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Aneks NR 1 

do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA  

zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. 

 

Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 

października 2010 roku raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku.  

Odwołania do stron odnoszą się do prospektu emisyjnego Trans Polonia S.A. opublikowanego w dniu 

05 października 2010 roku na stronach internetowych Emitenta www.transpolonia.pl oraz Oferującego 

www.bossa.pl 

Nr strony i punkt prospektu 

Str. 14 pkt 4 Podsumowanie 

Było:  

 

brak 

 

Dodano następującą treść: 

 

Jest: 

Tabela nr 4.1. -2 Wybrane dane finansowe Emitenta za I, II i III kwartał 2010 (w tys. zł.) wg. 

UoR 

 

(…) 

 

 III kwartał 2010 III kwartał 2009 

Przychody netto ze sprzedaży 8.215 4.143 

Zysk/Starta na działalności operacyjnej 871 343 

Zysk/Strata brutto 757 110 

Zysk/Strata netto 641 107 

Aktywa ogółem 15.732 11.112 

Środki trwałe ogółem 6.891 7.250 

Długoterminowe aktywa finansowe  bd bd 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania bd bd 

Zobowiązania długoterminowe 3.659 4.168 

Zobowiązania krótkoterminowe 8.573 4.080 

Kapitał własny 3.174 2.687 

Kapitał zakładowy 528 528 

Liczba akcji [szt.] 5.277.364 5.277.364 

Źródło: Emitent  

(…) 

 

W III kwartale 2010 roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 8,2 mln zł i były blisko 

dwukrotnie wyższe od przychodów z analogicznego kwartału roku poprzedniego. Zysk ze sprzedaży 

http://www.transpolonia.pl/
http://www.bossa.pl/
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w III kwartale 2010 roku, w porównaniu do III kwartału 2009 roku, był trzykrotnie wyższy i wyniósł 

871 tys. zł, natomiast zysk netto był sześciokrotnie wyższy i osiągnął poziom 641 tys. zł. 

Tak znacząca dynamika wyników jest wynikiem konsekwentnej realizacji strategii zakładającej 

zwiększanie przychodów ze sprzedaży wysokospecjalistycznych usług przewozu płynnych ładunków 

chemicznych. Spółka obsługuje znaczącą część rynku transportowego w zakresie transportu i 

logistyki mas bitumicznych w Polsce. 

 

Nr strony i punkt prospektu 

Str. 15 pkt 4.2 Podsumowanie 

Było:  

 

brak 

 

Dodano następującą treść: 

 

Tabele nr 4.2. - 1 Struktura aktywów Emitenta [w %] 

Pozycja III kwartał 2010 III kwartał 2009 

Aktywa trwałe/Aktywa 43,80 65,24 

Aktywa obrotowe/Aktywa 56,20 34,76 

Zapasy/Aktywa bd bd 

Należności krótkoterminowe/Aktywa 53,51 30,50 

Inwestycje krótkoterminowe/Aktywa bd bd 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/Aktywa bd bd 

Źródło: Emitent 

(…) 

 

W III kwartale 2010 roku w związku z realizacją zwiększonej sprzedaży (wzrost o 98% w porównaniu 

z III kwartałem 2009 roku) Spółka nadal utrzymywała wysoki stan należności krótkoterminowych, 

których udział w sumie aktywów wynosił 56%. Skutkuje to wzrostem udziału aktywów obrotowych w 

strukturze aktywów w III kwartale 2010 roku. 

 

Tabele nr 4.2. - 2 Struktura pasywów [w %] 

(….) 

Wyszczególnienie 
III kwartał 2010 III kwartał 2009 

kapitały własne/pasywa 20,17 24,18 

rezerwy na zobowiązania/pasywa  bd bd 

zobowiązania długoterminowe/ pasywa 23,26 37,51 

zobowiązania krótkoterminowe/ pasywa 54,49 36,72 

rozliczenia międzyokresowe/pasywa bd bd 

Źródło: Emitent 

(…)  
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W III kwartale 2010 roku struktura finansowania działalności Spółki pozostała na zbliżonym poziomie 

w stosunku do II kwartału 2010 roku. Spółka utrzymywała stan zobowiązań krótkoterminowych na 

niezmienionym poziomie. Wzrósł udział kapitałów własnych w finansowaniu działalności Spółki w 

związku ze znaczącym wzrostem zysku netto zrealizowanego w III kwartale 2010 roku o kwotę 467,5 

tys. zł w porównaniu do II kwartału 2010 roku. 

 

Nr strony i punkt prospektu 

Str. 17 pkt 4.3. Podsumowanie 

Było:  

 

Brak 

 

Dodano następującą treść: 

Tabele nr 4.3. - 1 Podstawowe wskaźniki rentowności Emitenta [w %] 

(…) 

Pozycja III kwartał 2010 III kwartał 2009 

Rentowność sprzedaży brutto bd bd 

Rentowność sprzedaży netto 10,59 6,84 

Rentowność EBITDA 13,12 13,25 

Rentowność EBIT 10,60 8,29 

Rentowność brutto 9,22 2,64 

Rentowność netto 7,81 2,58 

Rentowność Aktywów (ROA) 4,08 0,96 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 20,21 3,97 

Źródło: Emitent 

(…) 

W III kwartale 2010 roku nastąpił znaczący wzrost rentowności w porównaniu do poprzednich 

kwartałów 2010 roku. Spółka osiągnęła znaczny wzrost wyników finansowych realizowanych na 

poszczególnych poziomach prowadzonej działalności. W III kwartale 2010 roku zysk ze sprzedaży 

wzrósł o 310%, zysk z działalności operacyjnej o 282%, zysk brutto o 335%, a zysku netto o 269% w 

porównaniu z II kwartałem 2010 roku. 
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Nr strony i punkt prospektu 

Str. 18 pkt 4.4. Podsumowanie  

Było:  

 

Brak 

 

Dodano następującą treść: 

 

Jest: 

Tabele nr 4.4. - 1 Podstawowe wskaźniki płynności finansowej Emitenta 

(…) 

 

Pozycja III kwartał 2010 III kwartał 2009 

Wskaźnik bieżący bd bd 

Wskaźnik szybki bd bd 

Wskaźnik natychmiastowy bd bd 

wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym bd bd 

wskaźnik ogólnego zadłużenia         0,78             0,74     

wskaźnik zadłużenia długoterminowego         1,15             1,55     

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego         3,85             3,07     

 Źródło: Emitent 

(…) 

W III kwartale 2010 roku wskaźniki zadłużenia Spółki utrzymywały się na zbliżonym poziomie w 

porównaniu z II kwartałem 2010 roku. Nieznaczny spadek wskaźnika zadłużenia kapitału własnego to 

efekt wzrostu zobowiązań krótkoterminowych o ponad 9% w porównaniu z II kwartałem 2010 roku 

przy 25% wzroście kapitału własnego. Zobowiązania długoterminowe Spółki w III kwartale 2010 

pozostały na niezmienionym poziomie. 

Tabela nr 4.4. - 2 Wskaźniki zadłużenia Emitenta 

(…) 

Wskaźniki 
III kwartał 

2010 

III kwartał 

2009 

wskaźnik zadłużenia         0,78             0,74     

wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym         3,85             3,07     

wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 
0,99 0,95 

Źródło: Emitent 
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(…) 

W III kwartale 2010 roku nastąpiła poprawa wskaźników zadłużenia związana ze znaczącym 

wzrostem kapitału własnego o 25% w porównaniu z II kwartałem 2010 roku. Zobowiązania 

długoterminowe Spółki pozostały na zbliżonym poziomie 3,6 mln zł, natomiast zobowiązania 

krótkoterminowe wzrosły o około 9 %. Suma aktywów trwałych pozostała na poziomie stanu z II 

kwartału 2010 roku i wyniosła około 7 mln zł.  

 (…) 

Nr strony i punkt prospektu 

Str. 41 pkt 3 Dokument Rejestracyjny  

Było:  

Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe opracowane zostały na podstawie zbadanych przez 

biegłego rewidenta historycznych jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2007-

2009 oraz sprawozdana śródrocznego za I kwartał 2010 roku, które nie zostało zbadane przez biegłego 

rewidenta. 

 

Brak 

 

Jest: 

Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe opracowane zostały na podstawie zbadanych przez 

biegłego rewidenta historycznych jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2007-

2009 oraz sprawozdana śródrocznego za I, II i III kwartał 2010 roku, które nie zostało zbadane przez 

biegłego rewidenta. 

 

Dodano następującą treść: 

 

Tabela nr 3 -3 Wybrane dane finansowe Emitenta za II kwartał 2010 (w tys. zł.) wg. UoR 

 

 II kwartał 

2010  

II kwartał 

2009  

Przychody netto ze sprzedaży 5.628 3.234 

Zysk/Starta na działalności operacyjnej 228 290 

Zysk/Strata brutto 174 216 

Zysk/Strata netto 174 216 

Aktywa ogółem 14.306 10.726 

Środki trwałe ogółem 7.006 7.290 

Długoterminowe aktywa finansowe  bd bd 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania bd bd 

Zobowiązania długoterminowe 3.646 4.066 

Zobowiązania krótkoterminowe 7.820 3.889 

Kapitał własny 2.533 2.580 

Kapitał zakładowy 528 528 

Liczba akcji [szt.] 5.277.364 5.277.364 

Źródło: Emitent  
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Tabela nr 3 -4 Wybrane dane finansowe Emitenta za III kwartał 2010 (w tys. zł.) wg. UoR 

 

 III kwartał 

2010  

III kwartał 

2009  

Przychody netto ze sprzedaży 8.215 4.143 

Zysk/Starta na działalności operacyjnej 871 343 

Zysk/Strata brutto 757 109 

Zysk/Strata netto 641 107 

Aktywa ogółem 15.732 11.112 

Środki trwałe ogółem 6.891 7.250 

Długoterminowe aktywa finansowe  bd bd 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania bd bd 

Zobowiązania długoterminowe 3.659 4.168 

Zobowiązania krótkoterminowe 8.573 4.080 

Kapitał własny 3.174 2.687 

Kapitał zakładowy 528 528 

Liczba akcji [szt.] 5.277.364 5.277.364 

Źródło: Emitent  

 

Nr strony i punkt prospektu 

Str. 70 pkt 9.1. Dokument Rejestracyjny  

Było:  

Analiza sytuacji finansowej Emitenta została przygotowana na podstawie: 

 jednostkowych zbadanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2007 – 2009.  

 jednostkowych danych finansowych za I i II kwartał 2010 roku. 

 

Tabele nr 9.1. - 1 Podstawowe dane finansowe Emitenta za lata 2007 – 2009, I i II kwartał 2010 

roku [w tys. PLN] 

 

 

Brak 

 

Jest: 

Analiza sytuacji finansowej Emitenta została przygotowana na podstawie: 

 jednostkowych zbadanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2007 – 2009.  

 jednostkowych danych finansowych za I, II i III kwartał 2010 roku. 

 

Tabele nr 9.1. - 1 Podstawowe dane finansowe Emitenta za lata 2007 – 2009, I, II i III kwartał 

2010 roku [w tys. PLN] 
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Dodano następującą treść: 

 

(…) 

 

 

Pozycja III kwartał 2010 III kwartał 2009 

Przychody ze sprzedaży 8.215          4.143     

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 

[EBITDA] 
1.078 549 

Zysk z działalności operacyjnej [EBIT] 871 343 

Zysk brutto 757 110 

Zysk netto 641 107 

      

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej bd bd 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  bd bd 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej bd bd 

Przepływy pieniężne netto razem bd bd 

      

Aktywa razem 15.732 11.112 

Aktywa trwałe 6.891 7.250 

Aktywa obrotowe 8.841 3.862 

Kapitał własny 3.174 2.687 

Kapitał zakładowy 528 528 

Zobowiązania i rezerwy razem bd bd 

Zobowiązania długoterminowe 3.695 4.168 

Zobowiązania krótkoterminowe 8.573 4.080 

    

Liczba akcji [szt.] 5 277 364 5 277 364 

Wartość księgowa na 1 akcję 0,60 0,51 

Zysk netto na 1 akcję 0,16 0,06 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - 

Źródło: Emitent 

(…) 

 



8 

 

Tabele nr 9.1. - 2 Struktura aktywów Emitenta [w %] 

 

Pozycja 
III kwartał 

2010 
III kwartał 2009 

Aktywa trwałe/Aktywa 43,80 65,24 

Aktywa obrotowe/Aktywa 56,20 34,76 

Zapasy/Aktywa bd bd 

Należności krótkoterminowe/Aktywa 53,51 

 

30,50 

 Inwestycje krótkoterminowe/Aktywa bd bd 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/Aktywa bd bd 

Źródło: Emitent 

(…) 

W III kwartale 2010 roku struktura aktywów Spółki była podobna jak w II kwartale 2010 roku. Udział 

aktywów obrotowych nieznacznie wzrósł do 56% w porównaniu z II kwartałem 2010 roku, na wzrost 

ten miał wpływ wzrost stanu należności o 21% w porównaniu z II kwartałem 2010 roku. Aktywa 

trwałe w III kwartale stanowiły 44% sumy bilansowej. 

 

Tabele nr 9.1. - 3 Udział poszczególnych pozycji aktywów w sumie aktywów Emitenta [w %] 

(…) 

Wyszczególnienie III kwartał 2010 III kwartał 2009 

wartości niematerialne i prawne bd bd 

rzeczowe aktywa trwałe bd bd 

należności długoterminowe 0,00 0,00 

inwestycje długoterminowe bd bd 

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe bd bd 

Zapasy bd bd 

należności krótkoterminowe 53,51 30,50 

inwestycje krótkoterminowe bd bd 

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bd bd 

Źródło: Emitent 
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Tabele nr 9.1. - 4 Udział poszczególnych pozycji pasywów w ogólnej sumie pasywów Emitenta 

[w %] 

(…) 

 

Wyszczególnienie 
III kwartał 2010 III kwartał 2009 

kapitały własne/pasywa 20,17 24,18 

rezerwy na zobowiązania/pasywa  bd bd 

zobowiązania długoterminowe/ pasywa 23,26 37,51 

zobowiązania krótkoterminowe/ pasywa 54,49 36,72 

rozliczenia międzyokresowe/pasywa bd bd 

Źródło: Emitent 

(…) 

W III kwartale 2010 roku struktura finansowania działalności Spółki pozostała na zbliżonym poziomie 

w stosunku do II kwartału 2010 roku. Spółka utrzymywała stan zobowiązań krótkoterminowych na 

zbliżonym poziomie. Wzrósł udział kapitałów własnych w finansowaniu działalności Spółki w 

związku ze znaczącym wzrostem zysku netto zrealizowanego w III kwartale 2010 roku o kwotę 467,5 

tys. zł w porównaniu do II kwartału 2010 roku. 

 

Rachunek zysków i strat 

 

Tabele nr 9.1. -5 Podstawowe dane rachunku zysków i strat Emitenta za lata 2007 – 2009, I, II i 

III kwartał 2010 [w tys. PLN] 

(…) 

 

Pozycja 
III kwartał 

2010 
III kwartał 2009 

Przychody netto ze sprzedaży 8.214          4.143     

Przychody ze sprzedaży produktów i usług  bd Bd 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów bd Bd 

Koszty sprzedanych produktów i towarów bd Bd 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów bd Bd 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów bd Bd 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży bd Bd 

Koszty sprzedaży bd Bd 

Koszty ogólnego zarządu bd Bd 

Zysk (strata) na sprzedaży 870 283 

Pozostałe  przychody operacyjne bd Bd 

Pozostałe koszty operacyjne bd Bd 

EBIT, zysk z działalności operacyjnej  871 343 

EBITDA bd Bd 

Przychody finansowe bd Bd 

Koszty finansowe bd Bd 

Zysk (starta) brutto 757 110 

Podatek dochodowy bd Bd 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku bd Bd 

Zysk (strata) netto 641 107 

Źródło: Emitent 
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(…) 

W III kwartale 2010 roku przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 8,2 mln zł i były blisko 

dwukrotnie wyższe od przychodów z analogicznego kwartału roku poprzedniego. Zysk ze sprzedaży 

w III kwartale 2010 roku, w porównaniu do III kwartału 2009 roku, był trzykrotnie wyższy i wyniósł 

871 tys. zł, natomiast zysk netto był sześciokrotnie wyższy i osiągnął poziom 641 tys. zł. 

Tak znacząca dynamika wyników jest wynikiem konsekwentnej realizacji strategii zakładającej 

zwiększanie przychodów ze sprzedaży wysokospecjalistycznych usług przewozu płynnych ładunków 

chemicznych. Spółka obsługuje znaczącą część rynku transportowego w zakresie transportu i logistyki 

mas bitumicznych w Polsce. 

 

Tabele nr 9.1. - 6 Koszty działalności operacyjnej [w %] 

(…) 

 

Pozycja 
III kwartał 

2010 
III kwartał 2009 

Amortyzacja 207 207 

Zużycie materiałów i energii bd bd 

Usługi obce bd bd 

Podatki i opłaty bd bd 

Wynagrodzenia bd bd 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia bd bd 

Pozostałe koszty rodzajowe bd bd 

Koszty rodzajowe  bd bd 

Źródło: Emitent 

 

(…) 

 

Wskaźniki rentowności 

(…) 

Tabele nr 9.1. - 7 Podstawowe wskaźniki rentowności Emitenta [w %] 

(…) 

Pozycja 
III kwartał 

2010 
III kwartał 2009 

Rentowność sprzedaży brutto bd bd 

Rentowność sprzedaży netto 10,59 6,84 

Rentowność EBITDA 13,12 13,25 

Rentowność EBIT 10,60 8,29 

Rentowność brutto 9,22 2,64 

Rentowność netto 7,81 2,58 

Rentowność Aktywów (ROA) 4,08 0,96 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 20,21 3,97 

Źródło: Emitent 

(…) 

W III kwartale 2010 roku nastąpił znaczący wzrost rentowności w porównaniu do poprzednich 

kwartałów 2010 roku. Spółka osiągnęła znaczny wzrost wyników finansowych realizowanych na 
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poszczególnych poziomach prowadzonej działalności. W III kwartale 2010 roku zysk ze sprzedaży 

wzrósł o 310%, zysk z działalności operacyjnej o 282%, zysk brutto o 335%, a zysku netto o 269% w 

porównaniu z II kwartałem 2010 roku. 

(…) 

Wskaźniki rotacji aktywów 

Tabele nr 9.1. - 8 Podstawowe wskaźniki rotacji składników kapitału obrotowego Emitenta 

(…) 

 

Pozycja III kwartał 2010 III kwartał 2009 

Wskaźnik rotacji zapasów bd bd 

Wskaźnik rotacji należności 84,17 71,61 

Cykl operacyjny bd bd 

Wskaźnik rotacji zobowiązań bd bd 

Cykl konwersji gotówki bd bd 

Wskaźnik rotacji aktywów 1,83 2,22 

Wskaźnik rotacji kapitału własnego 31,26 57,21 

 

Źródło: Emitent 

(…) 

Wskaźniki płynności  

 

Tabele nr 9.1. - 9 Podstawowe wskaźniki płynności finansowej Emitenta 

(…) 

 

Pozycja 
III kwartał 

2010 
III kwartał 2009 

Wskaźnik bieżący bd bd 

Wskaźnik szybki bd bd 

Wskaźnik natychmiastowy bd bd 

wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym bd bd 

wskaźnik ogólnego zadłużenia 
        0,78             0,74     

wskaźnik zadłużenia długoterminowego 
        1,15             1,55     

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 
        3,85             3,07     

 Źródło: Emitent 

(…) 

W III kwartale 2010 roku wskaźniki zadłużenia Emitenta uległy nieznacznej poprawie w porównaniu 

z II kwartałem 2010 roku w efekcie 20% wzrostu kapitałów własnych Spółki. 
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Nr strony i punkt prospektu 

Str. 84 pkt 10.1 Dokument Rejestracyjny  

 

Brak 

Dodano następującą treść: 

 

Jest: 

Tabela nr 10.1.- 1 Źródła kapitałów Emitenta (w tys. zł) 

(…) 

 

Wyszczególnienie  III kwartał 2010 III kwartał 2009 

kapitały własne 3 174 2 687 

zobowiązania długoterminowe 3 659 4 168 

zobowiązania krótkoterminowe 8 573 4 080 

Razem 15 406 10 935 

Źródło: Emitent 

 

Tabela nr 10.1. - 2 Źródła kapitałów Emitenta (w %) 

(…) 

 

Wyszczególnienie III kwartał 2010 III kwartał 2009 

kapitały własne 20,60 24,57 

zobowiązania długoterminowe 23,75 38,12 

zobowiązania krótkoterminowe 55,65 37,31 

Razem 100,00 100,00 

Źródło: Emitent 

 

(…) 

W III kwartale 2010 roku do ponad 20% wzrósł udział kapitału własnego w sumie kapitałów ogółem 

Spółki w stosunku do II kwartału 2010 roku. Na wzrost udziału kapitału własnego miał wpływ przede 

wszystkim wzrost zysku netto z kwoty 174 tys. zł w II kwartale 2010 roku do kwoty 641 tys. zł w III 

kwartale 2010 roku. Zobowiązania długoterminowe pozostały na poziomie z II kwartału 2010 roku i 

wynosiły 3,6 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe za III kwartały 2010 roku wzrosły o około 9% w 

porównaniu z II kwartałem 2010 roku. 

 

Tabela nr 10.1. - 3 Wskaźniki zadłużenia Emitenta 

 

(…) 

Wskaźniki 
III kwartał 

2010 

III kwartał 

2009 

wskaźnik zadłużenia         0,78             0,74     

wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym         3,85             3,07     

wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 
0,99 0,95 

Źródło: Emitent 
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(…) 

W III kwartale 2010 roku nastąpiła poprawa wskaźników zadłużenia związana ze znaczącym 

wzrostem kapitału własnego o 25% w porównaniu z II kwartałem 2010 roku. Zobowiązania 

długoterminowe Spółki pozostały na zbliżonym poziomie 3,6 mln zł, natomiast zobowiązania 

krótkoterminowe wzrosły o około 9 %. Suma aktywów trwałych pozostała na poziomie stanu z II 

kwartału 2010 roku i wyniosła około 7 mln zł.  

Nr strony i punkt prospektu 

Str. 86 pkt 10.2 Dokument Rejestracyjny  

 

Brak 

 

Dodano następującą treść: 

 

Jest: 

 

 

Wyszczególnienie III kwartał 2010 
III kwartał 

2009 

Zysk (strata) netto 641 107 

Amortyzacja 207 206 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej bd bd 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej bd bd 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej bd bd 

Zmiana stanu środków pieniężnych netto bd bd 

Środki pieniężne na początek okresu bd bd 

Środki pieniężne na koniec okresu bd bd 

Źródło: Emitent 

(…) 
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Nr strony i punkt prospektu 

Str. 87 pkt 10.3 Dokument Rejestracyjny  

 

Brak 

 

Dodano następującą treść: 

 

Jest: 

Tabela nr  10.3.- 1 Struktura pasywów Emitenta [w tys. zł] 

(…) 

 

Wyszczególnienie III kwartał 2010 III kwartał 2009 

Kapitały własne  3 174 2 687 

Kapitał podstawowy 528 528 

Kapitał zapasowy bd bd 

Strata z lat ubiegłych bd bd 

Zysk (strata) netto 641 107 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania bd bd 

Rezerwy na zobowiązania bd bd 

Zobowiązania długoterminowe 3 659 4 168 

Zobowiązania krótkoterminowe 8 573 4 080 

Rozliczenia międzyokresowe bd bd 

Pasywa razem 15 732 11 112 

Źródło: Emitent 

 

(…) 

 

Nr strony i punkt prospektu 

Str. 195 pkt 20.4. Dokument Rejestracyjny  

Było:  

W Dokumencie Rejestracyjnym Prospektu zostały zamieszczone wybrane dane finansowe za I kwartał 

2010 roku, które nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 

 

Jest:  

W Dokumencie Rejestracyjnym Prospektu zostały zamieszczone wybrane dane finansowe za I, II i III 

kwartał 2010 roku, które nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 

 

 

Nr strony i punkt prospektu 

Str. 199 pkt 20.6. Dokument Rejestracyjny  

Było:  

 

Brak 
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Dodano następującą treść: 

 

Jest: 

 

20.6.3. Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 roku 

 

1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I 

STRAT 

  

za okres 

01.01.2009-

30.09.2009 

za okres 

01.01.2010-

30.09.2010 

za okres 

01.07.2009-

30.09.2009 

za okres 

01.07.2010-

30.09.2010 

Przychody netto ze sprzedaży 9 417 263,26    15 846 392,05    4 142 867,34    8 214 761,37    

Amortyzacja 605 622,51    631 214,20    205 680,25    206 880,98    

Zysk (strata) ze sprzedaży 557 805,63    1 154 158,18    283 231,86    870 101,44    

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 669 438,01    1 193 141,38    343 327,70    870 979,81    

Zysk (strata) brutto 336 660,95    946 114,51    109 500,07    757 033,36    

Zysk (strata) netto 333 910,95    830 411,51    106 750,07    641 330,36    

Aktywa razem 11 112 170,15    15 732 161,01        

Aktywa trwałe 7 250 066,12    6 890 698,46        

Aktywa obrotowe 3 862 104,03    8 841 462,55        

Należności długoterminowe 0,00    0,00        

Należności krótkoterminowe 3 389 069,85    8 417 940,33        

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, 357 670,28    112 122,47        

Kapitał własny 2 686 746,07    3 173 879,84        

Kapitał zakładowy 527 736,40    527 736,40        

Zobowiązania długoterminowe 4 168 007,45    3 659 409,28        

Zobowiązania krótkoterminowe 4 080 294,70    8 572 766,02        

Liczba akcji 5 277 360 5 277 360     

Zysk na akcję  0,06    0,16        

Wartość księgowa na akcję 0,51    0,60        
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2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

W III kwartale 2010 roku Spółka zanotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oraz 

wyników na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. W tymże okresie przychody netto ze 

sprzedaży wyniosły 8,2 mln zł i były blisko dwukrotnie wyższe od przychodów z analogicznego 

kwartału roku poprzedniego. Jeszcze wyższą dynamiką charakteryzują się wyniki finansowe. Zysk ze 

sprzedaży był trzykrotnie wyższy i wyniósł 871 tys. zł, natomiast zysk netto był sześciokrotnie wyższy 

i osiągnął poziom 641 tys. zł. 

  

Tak znacząca dynamika jest wynikiem konsekwentnej realizacji strategii zakładającej zwiększanie 

przychodów ze sprzedaży wysokospecjalistycznych usług przewozu płynnych ładunków chemicznych. 

Spółka obecnie obsługuje znaczącą część rynku transportowego w zakresie transportu i logistyki mas 

bitumicznych w Polsce. W związku z zaawansowanymi planami i realizowanymi projektami dróg i 

autostrad widzimy duże możliwości w rozwoju tego segmentu działalności, o czy wcześniej 

niejednokrotnie informowaliśmy w raportach okresowych.  

 

Emitent dąży do zrealizowania opublikowanych w prospekcie emisyjnym prognoz finansowych, które 

zakładają między innymi wygenerowanie 21.166 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 1.099 tys. zł 

zysku netto. Śledząc wybrane dane finansowe zaprezentowane w niniejszym raporcie kwartalnym 

można stwierdzić, iż Spółka wykonała znaczący krok ku ich realizacji.  

 

Ponadto Spółka w raporcie bieżącym nr. 17/2010 zobowiązała się do przekazywania wstępnych 

informacji o wielkości miesięcznych przychodów ze sprzedaży począwszy od danych za lipiec 2010 r. 

Dane te będą przekazywane w formie raportu bieżącego do 20-go dnia każdego miesiąca, co ułatwi 

akcjonariuszom bieżące monitorowanie realizacji prognoz w tym zakresie.  

 

Dalszy wzrost pozycji rynkowej i wyników finansowych Spółka planuje realizować dzięki 

wykorzystaniu środków z publicznej emisji akcji w ramach której Spółka zamierza pozyskać ponad 5 

milionów złotych.  

 

3. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU 

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Aktywność w III kwartale związana była głównie z kontynuacją procesu zmiany rynku notowań akcji 

z ASO NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i 

powiązaną z tym nową emisją akcji. W dniu 30 września 2010 r. został zatwierdzony prospekt 

emisyjny przez Komisję Nadzoru Finansowego, co umożliwiło rozpoczęcie oferty publicznej.  

 

Oferta obejmuję 522.636 akcji zwykłych na okaziciela serii D w podziale na Transzę Dużych 

Inwestorów (obejmującą 444.236 akcji) oraz Transza Małych Inwestorów (obejmującą 78.400 akcji). 

Zgodnie z harmonogramem Budowa Księgi Popytu w Transzy Dużych Inwestorów będzie miała 

miejsce w dniach 25-26 października 2010 roku, po czy zostanie ustalona ostateczna cena emisyjna. 
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Następnie przyjmowane będą zapisy na akcje w POK DM BOŚ S.A. (27 października - 5 listopada 

2010). Planowany termin przydziału Akcji Serii D powinien zakończyć się do dnia 10 listopada br. Z 

uwagi na fakt, iż dzień debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

uzależniony jest od rejestracji podwyższenia kapitału w Sądzie, do tego czasu PDA nowo 

emitowanych akcji mogą być notowane jeszcze na NewConnect. Spółka dołoży jednak wszelkich 

starań, aby rejestracja podwyższenie nastąpiła w możliwie jak najkrótszym terminie. 

 

W opinii Zarządu planowana emisja akcji daje możliwość inwestycji w Spółkę w przełomowym dla 

niej momencie, gdy zaczyna znacząco zwiększać wyniki finansowe. Ponadto inwestorzy będą mieli 

szansę skorzystać z premii w postaci płynności oraz prawdopodobnie wyższej wyceny walorów po 

przenosinach na rynek regulowany. Ponadto pozyskane środki umożliwią realizację strategii 

inwestycyjnej, co pozwoli Spółce na istotne zwiększenie generowanego dla akcjonariuszy zysku. 

 

O istotnych zdarzeniach związanych z ofertą publiczną akcji Spółka będzie informować w raportach 

bieżących. 

 

Nr strony i punkt prospektu 

Str. 216 pkt 24 Dokument Rejestracyjny  

Było:  

W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta można zapoznać się z następującymi 

dokumentami: 

- Prospektem emisyjnym, 

- Statutem Emitenta, 

- Historycznymi informacjami finansowymi Emitenta za lata 2007 - 2009, 

- Danymi finansowymi za I i II kwartał 2010 roku, 

(…) 

Jest:  

W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta można zapoznać się z następującymi 

dokumentami: 

- Prospektem emisyjnym, 

- Statutem Emitenta, 

- Historycznymi informacjami finansowymi Emitenta za lata 2007 - 2009, 

- Danymi finansowymi za I, II i III kwartał 2010 roku, 

(…) 

 

 


