
stan na          
2008-10-01       

AKTYWA

Aktywa trwałe 27,553            
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe 58                     
Środki trwałe 58                     

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny 17                     
środki transportu 41                     
inne środki trwałe

Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 27,495              
Nieruchomości 372                   
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 27,123              

w jednostkach powiązanych 27,123              
w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 841                 
Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe 729                   
Należności od jednostek powiązanych 619                   

z tytułu dostaw i usług 619                   
inne

Należności od pozostałych jednostek 110                   
z tytułu dostaw i usług 40                     
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 18                     
inne 52                     
dochodzone na drodze sądowej

Inwestycje krótkoterminowe 111                   
Krótkoterminowe aktywa finansowe 111                   

w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 111                   

Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1                       

AKTYWA RAZEM 28,394            

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,   
55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52                    

tys. zł.                                                
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PASYWA  
stan na          

2008-10-01       

Kapitał własny               22,408 
Kapitał zakładowy                    500 
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne  (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy                 2,570 
Kapitał z aktualizacji wyceny                      35 
Zysk (strata) z lat ubiegłych               19,989 
Zysk (strata) netto                  (686)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5,986                

Rezerwy na zobowiązania                 5,762 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                 5,762 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe                      31 
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek                      31 

kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe                      31 
inne

Zobowiązania krótkoterminowe                    158 
Wobec jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług
inne

Wobec pozostałych jednostek 110                   
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe                        5 
z tytułu dostaw i usług                      87 
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                      18 
z tytułu wynagrodzeń
inne

Fundusze specjalne                      48 
Rozliczenia międzyokresowe                      35 

Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe                      35 
- długoterminowe
- krótkoterminowe                      35 

SUMA PASYWÓW               28,394 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Paola S.A. z siedzibą w Bielanach 
Wrocławskich,   55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52               

za okres od    
2008-01-01     

do 2008-10-01 
 

tys. zł.                                                         

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w                      54 
- od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów                      54 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży                      54 

Koszty sprzedaży                        3 

Koszty ogólnego zarządu                    425 

Zysk/(Strata) ze sprzedaży                  (374)

Pozostałe przychody operacyjne                    117 
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                      50 
Dotacje
Inne przychody operacyjne                      67 
Pozostałe koszty operacyjne                        4 
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne                        4 
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej                  (261)

Przychody finansowe                        -  
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe                        9 
Odsetki, w tym:                        9 
- dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne                        -  
Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej                  (270)

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk/(Strata) brutto                  (270)

Podatek dochodowy                  (416)
Część bieżąca                    (73)
Podatek odroczony                  (343)

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk/(Strata) netto                  (686)

Bielany Wrocławskie, 21 listopada 2008r.

_________________________________

Wojciech Antoni Górski -  Prezes Zarządu

3



Kapitał własny na początek okresu 23 094 
-korekty błędów podstawowych 95 
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości
Kapitał własny na początek okresu po korektach 23 189 

Kapitał zakładowy na początek okresu 500 
Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)
 - wydania udziałów 
- ........................................
zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 500 

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)
- ........................................
zmniejszenia (z tytułu)
- ........................................

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec  okresu

Udziały (akcje) własne na początek okresu
Zmiany (akcji) udziałów własnych

zwiększenia
zmniejszenia

Udziały (akcje) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 570 
Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia z tytułu podziału zysku
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
 - 
 - z podziału zysku 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- ........................................
zmniejszenia z tytułu pokrycia straty

- pokrycia straty
- ........................................

Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 2 570 
Kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu 35 

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
- ........................................
zmniejszenia (z tytułu)

 Zestawienie zmian w  kapitale własnym Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,   55-040 
Kobierzyce, ul. Wrocławska 52  w okresie 1.01.2008 r. - 1.10.2008 r. w tys. zł
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- ........................................
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 35 

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)
aport
zmniejszenia (z tytułu)
- ........................................

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 25 281 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 
-korekty błędów podstawowych
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach 25 281 
zwiększenia (z tytułu)
- podział zysku z lat ubiegłych
- ........................................
zmniejszenia (z tytułu)
 - pokrycie strat z lat uiegłych

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 25 281 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 292 
-korekty błędów podstawowych
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości

Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach -5 292 
zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia
- ........................................
zmniejszenia (z tytułu)
 - korekty podatku doch.z lat ubieglych

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 292 
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 19 989 
Wynik netto -686 

zysk netto -686 
strata netto
odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu 22 408 

22 408 
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 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   Paola S.A. z siedzibą w Bielanach 
Wrocławskich,   55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52                                     tys. zł.   

 za okres od   
2008-01-01    

do 2008-10-01  

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto              (686)
Korekty razem:              (336)

Amortyzacja                  53 
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych                    -  
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                    4 
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej                (50)
Zmiana stanu rezerw                  (3)
Zmiana stanu zapasów                    -  
Zmiana stanu należności                  21 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów              (989)
Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych                317 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                272 
Inne korekty                  39 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej           (1 022)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                    -  
Wpływy             1 279 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych             1 279 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                    -  
Z aktywów finansowych, w tym:                    -  

w jednostkach powiązanych                    -  
w pozostałych jednostkach                    -  
- zbycie aktywów finansowych                    -  
- dywidendy i udziały w zyskach                    -  
 - spłata udzielonych pożyczek                    -  
- odsetki                    -  
- inne wpływy z aktywów finansowych                    -  

Inne wpływy inwestycyjne                    -  
Wydatki                    -  

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                    -  
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                    -  
Na aktywa finansowe, w tym:                    -  

w jednostkach powiązanych                    -  
w pozostałych jednostkach                    -  
- nabycie aktywów finansowych                    -  
 - zaliczka na śr.trwałe                    -  

Inne wydatki inwestycyjne                    -  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej             1 279 

                   -  
                   -  

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                    -  
Wpływy                    -  

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych                    -   
Kredyty i pożyczki                    -  
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Emisja dłużnych papierów wartościowych                    -  
Odsetki                    -  
Inne wpływy finansowe                    -  

Wydatki                317 
Nabycie udziałów (akcji) własnych                    -  
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                    -  
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                    -  
Spłaty kredytów i pożyczek                    -  
Wykup dłużnych papierów wartościowych                    -  
Z tytułu innych zobowiązań finansowych                    -  
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                317 
Odsetki                    -  
Inne wydatki finansowe                    -  

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej              (317)
Przepływy pieniężne netto razem                (60)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                (60)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                    -  
Środki pieniężne na początek okresu                171 
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:                111 
- o ograniczonej możliwości dysponowania                  49 
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