 63932,48 0,00 63932,48
- likwidacja 0,00
- aktualizacja wartości 0,00
- sprzedaż 37432,48 37432,48
- przemieszczenie wewnętrzne 0,00
- inne 26500,00 26500,00

Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 46065,00 511 279,21 73990,00 0,00 631 334,21
Umorzenie na początek okresu 15138,54 398364,10 91 062,22 0,00 504564,86

Umorzenia bieżące - zwiększenia 3758,37 39226,48 14798,04 57782,89
Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 63932,48 0,00 63932,48

- likwidacja 0,00
- sprzedaż 37432,48 37432,48
- przemieszczenie wewnętrzne 0,00
- inne 26500,00 26500,00

Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 18 896,91 437590,58 41 927,78 0,00 498415,27
Wartość księgowa netto 0,00 0,00 27168,09 73688,63 32062,22 0,00 132918,94

Stopień zużycia od wartości
0,00 0,00 41,02 85,59 56,67 0,00 78,95

początkowe i (%)



Nota 5
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji)
w roku 2011

Ilość Wartość
Imię i nazwisko (nazwa podmiotu) udziałów Wartość udziałów % udział

(akcii)
nominalna (akcii)

Akcje tworzące kapitał 1 451 567 1 1 451 567 100,0

OQółem 1 451 567 X 1 451 567 100,0

Nota 6
Stan początkowy, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych
o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym w roku 2011

Kapitał zapasowy Wartość
BO 6764562,29
Zwiększenia 125685,70

wtym:
z odpisów z zysku 35685,70
z nadwyżki ceny emisyjnej nad nominalną nowowyemitowanych akcji 90000,00
inne (wymienić)

Zmniejszenia 6808552,99
wtym:
pokrycie straty z lat ubiegłych 6800247,99
pokrycia kosztów emisji akcji 8305,00
(wymienić tytuły)

BZ 81 695,00

Kapitał z aktualizacii wyceny Wartość
BO
Zwiększenia 0,00

w tym:
z zkatualizacji wyceny środków trwałych
inne (wymienić)

Zmniejszenia 0,00
wtym:
z przeniesienia skutków aktualizacji na kapitał zapasowy
inne (wymienić)

BZ 0,00

Kapitał rezerwowy Wartość
BO 0,00
Zwiększenia 0,00

wtym:
z odpisów z zysku
inne (wymienić) 0,00

Zmniejszenia 0,00
wtym:
(wymienić tytuły) 0,00

BZ 0,00



Nota 7
Sposób podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

2011 2010*
ZYSK / STRATA NETTO 173800,25 35685,70
Fundusz zapasowy (+/-) 173800,25 35685,70
Pokrycie straty z lat ubiegłych
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)
Fundusz nagród
Cele społeczne
Dopłaty wspólników
Obniżenie kapitału podstawowego



Nota 8
Dane o stanie rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu oraz stanie końcowym w roku 2011

Stan na pierwszy Stan na ostatni
dzień roku Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie dzień roku

obrotoweao obrotoweao

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 917,51 837,53 0,00 917,51 837,53

2. Na świadczenia pracownicze, w tym: 62003,90 21 337,61 39734,83 0,00 43606,68
a) długoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) krótkoterminowa 62003,90 21 337,61 39734,83 0,00 43606,68

3. Pozostałe rezerwy, w tym: 0,00 8688,00 0,00 0,00 8688,00
a) długoterminowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) krótkoterminowa, w tym: 0,00 8688,00 0,00 0,00 8688,00

- badanie sprawozdania 0,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00
- pozostałe koszty 0,00 2688,00 0,00 0,00 2688,00

Razem 62921,41 30863,14 39734,83 917,51 53132,21



Nota 9
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na początek roku obrotowego
zwiększeniach, rozwiązaniu, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego 2011

Stan na pierwszy Stan na ostatni
dzień roku Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie dzień roku

obrotowego obrotowego

1. Odpisy na należności główne 53534,33 4567,22 29441,34 71,74 28588,47

2. Odpisy na należności odsetkowe 0,00

3. Odpisy na należności sporne 0,00

Razem 53534,33 4567,22 29441,34 71,74 28588,47



Nota 10
Podział zobowiązań finansowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty
na koniec roku 2011

2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:
1. Wobec
jednostek a) z tytułu b) z tytułu emisji c) inne Razem

powiązanych kredytów i papierów zobowiązania d) inne
pożyczek wartościowych finansowe

Okres spłaty
do roku 0,00 0,00 0,00

początek okresu 0,00 16728,92 16728,92 16728,92
koniec okresu 0,00 10069,61 10 069,61 10069,61

od 1 roku do 3 lat 0,00 0,00 0,00
początek okresu 0,00 11 304,42 11 304,42 11 304,42

koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
powyżej 3 lat do 5 lat 0,00 0,00 0,00

początek okresu 0,00 0,00 0,00
koniec okresu 0,00 0,00 0,00

ponad 5 lat 0,00 0,00 0,00
początek okresu 0,00 0,00 0,00
koniec okresu 0,00 0,00 0,00

Razem
początek okresu 0,00 28033,34 0,00 0,00 28033,34 0,00 28033,34
koniec okresu 0,00 10069,61 0,00 0,00 10 069,61 0,00 10069,61

Komentarz:
IZObowiązania z tytułu leasingu I



Nota 11
Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,
na koniec roku 2011

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:

- przychód nie stanowiący należności
- emisja akcji

49822,31
0,00

Razem
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

- VAT przyszłych okresów
- ubezpieczenia
- usługi licencyjne rozliczane w czasie
- pozostałe

Razem
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:

a) długoterminowe, w tym:

21 074,06
331,13

13864,08
6604,47

41 873,74

0,00
0,00

0,00
0,00

7 140,00
0,00

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:
a) długoterminowe, w tym:

b) krótkoterminowe, w tym:
- przychody przyszłych okresów

7140,00
7 140,00



Nota 14
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży

2011 2010
1. Sprzedaż usług 1 812785,56 1 659745,59
2. Sprzedaż materiałów 0,00 0,00
3. Sprzedaż towarów 0,00 7800,00
4. Sprzedaż produktów 0,00 0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży 0,00 0,00
RAZEM 1 812785,56 1 667545,59
wtym: 0,00 0,00
Sprzedaż dla odbiorców krajowych 1 798052,15 1 639050,71
Sprzedaż eksportowa 14733,41 28494,88



Nota 16
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Wyszczególnienie Wartość
BO 0,00
Zwiększenia: 26978,68

wtym:
utrata wartości 26978,68

Zmniejszenia 0,00
w tym:
(podać tytuły)

0,00
BZ 26978,68



Nota 18
Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od

wyniku finansowego brutto za 2011 rok

ZYSK 1 STRATA brutto
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
- rezerwa na wynagrodzenia
- rezerwy pozostałe
- niezrealizowane różnice kursowe
- opłaty karne na rzecz budżetu (art. 16 ust. 1 pt 21)
- amortyzacja samochodu w leasingu traktowanego jako finansowy dla celów bilansowych
- odsetki od leasingu traktowanego jako finansowy dla celów bilansowych
- odpisane należności
- koszty reprezentacji (noclegi + gastronomia)art.16 pkt. 1 ust.28 ustawy o PDOP
- niezapłacone składki ZUS za 12/2011
- odpis VAT należnego z niepotwierdzonych faktur korygujących
- odpis aktualizujący wartość towarów na magazynie
- inne (paragony, opłata za znak towarowy, deelegacja NKUP, VAT NKUP i inne)

Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych
- wypłacone wynagrodzenia za 2010
- spisane należności, do których komornik wydał postanowienie o umorzeniu
- podatkowe koszty leasingu
- zapłacone odszkodowanie za rozwiązanie umowy

Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych
- korekta sprzedaży roku 2009
- rozwiązane odpisy należności
- niezrealizowane różnice kursowe
-inne

Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych

Odliczenie od dochodu (np. darowizny)
- strata z lat ubiegłych

Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy bieżący
Zamiana stanu aktywów na podatek odroczony (zwiększenie ze znakiem minus)
Zmiana stanu rezerw na podatek odroczony (zmniejszenie ze znakiem minus)
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat

2011
210235,04
87825,75
21 337,61
2688,00
1 285,49
1 586,00

14798,04
2862,82
5484,10
6065,83

938,26
2 130,49

26978,68
1 670,43

114609,90
39734,83
3100,00

27960,07
43815,00
4263,58
-3000,00

71,74
7191,84

0,00
0,00
0,00

168190,30
168190,30
10997,00
2089,00

34425,77
-79,98

36434,79



Nota 23a
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych -
kursy przyjęte do ich wyceny. 2011

EUR 4,4168
USD 3,4174
GBP 5,2691



Nota 24
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku prrzepływów pieniężnych. 2011

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania 2011 2010
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 837,53 917,51
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 43606,68 62003,90
Pozosłałe rezerwy 2688,00 0,00

Razem 47132,21 62921,41
Zmiana stanu -15789,20 -27835,11

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów 2011 2010
Ogółem zapasy 80936,05 80936,05
Koszty zakupu
Aktualizacja wyceny zapasów 26978,68

Razem 53957,37 80936,05
Zmiana stanu 26978,68 66245,17

Pozycja A.11.7.Zmiana stanu należności 2011 2010
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek 278393,56 228095,61

Razem należności brutto 278393,56 228095,61
Odpisy aktualizujące wartość należności 28 588,47

Razem należności netto 249805,09 228095,61
Zmiana stanu należności -21 709,48 -141384,39

Pozycja A.11.8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek 2011 2010
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych 4797,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 102776,01 132426,87
Fundusze specjalne -13398,00 -13455,00

Razem zobowiązania, w tym: 94175,01 118971,87
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00

Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych
Inne zobowiązania finansowe 11 850,38
Zobowiązania z tytułu umów teasingu finansowego 10069,61 4464,67
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Razem zobowiązania z działalności finansowej 10069,61 16315,05
Zobowiązania z działalności operacyjnej 84 105,40 102656,82
Zmiana stanu zobowiązań -18551,42 22224,71

Pozycja A.11.9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2011 2010
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49822,31 84248,08
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe 41873,74 45218,11

Razem 91 696,05 129466,19
1. Zmiana stanu 37770,14 91 758,08

Ujemna wartość firmy
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa) 7140,00 7 140,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów
Krótkołerminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów

Razem 7140,00 7140,00
2.Zmiana stanu 0,00 -18970,82
09ółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2) 37770,14 76800,07

Pozycja A. II. 10. łnne korekty 2011 2010
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej
(plus)
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz
krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego
Pozosłałe

Razem 0,00 0,00
Zmiana stanu 0,00

Pozycja E. Biłansowa zmiana środków pieniężnych 2011 2010
Srodki pieniężne w kasie 1972,15 1 302,33
Srodki pieniężne na rachunkach bankowych 66861,07 112185,60
Lokaty bankowe do 3 miesięcy 550220.27
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym 0.00 0,00

- czeki,
- weksle,
- inne

Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych 619053,49 113487,93
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwałentów środków pieniężnych -505565,56 70220,97
Wycena bilansowa środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 13369,00 13427,00



Nota 27
Informacja o przęciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętna liczba
Przeciętna liczba

zatrudnionych w
zatrudnionych w

roku
roku obrotowym

poprzedzającym

Ogółem, z tego: 5,42 5,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) 5,42 5,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) - -

- uczniowie - -

- osoby wykonujące pracę nakładczą - -

- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych - -

Nota 28
Informacja o wynagrodzeniach za rok obrotowy.

Wvszczeqólnienie 2011
Wynagrodzenie Zarządu 225299,84
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej



Nota 30
Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.


