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         WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. w tys.  EUR

półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018

Dane dotyczące sprawozdania skonsolidowanego

 I. Przychody 31700 25437 7393 6000

 II. Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej 6194 -13011 1444 -3069

 III. Zysk/ (strata) netto -3849 -34150 -898 -8055

 IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1941 371 453 88

 V. 
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z 
działalnośc ią inwestycyjną

-950 37235 -222 8783

 VI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -399 -19462 -93 -4591

 VII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 592 18144 138 4280

 VIII. Aktywa trwałe 164714 164732 38738 38309

 IX. Aktywa obrotowe 86483 98299 20339 22859

 X. Kapitał własny -279287 -275459 -65684 -64060

 XI. Zobowiązania 530484 538490 124761 125231

 XII. Suma bi lansowa 251197 263031 59077 61171

Dane dotyczące sprawozdania jednostkowego

 XIII. Przychody 17844 12993 4161 3065

 XIV. Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej 5622 -4608 1311 -1087

 XV. Zysk/ (strata) netto -1792 -19375 -418 -4570

 XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 442 1221 103 288

 XVII. 
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z 
działalnośc ią inwestycyjną

-1051 37045 -245 8738

 XVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -44 -18993 -10 -4480

 XIX. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -653 19273 -152 4546

 XX. Aktywa trwałe 55364 53306 13021 12397

 XXI. Aktywa obrotowe 73686 89234 17330 20752

 XXII. Kapitał własny -252184 -250392 -59310 -58231

 XXIII. Zobowiązania 381234 392932 89660 91380

 XXIV. Suma bi lansowa 129050 142540 30350 33149
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Wybranepozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania 

z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostałyprzeliczone według, ogłoszonego przez NarodowyBank 
Polski średniego kursu EUR z dnia 28 czerwca 2019 roku 4,2520 PLN/EUR oraz 31 grudnia 2018 roku 4,3000 
PLN/EUR.

Wybranepozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania 

z całkowitych dochodów orazśródrocznego skróconego skonsolidowanego iśródrocznego skróconego jednostkowego 
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego 
miesiąca w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 rokui 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 roku 

(odpowiednio: 4,2880 PLN/EUR i 4,2395 PLN/EUR).

Dane porównywalne zawarte w pozycjach VIII-XII oraz XX-XXIV dotyczące sprawozdań z sytuacji finansowej 
zaprezentowano na koniec 31.12.2018

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio 
opisać .

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bi lansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji  finansowej) lub odpowiednio z bilansu 
(sprawozdania z sytuacji  finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co 
należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji  Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publ icznej wiadomości za 
pośrednictwem agencj i informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis

1_JSF_30062019.pdf Sprawozdanie_jednostkowe

2_SSF_30062019.pdf Sprawozdanie_skonsolidowane

3_SZ_30092019.pdf Sprawozdanie_z_dzialalnosc i

4_Przeglad_JSF_30062019.pdf Przeglad_jednostkowy

5_Przeglad_SSF_30062019.pdf Przeglad_skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2019-09-30 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
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