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1. Bilans 

BILANS                                                                                                               30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007
A k t y w a

I. Aktywa trwałe (długoterminowe) 118 158 99 713 108 231

1. Rzeczowe aktywa trwałe 532 685 1 004

2. Wartości niematerialne 300 318 335

3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych - - -

4. Nieruchomości inwestycyjne 21 136 22 656 23 654

5. Aktywa finansowe 91 828 75 890 75 303

6. Aktywa finansowe wycenione metodą praw własności - - -

7. NaleŜności długoterminowe 6 6 6

8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 179 - -

9. Inne aktywa trwałe 177 158 7 929

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 43 146 53 545 28 009

1.Zapasy 23 504 7 627 725

2.NaleŜności z tytułu dostaw i usług 7 005 5 984 5 959

3.NaleŜności z tytułu podatku dochodowego 30 - 60

4.Pozostałe naleŜności krótkoterminowe 907 106 1 153

5.Rozliczenia międzyokresowe 212 163 372

6.Inne aktywa krótkoterminowe - - -

7.Krótkoterminowe aktywa finansowe - - -

8.Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 11 488 39 665 19 740

III. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy 577 - -

A k t y w a  r a z e m 161 881 153 258 136 240  
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BILANS                                                                                                               30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007
P a s y w a

I. Kapitał własny 138 330 115 449 105 028

1.Kapitał zakładowy 37 310 37 310 36 979

2.NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy - - -

3.NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 29 083 29 083 28 124

4.Akcje własne - - -

5.Kapitał rezerwowy z wyceny opcji 6 479 5 312 3 948

6.Pozostałe kapitały rezerwowe 43 744 19 535 19 535

7.Zysk (strata) z lat ubiegłych - - -

8.Zysk (strata) netto 21 714 24 209 16 442

II. Zobowiązania długoterminowe 10 826 15 540 17 094

1.Kredyty bankowe i poŜyczki 10 158 12 174 14 103

2.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 1 080 656

3.Rezerwy 594 2 171 2 153

4.Rozliczenia międzykresowe 1 1 1

5.Pozostałe zobowiązania 73 114 181

III. Zobowiązania krótkoterminowe 11 137 22 269 14 118

1.Kredyty bankowe i poŜyczki 3 945 3 785 3 923

2.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 577 900 783

3.Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego - 4 636 1 775

4.Pozostałe zobowiązania 4 753 11 125 6 040

5.Rezerwy 376 1 139 1 152

6.Rozliczenia międzyokresowe 486 684 445

IV. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŜy

1 588 - -

P a s y w a  r a z e m 161 881 153 258 136 240
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 30.06.2008 30.06.2007

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
I. Przychody ze sprzedaŜy 7 703 7 112
II. Koszt własny sprzedaŜy (4 903) (5 137)
III. Zysk brutto ze sprzedaŜy (I-II) 2 800 1 975
IV. Koszty sprzedaŜy -
V. Koszty ogólnego zarządu (5 657) (5 521)

 w tym wycena opcji menedŜerskich (1 167) (1 365)
VI. Zysk ze sprzedaŜy (III-IV-V) (2 857) (3 546)
VII. Pozostałe przychody operacyjne 30 764
VIII. Pozostałe koszty operacyjne (250) (153)
IX. Zysk z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (3 077) (2 935)
X. Przychody finansowe 28 426 23 012

w tym dywidenda ze spółki zaleŜnej 27 347 22 217
XI. Koszty finansowe (821) (685)
XII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI) 24 528 19 392
XIII. Podatek dochodowy 2 814 2 950
XIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 21 714 16 442

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
XV. Zyski (straty) na działalności zaniechanej - -
XVI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 21 714 16 442

Zysk (strata) netto przypisany: 21 714 16 442
Akcjonariuszom jednostki dominującej - -
Akcjonariuszom mniejszościowym - -

Zysk (strata) netto 21 714 16 442
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych 18 537 371 18 440 658
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,17 0,89
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych 18 537 371 18 440 658
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,17 0,89
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Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Kapitał zakładowy
NaleŜne wpłaty na 
kapitał zakładowy

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich 
wartości nominalnej 

Kapitał rezerwowy z 
wyceny opcji

Pozostałe kapitały 
rezerwowe

Niepodzielony 
wynik finansowy z 

lat ubiegłych
Zysk / strata netto RAZEM

Stan kapitału na początek okresu - 01.01.2008 37 310 - 29 083 5 312 19 535 24 209 - 115 449

Zmiany kapitału w okresie - - - 1 167 24 209 (24 209) 21 714 22 881

a) zwiększenia (z tytułu) - - - 1 167 24 209 - 21 714 47 090

- zysk netto - - - - - - 21 714 21 714

- z podziału zysku z lat ubiegłych - - - - 24 209 - - 24 209

- odpisów dot. programu opcji menadŜerskich - - - 1 167 - - - 1 167

b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - 24 209 - 24 209

- przeniesienia na kapitały rezerwowe - - - - - 24 209 - 24 209

Stan kapitału na koniec okresu - 30.06.2008 37 310 - 29 083 6 479 43 744 - 21 714 138 330  

Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Kapitał zakładowy
NaleŜne wpłaty na 
kapitał zakładowy

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich 
wartości nominalnej 

Kapitał rezerwowy z 
wyceny opcji

Pozostałe kapitały 
rezerwowe

Niepodzielony 
wynik finansowy z 

lat ubiegłych
Zysk / strata netto RAZEM

Stan kapitału na początek okresu - 01.01.2007 36 979 (132) 28 124 2 583 19 210 325 - 87 089

Zmiany kapitału w okresie 331 132 959 2 729 325 (325) 24 209 28 360

a) zwiększenia (z tytułu) 331 - 959 2 729 325 (325) - 4 019

- zysk netto - - - - - (325) - (325)

- emisji akcji 331 - - - - - - 331

- emisja akcji powyŜej wartości nominalnej - - 959 - - - - 959

- z podziału zysku z lat ubiegłych - - - - 325 - - 325

- odpisów dot. programu opcji menadŜerskich - - - 2 729 - - - 2 729

b) zmniejszenia (z tytułu) - (132) - - - - (24 209) (24 341)

- strata netto - - - - - - (24 209) (24 209)

- naleŜna wpłata - (132) - - - - - (132)

Stan kapitału na koniec okresu - 31.12.2007 37 310 - 29 083 5 312 19 535 - 24 209 115 449  
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Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Kapitał zakładowy
NaleŜne wpłaty na 
kapitał zakładowy

NadwyŜka ze 
sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich 
wartości nominalnej 

Kapitał rezerwowy z 
wyceny opcji

Pozostałe kapitały 
rezerwowe

Niepodzielony 
wynik finansowy z 

lat ubiegłych
Zysk / strata netto RAZEM

Stan kapitału na początek okresu - 01.01.2007 36 979 (132) 28 124 2 583 19 210 325 - 87 089

Zmiany kapitału w okresie - 132 - 1 365 325 (325) 16 442 17 939

a) zwiększenia (z tytułu) - - - 1 365 325 (325) 16 442 17 807

- zysk netto - - - - - (325) 16 442 16 117

- z podziału zysku z lat ubiegłych - - - - 325 - - 325

- odpisów dot. programu opcji menadŜerskich - - - 1 365 - - - 1 365

b) zmniejszenia (z tytułu) - (132) - - - - - (132)

- wypłaty dywidendy - (132) - - - - - (132)

Stan kapitału na koniec okresu - 30.06.2007 36 979 - 28 124 3 948 19 535 - 16 442 105 028
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30.06.2008 30.06.2007

A.Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 
I.Zysk (strata) brutto 24 528 19 392
II.Korekty razem (55 501) (25 562)

1.Amortyzacja 1 222 1 257
2.(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych 1 21
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (27 144) (21 982)
4.(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej - -
5. Podatek dochodowy (12 741) (494)
6.Zmiana stanu rezerw (2 340) (102)
7.Zmiana stanu zapasów (15 877) 657
8.Zmiana stanu naleŜności (1 822) (739)
9.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i  kredytów 693 (4 896)
10.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (247) (647)
11. Inne korekty 2 754 1 363

III.Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (30 973) (6 170)
B.Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 21 000 27 499
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - -
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne - -
3. Z aktywów finansowych, w tym: 21 000 27 499

 - dywidendy i udziały w zyskach 21 000 21 710
 - inne wpływy z aktywów finansowych - 5 789

4. Inne wpływy inwestycyjne - -
II.Wydatki 15 700 3 977

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 107 153
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne - -
3. Na aktywa finansowe, w tym: 15 574 2 247

 - nabycie aktywów finansowych 3 257 97
 - udzielone poŜyczki długoterminowe 12 317 2 150

4.Inne wydatki inwestycyjne 19 1 577
III.Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 5 300 23 522  
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C.Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej

I.Wpływy - 132

1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - 132

2.Kredyty i poŜyczki - -
3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych - -
4. Inne wpływy finansowe - -

II.Wydatki 2 502 2 331
1.Nabycie akcji własnych - -
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
3.Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -
4.Spłaty kredytów i poŜyczek 1 854 1 669
5.Wykup dłuŜnych papierów wartościowych - -
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 82 74
8.Odsetki 566 588
9.Inne wydatki finansowe - -

III.Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej(I-II) (2 502) (2 199)

D.Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (28 175) 15 153

E.Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: (28 177) 15 134
 - zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych (1) (21)

F.Środki pienięŜne na początek okresu 39 665 4 606
G.Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 11 488 19 740
 - o ograniczonej moŜliwości dysponowania 18

Prezentacja zewnętrznych źródeł finansowania (sprawozdanie z przepływów środków pienięŜnych) 30.06.2008 30.06.2007

poz. C.I.2 Wpływy z kredytów i poŜyczek - -

poz. C.II.4 Spłaty z kredytów i poŜyczek (1 854) (1 669)

Zmiana zewnętrznych źródeł finansowania, w tym (1 854) (1 669)

zaciągnięcie netto kredytów inwestycyjnych - -

zaciągnięcia/spłaty netto kredytu VAT - -  
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2. Dodatkowe informacje i obja śnienia 

 Zasady (polityki) rachunkowo ści  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 30 czerwca 2008 roku jest zgodne 
z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34.  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2008 roku i 30 czerwca 2007 roku 
zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej. 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego 
sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku, z wyjątkiem 
zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla 
okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2008 roku: 

PoniŜej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, 
które Spółka zastosowała w bieŜącym roku. Ich zastosowanie, oprócz kilku dodatkowych ujawnień, nie 
miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe:  

� MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – Ujawnienia dotyczące kapitału. Spółka 
zastosowała zmienione regulacje MSR 1. Nowe ujawnienia zostały zaprezentowane w nocie 17 
Zarządzanie kapitałem. 

� MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Spółka zastosowała MSSF 7. 
Najistotniejsze zmiany zostały wprowadzone do noty 16 Cele i zasady zarządzania ryzykiem 
finansowym. 

� KIMSF 7 Zastosowanie metody przekształcenia w ramach MSR 29 „Sprawozdawczość  
w warunkach hiperinflacji”. Grupa zastosowała interpretację KIMSF 7. Zastosowanie tej 
interpretacji nie ma wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe Spółki. 

� KIMSF 8 Zakres MSSF 2. Spółka zastosowała interpretację KIMSF 8. Spółka przejrzała 
transakcje, w ramach których zostały wydane akcje (lub Grupa poniosła zobowiązanie oparte na 
wartości instrumentów kapitałowych) jako zapłata za otrzymane dobra lub usługi  
i stwierdziła, Ŝe nie wystąpiły transakcje, które wymagałyby zmienionego ujęcia w związku 
 z zastosowaniem interpretacji KIMSF 8. 

� KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych. Spółka zastosowała 
interpretację KIMSF 9. Interpretacja ta stwierdza, Ŝe oceny, czy dana umowa zawiera wbudowany 
instrument pochodny dokonuje się na moment przystąpienia do umowy. Ponowna ocena jest 
moŜliwa jedynie wtedy, gdy nastąpią zmiany w umowie istotnie wpływające na wynikające z niej 
przepływy pienięŜne. Zastosowanie tej interpretacji nie spowodowało istotnych zmian w 
ujmowaniu wbudowanych instrumentów posiadanych przez Spółkę. 

� KIMSF 10 Śródroczna sprawozdawczość finansowa a utrata wartości. Spółka zastosowała 
interpretację KIMSF 10. Interpretacja stwierdza, Ŝe jednostka nie moŜe odwracać utraty wartości 
rozpoznanej w okresie śródrocznym dotyczącej wartości firmy lub inwestycji 
 w instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaŜy. Zastosowanie tej 
interpretacji nie spowodowało zmian wpływających na niniejsze sprawozdanie finansowe 

� Interpretacja KIMSF 11 Wydanie akcji w ramach Spółki i transakcje w nabytych akcjach własnych 
- mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 marca 2007 roku, 
zastosowanie tej interpretacji nie spowodowało zmian wpływających na niniejsze sprawozdanie 
finansowe,  

� Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane - mająca zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku - zastosowanie tej interpretacji nie 
spowodowało zmian wpływających na niniejsze sprawozdanie finansowe, 
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� Interpretacja KIMSF 14 IAS 19 - Aktywa wynikające z programów określonych świadczeń  
i wymogi minimalnego finansowania - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku - zastosowanie tej interpretacji nie spowodowało 
zmian wpływających na niniejsze sprawozdanie finansowe. 

 

 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opub likowane, a nie weszły w Ŝycie 

 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie 
weszły jeszcze w Ŝycie: 

� MSSF 8 Segmenty operacyjne - mający zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku, 

� Zaktualizowany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – mający zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� Zaktualizowany MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego - mający zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� Zaktualizowany MSSF 2 Płatności w formie akcji – mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,  

� Zaktualizowany MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych – mający zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,  

� Zaktualizowany MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe – mający 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,  

� Zaktualizowany MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja – mający zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,  

� Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się po 1 lipca 2008 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzona przez UE, 

� Zmiany do MSSF 1 i MSR 27 Koszt inwestycji w jednostkę zaleŜną, współkontrolowaną i 
stowarzyszoną - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE,  

� Interpretacja KIMSF 15 Umowy na budowę nieruchomości - mająca zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 16 Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych- mająca 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 października 2008 roku lub 
później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez 
UE.  

� Zmiany do MSR 39: Pozycje zabezpieczane kwalifikujące się do rachunkowości zabezpieczeń 
(zmiany wprowadzone w lipcu 2008) - mające zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później- do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE. 

 
Spółka analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ powyŜszych zmian na sprawozdanie finansowe 
Spółki. 
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 Sezonowo ść i cykliczno ść działalno ści 

Polish Energy Partners S.A. („PEP”) działa na rynku outsourcingu energetyki przemysłowej. 
Główni klienci PEP zuŜywają ciepło i energię elektryczną dostarczaną przez Grupę do celów 
produkcyjnych w swoich zakładach przemysłowych. Odbiory ciepła i energii elektrycznej na 
potrzeby produkcyjne nie mają charakteru sezonowego. JednakŜe nieznaczna część odbiorów 
ciepła jest zuŜywana do ogrzewania pomieszczeń. Dotyczy to zarówno odbiorców przemysłowych 
jak i komunalnych. Odbiory na potrzeby ogrzewania pomieszczeń charakteryzują się 
sezonowością polegającą na zwiększonych poborach w okresie 1 i 4 kwartału roku obrotowego. 
Sezonowość tych poborów nie ma jednak istotnego wpływu na wyniki generowane przez PEP. 

 Kwoty maj ące znacz ący wpływ na pozycje aktywów, pasywów, kapitał, wyni k finansowy 
netto lub przepływy środków pieni ęŜnych 

Spółka otrzymała dywidendy w wysokości 27.347 tysięcy złotych od spółek zaleŜnych.  

Spółka udzieliła poŜyczki Spółce Park Wiatrowy Suwałki Sp. z o.o. co spowodowało zwiększenie 
aktywów finansowych o 11.820 tysięcy złotych. 

W dniu 29 lipca 2008 r. Spółka podpisała porozumienie ze Spółką Saturn Managemement Sp.  
z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa na zwrot kosztów projektu Tytan. Na dzień 30.06.2008 r. 
kwota poniesionych nakładów na projekt Tytan wyniosła 11.944 tysięcy złotych i została 
zakwalifikowana do pozycji zapasy w bilansie Spółki.  

Spółka otrzymała zaliczki na poczet dywidendy 2008 roku w wysokości 4.479 tysięcy złotych. 

 Zmiany warto ści szacunkowych 

Nie nastąpiły zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych. 

  Informacja na temat emisji papierów warto ściowych 

W ciągu sześciu miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2008 roku nie wystąpiła emisja 
papierów wartościowych.  

 Informacja o wypłaconych dywidendach 

W ciągu sześciu miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2008 roku nie nastąpiła wypłata 
dywidendy. 

 Przychody i wyniki przypadaj ące na poszczególne segmenty działalno ści lub segmenty 
geograficzne 

Spółka działając w jednej branŜy, na jednym specyficznym rynku, nie posiada segmentów 
branŜowych. Przychody Spółki zostały osiągnięte wyłącznie na terenie Polski. 
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 Informacje o istotnych zdarzeniach po zako ńczeniu okresu śródrocznego nie 
odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym 

Nie wystąpiły istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie 
zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny. 

 Informacje o zmianach w strukturze jednostki 

W ciągu 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2008 roku nie nastąpiły Ŝadne istotne zmiany 
w strukturze jednostki gospodarczej.  

 Informacje o zmianach zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych 

W ciągu 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2008 roku nastąpiło zwiększenie zobowiązań 
o kwotę 32.616 tysięcy złotych. 


