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II PODSUMOWANIE

ZASTRZEśENIE:
1) Niniejsze Podsumowanie jest traktowanie jako wprowadzenie do
Prospektu Emisyjnego;
2) Decyzja inwestycyjna powinna być kaŜdorazowo podejmowana w
oparciu o treść całego Prospektu Emisyjnego;
3) Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu
Emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego prospektu
emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem;
4) Osoby sporządzające Podsumowanie, łącznie z kaŜdym jego
tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną
w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne
lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu Emisyjnego.
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A. TOśSAMOŚĆ
DYREKTORÓW,
WYśSZEGO
SZCZEBLA
KIEROWNICTWA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW
1.
1.
2.

Zarząd.
Marek Rudziński

– Prezes Zarządu,

Rada Nadzorcza.

1.

Robert Szydłowski

– Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2.

Waldemar Wojciech Falenta

– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3.

Krzysztof Jajuga

– Członek Rady Nadzorczej,

4.

Andrzej Laskowski

– Członek Rady Nadzorczej,

5.

Jarosław Marek Janiszewski

– Członek Rady Nadzorczej,

6.

Andrzej Strehlau

– Członek Rady Nadzorczej.

3.

Biegli rewidenci

Badanie sprawozdań finansowych za lata 2003, 2004, 2005
Badanie sprawozdań finansowych Emitenta za
lata 2003, 2004 i 2005
przeprowadził Pan Tadeusz Marczak, zamieszkały przy ul. Grochowskiej 174
m.24 w Warszawie, wpisany na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 5183, działający w imieniu podmiotu Tadeusz
Marczak – Biegły Rewident - Działalność Gospodarcza z siedzibą w Warszawie
przy ul. Grochowskiej 174 m.24, podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego i wpisanego na listę pod numerem 2078.
Badania historycznych informacji finansowych za lata 2003, 2004 i 2005
włącznie z badaniem przekształconych, statutowych sprawozdań
finansowych Emitenta dla potrzeb Prospektu Emisyjnego.
Historyczne informacje finansowe za lata 2003, 2004 i 2005 podlegały badaniu
przez PKF Consult Sp. z o.o. – podmiot uprawniony do badania nr 477. Badanie
sprawozdań finansowych za ww. lata obrotowe przeprowadził Rafał Barycki biegły
rewident nr 10744/7805, opierając się na wcześniej wydanych i opublikowanych
opiniach biegłych rewidentów oraz na samodzielnym badaniu kompletności i
prawidłowości informacji w nich zawartych.

4. Doradca - Dom Maklerski Capital Partners S.A.
Doradca świadczy usługi doradztwa w zakresie dokonania zmiany rynku notowań
akcji serii A i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C
VENTUS S.A. (obecnie HAWE S.A.) na podstawie umowy opisanej w punkcie F.2.
niniejszego Podsumowania.

8

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

B. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH
FINANSOWYCH
1.

Wybrane dane finansowe

Wybrane informacje finansowe Emitenta
Wybrane informacje finansowe
[w tys. zł]

IV kw.
2006

2005

2004

2003

0

0

0

16

-205

-95

-54

-33

Zysk (strata) brutto

7 138

382

171

48

Zysk (strata) netto

6 788

34

39

-5

Aktywa razem

7 529

23 980

22 457

21 877

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

226

23 464

21 976

21 435

Zobowiązania długoterminowe

112

21 149

21 149

21 149

97

37

12

5

7 303

516

481

442

500

500

500

500

500 000

500 000

500 000

500 000

13,58

0,07

0,08

-0,01

IV kw.
2006

2005

2004

2003

Przychody ze sprzedaŜy
Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny (aktywa netto)
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł)

Źródło: Emitent

2.

Kapitalizacja i zobowiązania

Kapitały i zobowiązania Emitenta
Dane w tys. zł
KAPITAŁ WŁASNY

7 303

516

481

442

500

500

500

500

15

0

0

0

0

-18

-58

-53

6 788

34

39

-5

226

23 464

21 976

21 435

Rezerwy na zobowiązania

17

2 277

815

281

- z tytułu odroczonego pod. doch.

17

0

0

0

Zobowiązania długoterminowe

112

21 149

21 149

21 149

0

0

0

0

Inne zobowiązania długoterminowe

112

21 149

21 149

21 149

Zobowiązania krótkoterminowe

97

37

12

5

0

0

0

0

Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Zysk z lat ubiegłych
Zysk roku bieŜącego
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

Kredyty i poŜyczki

Kredyty i poŜyczki
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Inne zobowiązania krótkoterminowe

97

37

12

5

0

0

0

0

7 529

23 980

22 457

21 877

ROZLICZ. MIĘDZYOKRESOWE
RAZEM PASYWA
Źródło: Emitent

Wskaźniki struktury kapitałów i zadłuŜenia Emitenta
Wskaźnik

IV kw.
2006

2005

2004

2003

Wskaźnik struktury kapitału

1,5%

4 098,6%

4 396,9%

4 784,8%

Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia

3,0%

97,8%

97,9%

98,0%

Wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego

1,5%

88,2%

94,2%

96,7%

Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego

3,1%

4 547,3%

4 568,8%

4 849,5%

x

x

x

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek

116,3%

Majątek trwały / Aktywa

4,1%

88,5%

94,5%

97,1%

Zapasy / Aktywa

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

NaleŜności / Aktywa

0,8%

0,0%

0,0%

0,1%

Źródło: Emitent
 wskaźnik struktury kapitału – stosunek zadłuŜenia długoterminowego do kapitału
własnego,
 wskaźnik ogólnego zadłuŜenia – stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy
pasywów,
 wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego – stosunek zobowiązań długoterminowych do
pasywów ogółem.
 wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów
własnych.

 wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – (wynik brutto + koszty
odsetek) do kosztów odsetek. W latach 2003 – 2005 Emitent nie ponosił
kosztów z tytułu odsetek.

3.
1.

Czynniki ryzyka
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI.

1.1 Ryzyko związane z podjęciem przez Emitenta nowej działalności.
1.2 Ryzyko związane z duŜą konkurencją na rynku usług związanych z sieciami
światłowodowymi.
1.3 Ryzyko pogorszenia sytuacji rynkowej.
1.4 Ryzyko konieczności zmiany technologii
1.5 Ryzyko pogorszenia wyników osiąganych z działalności budowlanej
1.6 Ryzyko ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych.
2.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI
SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ.

2.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski.
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2.2 Ryzyko otoczenia prawnego
2.3 Ryzyko polityki podatkowej
2.4 Ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń
3.
3.1.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I Z WTÓRNYM
OBROTEM AKCJAMI
Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Dopuszczane.

3.2. Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta w obrocie
giełdowym oraz płynności obrotu
3.3. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu akcji
Spółki z obrotu na rynku regulowanym
3.4. Czynniki ryzyka wynikające z uprawnień KNF w zakresie zakazu lub
wstrzymania dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym
3.5. Ryzyko związane z moŜliwością opóźnienia dopuszczenia
Dopuszczanych do obrotu na GPW lub odmową ich dopuszczenia do obrotu

Akcji

C. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA
1.
Historia i rozwój przedsiębiorstwa
Od 19 lutego 2007 roku Emitent działa pod firmą HAWE Spółka Akcyjna. Przed
19 lutego 2007 roku Emitent był zarejestrowany pod nazwą VENTUS Spółka
Akcyjna.
Emitent został zarejestrowany w dniu 3 lipca 2002 roku w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121430
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Spółka została załoŜona 24 czerwca 2002 roku przez osobę fizyczną - Panią
Magdalenę Centka na podstawie aktu załoŜycielskiego sporządzonego w
kancelarii notarialnej Czesławy Kołcun, nr rep. A – 7858/2002.
Siedziba:

Warszawa

Forma prawna:

Spółka akcyjna

Adres siedziby:
Telefon:
Faks:
Poczta elektroniczna:

Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa
22 501 67 50
22 501 67 51
info@ventus.net.pl

Strona internetowa:

www.hawesa.pl

24 czerwca 2002
3 lipca 2002

- zawiązanie VENTUS S.A.
- rejestracja sądowa VENTUS S.A.
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wrzesień
/październik 2002
listopad 2002
I kwartał 2003
styczeń 2006
styczeń 2006
lipiec 2006
styczeń 2007

luty 2007

14 luty 2007

- przeprowadzenie publicznej emisji Obligacji Serii A
- rozpoczęcie notowań akcji i obligacji na rynku
pozagiełdowym
- budowa portfela inwestycyjnego - nabycie akcji PZU SA
- sprzedaŜ portfela akcji PZU S.A.
- przedterminowy wykup obligacji serii A
- nabycie 100% akcji Emitenta w drodze publicznego
wezwania przez Capital Partners S.A.
- emisja Akcji Serii B skierowana do udziałowców Hawe Sp. z
o.o., zmiana firmy na Hawe S.A. i przedmiotu działalności
(rejestracja podwyŜszenia kapitału, zmiany firmy i przedmiotu
działalności nastąpiła 19 lutego 2007 r.). Warunkowe
podwyŜszenie kapitału o 25 tys. zł związane z emisją Akcji
serii C.
- emisja 208.500 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru,
zaoferowanych w drodze oferty niepublicznej po cenie 72,00
zł, za gotówkę.

- rozpoczęcie notowań akcji serii A na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

2.
Zarys ogólny działalności
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, zamieszczonymi w
prospekcie, Emitent prowadził działalność polegającą na inwestowaniu środków
finansowych w akcje i udziały spółek niepublicznych. Środki na inwestycje Spółka
pozyskiwała z rynku kapitałowego w drodze emisji papierów dłuŜnych.
W dniu 2 stycznia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło
uchwałę zmieniającą statut Spółki w zakresie przedmiotu działalności. Na dzień
zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent prowadzi działania zmierzające do
zbudowania grupy kapitałowej funkcjonującej w obszarze usług budowy i
eksploatacji sieci światłowodowych.
W tym celu Emitent dokonał przejęcia Hawe Sp. z o.o., w którego aktywach
znajduje się 100% udziałów w spółce Fone Sp. z o.o.
Hawe Sp. z o.o., działa od 1990 roku na rynku budownictwa
telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego. Specjalizuje się w projektowaniu i
budowie sieci telekomunikacyjnych, obiektów kubaturowych, przestrzennych i
sieciowych wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Oferta Spółki skierowana
jest przede wszystkim do operatorów sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej,
telewizji kablowej, providerów internetowych oraz wszystkich potencjalnych
uŜytkowników nowoczesnych sieci światłowodowych.
Fone Sp. z o.o. załoŜona została w 2002 r. Podstawową działalnością tej spółki
było świadczenie usług telekomunikacyjnych (połączenia międzymiastowe,
połączenia międzynarodowe, z czasem równieŜ połączenia do sieci komórkowych
oraz połączenia lokalne) z wykorzystaniem prefiksu.
W 2005 roku podjęta została decyzja o zmianie technologii realizacji usług dla
biznesu. Rozpoczęte zostały intensywne prace w zakresie uruchomienia usług
telekomunikacyjnych z wykorzystaniem telefonii internetowej (VoIP).
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Od 2006 r. Fone Sp. z o.o. intensywnie wdraŜa rozwiązania VoIP dedykowane dla
biznesu oraz szereg narzędzi do pozyskania rynku połączeń telekomunikacyjnych
z wykorzystaniem kanału partnerskiego i resellerskiego.
W 2006r. Fone Sp. z o.o. została przejęta przez Hawe Sp. z o.o. w celu
stworzenia struktur operatora teleinformatycznego zajmującego się sprzedaŜą
usług na sieci światłowodowej wybudowanej przez Hawe Sp. z o.o. Obecnie Fone
Sp. z o.o. poza dotychczasową działalnością w zakresie obsługi połączeń
telekomunikacyjnych z wykorzystaniem technologii telefonii internetowej (VoIP)
prowadzi prace związane z „uzbrojeniem” sieci światłowodowej w systemy do
świadczenia usług transmisji danych, operatorskiego dostępu do Internetu oraz
telewizji cyfrowej.
Docelowo zamiarem Emitenta jest przekształcenie Grupy Kapitałowej Emitenta w
następujący sposób.
Emitent przejmie od spółek zaleŜnych infrastrukturę teleinformatyczną i
telekomunikacyjną, z wykorzystaniem której zamierza świadczyć usługi:
− dzierŜawy łączy telekomunikacyjnych,
− udostępniania programów telewizyjnych,
− usługi głosowe (telefonia internetowa),
− usługi „triple play” – dostawy usług głosowych, szybkiego Internetu i IPTV
(telewizji internetowej).
Spółka zaleŜna od Emitenta, Hawe Sp. z o.o. prowadzić będzie działalność w
zakresie świadczenia usług projektowych i wykonawczych w branŜy
telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej.
Spółka Fone Sp. z o.o. będzie w przyszłości realizować nowe przedsięwzięcia
gospodarcze Emitenta.
Spółki Grupy Kapitałowej – jako przedsiębiorstwa posiadające duŜe
doświadczenie w budowie infrastruktury światłowodowej i jej eksploatacji – mają
dobre podstawy do rozpoczęcia działalności jako operator sieci szkieletowej. Z
uwagi na niewielkie dotychczasowe doświadczenie w roli operatora i trwający
jeszcze proces budowy sieci szkieletowej, planowane jest etapowe wprowadzanie
usług, od prostych do coraz bardziej złoŜonych.
DzierŜawa łączy telekomunikacyjnych
W pierwszym etapie udostępnione będą usługi dzierŜawy ciemnych włókien. W
miarę uzbrajania sieci światłowodowej w systemy telekomunikacyjne i rozwijania
się zapotrzebowania wprowadzane będą usługi bardziej złoŜone, o większym
stopniu przetworzenia.
Nowe usługi skierowane będą przede wszystkim do dostawców usług dostępu do
sieci Internet oraz operatorów telewizji kablowych, a takŜe do przedsiębiorstw
potrzebujących wysokiej jakości szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz
do firm i instytucji posiadających oddziały rozproszone na terenie całego kraju,
które naleŜy połączyć siecią transmisji danych. Z oferty skorzystać będą mogły
takŜe urzędy administracji publicznej, hotele, biurowce, amatorskie komputerowe
sieci osiedlowe oraz wszystkie inne podmioty, znajdujące się w zasięgu sieci
szkieletowej.
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Udostępnianie programów telewizyjnych
Usługi multimedialne w zakresie transmisji obrazu moŜna podzielić na dwie
grupy:
Transmisja broadcastingowa

Usługa broadcasting’u polega na dystrybucji sygnału wizyjnego w modelu punkt„wielopunkt”. Jedną z usług świadczoną w ten sposób jest usługa transmisji
programów telewizyjnych. Spółka zakupiła stację czołową wraz z niezbędnymi
systemami towarzyszącymi i obecnie jest na etapie wyboru pozostałych
systemów niezbędnych do realizacji transmisji programów telewizyjnych z
wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Powszechnie taki sposób dystrybucji
programów telewizyjnych określa się skrótem IPTV.
Nowoczesne systemy transmisji programów telewizyjnych pozwalają na
świadczenie tej usługi praktycznie na kaŜdym z mediów. Dotyczy to zarówno
operatorów posiadających infrastrukturę HFC (obecni operatorzy telewizji
kablowej), DSL (obecni operatorzy telekomunikacyjni) czy IP (obecni operatorzy
ISP). Szybki rozwój technik kodowania obrazu powoduje coraz mniejsze
zapotrzebowanie na pasmo na ostatnim odcinku sieci. Tym samym spadają
wymagania dla systemów tak zwanej „ostatniej mili”, czyli tych elementów sieci,
do których dołącza się klientów. Spadek wymagań powoduje, Ŝe cały model
finansowy tej usługi sprawia, iŜ usługa jest tańsza i łatwiej dostępna (choć wcale
nie prostsza technologicznie). Jednocześnie zastosowanie cyfrowych technik
przetwarzania obrazu oraz zaawansowanych technik kodowania powoduje, Ŝe
producenci i dystrybutorzy programów telewizyjnych nie widzą przeszkód w
takiej formie dystrybucji ich produktów. W przypadku dotychczasowej
(analogowej) formy dystrybucji bardzo często podnoszony był argument
„piractwa”. W tradycyjnych technikach dystrybucji programów telewizyjnych było
to najsłabsze ogniwo na całej drodze od producenta do klienta. Obecne systemy
IPTV dają wystarczającą gwarancję bezpieczeństwa dla producentów programów
telewizyjnych.
Cyfryzacja programów telewizyjnych przyczyniła się równieŜ do poprawy jakości
obrazu. Obecnie bez problemów moŜna zauwaŜyć róŜnicę w transmisji tego
samego programu, poniewaŜ jakość obrazu przy technologii cyfrowej jest
zdecydowanie lepsza od jakości oferowanych przez technologię analogową i
nadajniki naziemne.
Dodatkowo rozwój technik transmisji obrazu spowodował powstanie nowego
formatu obrazu telewizyjnego HD (ang. High Definition). Nowy format wymaga
wprawdzie wymiany obecnych odbiorników, jednak obecne trendy producentów
odbiorników telewizyjnych pokazują, Ŝe w ciągu najbliŜszych 2-3 lat nie będą juŜ
produkowane telewizory bez moŜliwości oglądania programów nadawanych w
technologii HD. W skutek tego transmisja programów w tym formacie jest
wyłącznie kwestią czasu. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ Polska staje się powoli liderem w
zakresie produkcji nowych telewizorów i monitorów LCD. Uruchomione w Polsce
inwestycje największych producentów tego sprzętu na świecie pokazują, iŜ w
Europie Polska będzie największym eksporterem tego typu urządzeń.
Transmisja punkt-punkt

Posiadanie infrastruktury szkieletowej powoduje, Ŝe wszystkie systemy do
świadczenia
usług
mają
architekturę
scentralizowaną.
Obecnie,
po
doświadczeniach z architekturą rozproszoną, prawie wszystkie duŜe systemy
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klasy operatorskiej działają wyłącznie w modelu scentralizowanym. Jedną z
usług, która dzięki temu moŜe być realizowana jest transmisja obrazu punktpunkt. Jednym z rynkowych wariantów tej usługi jest usługa monitoringu.
Dotyczy to zarówno monitoringu miast, ale równieŜ monitoringu przedsiębiorstw,
biur, posesji itd. Wszystkie statystyki i prognozy wskazują, Ŝe usługa
monitoringu w najbliŜszych latach stanie się stanie się coraz bardziej popularna.
Obecnie pewną barierą w jej rozwoju są wysokie nakłady inwestycyjne oraz
koszty utrzymania infrastruktury technicznej, niezbędnej do realizacji tej
funkcjonalności. Jednym z motorów napędzających zapotrzebowanie na tego
typu usługi jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa w róŜnych segmentach
Ŝycia publicznego. Dotyczy to zarówno szkół, urzędów, a nawet całych dzielnic
miast.
Z uwagi na zaawansowanie obecnych platform usługowych trudno jest opisać
wszystkie dostępne moŜliwości realizacji usług. Dzięki zestandaryzowaniu
procesu transportu informacji oraz uniwersalności tego sposobu, praktycznie
nieograniczonym staje się spektrum usług, które mogą być realizowane. Jednym
ograniczeniem dla kreowania nowych serwisów czy usług jest rozdzielczość
ekranu odbiornika telewizyjnego. Jednak z uwagi na szybki postęp
technologiczny i spadek cen telewizorów LCD oraz szybki wzrost popularności
standardu HD przestaje to być jakąkolwiek barierą. Prawdopodobnie w niedługim
czasie ekran telewizora (czy to plazmowego, czy to LCD), będzie na tyle duŜy i
praktyczny, Ŝe zakup dodatkowego monitora do komputera stanie się
niepotrzebny. JeŜeli do serwisów dostępnych przez telewizor zostaną dołączone
serwisy, które do tej pory moŜliwe były wyłącznie dla posiadaczy komputerów, to
w duŜej części mieszkań potrzeba posiadania komputera stanie się zbędna lub
teŜ telewizor stanie drugim komputerem.
DzierŜawa łączy telekomunikacyjnych i dostęp do internetu

W ramach dzierŜawy łączy telekomunikacyjnych Spółka będzie świadczyła
następujące usługi:
− dzierŜawa ciemnych włókien w relacji międzymiastowej i miejskiej,
− dzierŜawa długości fali λ [lambda] w oparciu o system DWDM,
− dzierŜawa łączy cyfrowych o duŜych przepływnościach zarówno interfejsy SDH
jak i GE.
Wymienione produkty umoŜliwiają zestawienie połączenia między wskazanymi
lokalizacjami w ramach sieci szkieletowej Spółki. Klient otrzymuje do dyspozycji
włókna światłowodowe lub wydzieloną przepływność, przy pomocy których moŜe
realizować dowolną transmisję danych czy teŜ sygnałów wideo lub TV.

3.

Struktura organizacyjna

Grupa Kapitałowa Emitenta powstała w dniu 19 lutego 2007 roku w wyniku
objęcia przez Spółkę 100% udziałów w Hawe Sp. z o.o. w zamian za objęte przez
jej udziałowców Akcje Serii B. Z kolei Hawe Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w
przejętej w 2006 roku Fone Sp. z o.o.

4.

Środki trwałe
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Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
[w tys. zł]

Stan na
31.12.2006

I. Wartości niematerialne i prawne

0

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0

2. Wartość firmy

0

3. Inne wartości niematerialne i prawne

0

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0

II. Rzeczowe aktywa trwałe

278

1. Środki trwałe

278

a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)

0

b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

0

c) urządzenia techniczne i maszyny

0

d) środki transportu

270

e) inne środki trwałe

8

2. Środki trwałe w budowie

0

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0

Źródło: Emitent

Prowadzona dotychczas przez Emitenta działalność nie wymagała istotnych
inwestycji w środki trwałe.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent nie posiada Ŝadnych
nieruchomości.

D. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ
PERSPEKTYWY
1.

Wyniki działalności

Wyniki finansowe Emitenta
Dane w tys. zł

IV kw.
2006

2005

2004

2003

0

0

0

16

206

95

53

49

-206

-95

-53

-33

Pozostałe przychody operacyjne

1

0

0

0

Pozostałe koszty operacyjne

0

0

1

0

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)

-205

-95

-54

-33

EBITDA (EBIT + amortyzacja)

-205

-94

-53

-32

Przychody netto ze sprzedaŜy
Koszty działalności operacyjnej
Wynik na sprzedaŜy
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Przychody finansowe

51 203

2 110

796

391

Koszty finansowe

43 860

1 633

571

310

7 139

382

171

48

0

0

0

0

7 139

382

171

48

351

348

132

53

6 788

34

39

-5

0

0

0

0

2005

2004

Wynik na działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Wynik brutto
Podatek dochodowy
Wynik netto
Dywidendy

Źródło: Emitent

2.

Płynność i zasoby kapitałowe

Przepływy środków pienięŜnych Emitenta
Dane w tys. zł

IV kw.
2006

2003

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej

6 788

34

39

-5

-7 404

-174

-35

-45

Amortyzacja

0

1

1

1

Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych

0

0

0

0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

45 664

-1 660

-620

-336

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-50 861

0

0

0

-2 261

1 461

534

281

0

0

0

0

-63

2

21

-20

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

59

26

6

5

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

58

-5

21

-5

0

0

0

29

-616

-140

4

-50

73 115

1 660

620

312

0

0

0

0

0

0

0

0

73 115

1 660

620

312

0

0

0

0

73 115

1 660

620

312

72 703

0

0

0

Zysk (strata) netto
Korekty razem :

Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu naleŜności

Inne korekty
Przepływy netto z działalności operacyjnej

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych

17

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

0

1 624

594

312

412

36

26

0

4 . Inne wpływy inwestycyjne

0

0

0

0

II. Wydatki

8

415

388

1 157

8

0

0

0

0

0

0

0

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0

415

388

1 157

a) w jednostkach powiązanych

0

0

0

0

b) w pozostałych jednostkach

0

415

388

1 157

- nabycie aktywów finansowych

0

415

388

1 157

- udzielone poŜyczki długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

73 106

1 245

232

-845

- dywidendy i udziały w zyskach
- odsetki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne

4. Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy

0

0

0

23

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

0

0

0

0

2. Kredyty i poŜyczki

0

0

0

0

3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych

0

0

0

0

4. Inne wpływy finansowe

0

0

0

23

67 315

0

0

0

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

0

0

0

0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0

0

0

0

3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku

0

0

0

0

4. Spłaty kredytów i poŜyczek

0

0

0

0

21 149

0

0

0

0

0

0

0

89

0

0

0

46 076

0

0

0

0

0

0

0

-67 305

0

0

23

Przepływy pienięŜne netto, razem

5 177

1 105

236

-872

Bilansowa zmiana stanu śr. pienięŜnych

5 177

1 105

236

-872

0

0

0

0

Środki pienięŜne na początek okresu

1 953

848

612

1 484

Środki pienięŜne na koniec okresu

7 130

1 953

848

612

II. Wydatki

5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
Przepływy netto z działalności finansowej

zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic
kursowych

Źródło: Emitent
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3.

Badania i rozwój, patenty i licencje

Emitent nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych. Emitent nie jest uzaleŜniony
od patentów i licencji.

4.
Tendencje
W okresie od początku 2007 roku do daty zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego
Emitent nie prowadził jeszcze realnej działalności operacyjnej i stąd
przedstawienie tendencji nie jest moŜliwe.
Emitent nie przewiduje wystąpienia w roku 2007 zdarzeń, które mogą mieć
istotny wpływ na bieŜącą działalność, realizację programu inwestycyjnego ani na
rozwój nowych usług.

E. INFORMACJE O DYREKTORACH,
ZARZĄDZANIA I PRACOWNIKACH

WYśSZYM

SZCZEBLU

1.
Dyrektorzy i wyŜszy szczebel kierownictwa
Działalnością Emitenta kieruje jednoosobowy Zarząd, którego Prezesem jest Pan
Marek Rudziński. W Spółce nie ma innych osób zarządzających wyŜszego
szczebla.

2.
Wynagrodzenie
Łączna wysokość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok 2006 wyniosła 33.303,53 zł (48.950,00 zł brutto).
W roku 2006 do dnia 13 listopada funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Andrzej
Osypowicz. Pan Andrzej Osypowicz nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnionej
funkcji.
Pan Marek Rudziński Prezes Zarządu Emitenta jest zatrudniony na podstawie
umowy o pracę od dnia 13 listopada 2006 roku. W okresie od 13.11.2006 do
końca roku otrzymał wynagrodzenie w wysokości 48.950,00 zł brutto, w tym z
tytułu zawartej umowy o pracę 48.950,00 zł.

3.

Praktyki Zarządu

Zgodnie z § 10 Statutu Spółki Zarząd składa się z od 1 do 5 członków
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu
ustala Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
Aktualnie do Zarządu Emitenta powołany został w dniu 13 listopada 2006 roku
Prezes Zarządu pan Marek Rudziński.
Zgodnie z przepisami KSH mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
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ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Tym samym
kadencja Prezesa Zarządu upłynie w dniu 12 listopada 2009 r., a mandat członka
Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Hawe S.A. za 2008 rok.

4.

Pracownicy
Stan zatrudnienia na dzień
zatwierdzenia prospektu

Rodzaj umowy

31.12.2005 r.

31.12.2004 r.

31.12.2003 r.

2

0

0

0

215

2

0

0

0

zlecenia

8

2

0

0

0

Razem:

223

4

0

0

0

grupa kapitałowa

Emitent

o pracę (osoby)

215

o pracę (etaty)

5.
Własność akcji
Pan Marek Rudziński – Prezes Zarządu Spółki nie posiada akcji Emitenta, ale
posiada opisane poniŜej uprawnienie mające charakter opcji na akcje Emitenta.
W dniu 2 stycznia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą
nr 3 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa
pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki w
związku z emisją warrantów subskrypcyjnych wyraziło zgodę na ustanowienie dla
Prezesa Zarządu Spółki, Pana Marka Rudzińskiego, programu opcji na akcje
nowej emisji w Spółce, który będzie oparty na emisji warrantów
subskrypcyjnych. W celu realizacji prawa do objęcia akcji w ramach programu
opcji wyemitowane zostanie 25.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających
do objęcia łącznie nie więcej niŜ 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o
wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, z wyłączeniem prawa ich poboru przez
dotychczasowych akcjonariuszy. NWZ dokonało warunkowego podwyŜszenia
kapitału Spółki o nie więcej niŜ 25.000 zł w celu przyznania praw do objęcia akcji
serii C przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych. KaŜdy warrant
subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C po cenie
nominalnej równej 1 zł. Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie.
Warranty Subskrypcyjne będą mogły być zbywane wyłącznie Spółce w celu ich
umorzenia.

F. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI
1.

Główni akcjonariusze
Imię i nazwisko
(nazwa)
akcjonariusza

Ilość
posiadanych
akcji

Udział
procentowy
w kapitale

Ilość
posiadanych
głosów

Udział
procentowy
głosów na
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zakładowym
Aneta Gajewska-Sowa

WZ

608 399

13,40%

608 399

13,40%

Marek Falenta

1.497.771

33,00%

1.497.771

33,00%

PRESTO Sp. z o.o.

1.497.771

33,00%

1.497.771

33,00%

Capital Partners SA

450 000

9,91%

450 000

9,91%

2.
Transakcje z podmiotami powiązanymi
Niniejszy punkt zawiera opis transakcji z podmiotami powiązanymi,
zdefiniowanymi według rozporządzenia (WE) NR 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania
międzynarodowych
standardów
rachunkowości,
czyli
zgodnie
z
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 24.
Umowa doradztwa pomiędzy HAWE S.A. i Domem Maklerskim Capital Partners
S.A.

3 stycznia 2007 roku Spółka zawarła umowę doradztwa w zakresie dokonania
zmiany rynku notowań akcji serii A i wprowadzenia do obrotu na rynku
regulowanym akcji serii B i C VENTUS S.A. (obecnie HAWE S.A.), z podmiotem
powiązanym: Domem Maklerskim Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie,
spółką zaleŜną od podmiotu dominującego – Capital Partners S.A., który na dzień
zawarcia tej umowy był posiadaczem 100% akcji Emitenta.
Przedmiotem umowy jest:
− sporządzenie memorandum informacyjnego Spółki w związku z ubieganiem
się Emitenta o dopuszczenie do obrotu na rynku równoległym GPW akcji serii
A, notowanych na MTS CeTO,
− sporządzenie prospektu emisyjnego Spółki w związku z ubieganiem się
Zleceniodawcy o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie akcji serii B;
− przygotowanie i złoŜenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o
zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki.
Wynagrodzenie naleŜne Domowi Maklerskiemu z tytułu realizacji umowy wynosi
150 tys. zł netto.
Umowy poŜyczki zawarte pomiędzy HAWE S.A. i Fone Sp. z o.o.
W dniu 22 lutego 2007 roku została zawarta umowa na mocy której HAWE S.A. udzieliło
100 tys zł poŜyczki spółce Fone Sp. z .o.o. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i
przewiduje oprocentowanie w wysokości 5 % w stosunku rocznym.
W dniu 5 marca 2007 roku została zawarta umowa na mocy której HAWE S.A. udzieliło
400 tys zł poŜyczki spółce Fone Sp. z .o.o.. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy

i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5 % w stosunku rocznym.
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy HAWE S.A. i Hawe Sp. z o.o.

W dniu 27 marca 2007 r. Emitent zawarł umowę poŜyczki z Hawe Sp. z o.o. Na
mocy podpisanej umowy Spółka udzieliła 2.500 tys zł poŜyczki Hawe Sp. z o.o.
Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w
wysokości 5 % w stosunku rocznym.
Obligacje PBT Hawe Sp. z o.o.

Hawe S.A. posiada 300 sztuk obligacji o wartości 3 mln zł wyemitowanych przez
PBT Hawe Sp. z o.o., z datą wykupu 27 października 2009. Obligacje
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oprocentowane są w wysokości 6,77 % w stosunku rocznym.
Umowa najmu lokalu biurowego

Emitent zawarł w dniu 31 maja 2005 r. z Ventus Asset Management SA,
będącym w chwili zawarcia umowy podmiotem powiązanym, umowę najmu 4,0
m2 powierzchni biurowej w budynku przy ul. Włodarzewskiej 69 za czynsz w
kwocie 200,- zł netto miesięcznie. Umowa zostanie rozwiązana z dniem 31 maja
2007 roku.
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy P. Markiem Falentą a Fone Sp. z o.o.

W dniu 5 marca 2007 r. Fone Sp. z o.o. zawarła z Panem Markiem Falentą –
znacznym akcjonariuszem Emitenta – umowę poŜyczki kwoty 2.086,2 tys. zł.
Termin spłaty poŜyczki wyznaczono na dzień 31 marca 2007 r. PoŜyczka jest
oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie.
PoŜyczka została udzielona celem dokonania przez Fone Sp. z o.o. zapłaty za
nabywaną 7 marca 2007 r. nieruchomość.
3.
Interesy biegłych i doradców
W opinii Emitenta nie występuje konflikt interesów pomiędzy Emitentem a
biegłym rewidentem i doradcą - Domem Maklerskim Capital Partners S.A.

G. INFORMACJE FINANSOWE
W Prospekcie Emisyjnym zamieszczone zostały historyczne dane finansowe
obejmujące sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2005 r. oraz porównywalne dane finansowe sporządzone
za okresy: od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia
2003 r. zbadane przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami zawodowymi.
Zaprezentowane sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe
zawierają zakres dodatkowych informacji i objaśnień, w stosunku do statutowych
sprawozdań finansowych, zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w
sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,
wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.
Zamieszczone w Prospekcie sprawozdania finansowe za lata 2003, 2004 i 2005
zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez
zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich
prezentowanych okresach, zgodnie z formą jaka zostanie przyjęta w kolejnym
opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem
standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających
zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego.
Przedstawione w Prospekcie historyczne dane finansowe zostały sporządzone
zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.
W Prospekcie Emisyjnym zamieszczono takŜe śródroczne informacje finansowe –
sprawozdanie Emitenta za 4 kwartały roku 2007.
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H SZCZEGÓŁY DOPUSZCZENIA DO OBROTU
Przedmiotem ubiegania się o się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym na podstawie niniejszego Prospektu są akcje Emitenta serii B o
wartości nominalnej 1 zł kaŜda.
Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest
ogółem 4.039.156 Akcji Serii B Emitenta, które zostały objęte w ofercie
niepublicznej.
Podstawą prawną emisji 4.039.156 Akcji Serii B jest Uchwała nr 1 NWZ Emitenta
z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy. Uchwała stanowi Załącznik nr 2 do Prospektu emisyjnego.
Zgodnie z jej treścią Akcje Serii B mogły zostać pokryte wyłącznie wkładem
niepienięŜnym w postaci 8.956 udziałów w Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
o wartości nominalnej 61,20 zł kaŜdy, wycenionych na kwotę 32.472,00 zł kaŜdy,
tj. łącznie na kwotę 290.819.232,00 zł. Emisja Akcji Serii B została
przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej Za kaŜdy udział w Hawe Sp. z
o.o. jego właściciel otrzymał 451 Akcji Serii B Emitenta, co – zgodnie z przyjętą
w uchwale wyceną – oznacza, Ŝe wartość jednej Akcji Serii B została wyceniona
na 72,00 zł.
Emitent wystąpi do GPW z wnioskiem o dopuszczeniu do obrotu na rynku
podstawowym GPW Akcji Dopuszczanych. Równocześnie Emitent złoŜy w KDPW
wniosek o zawarcie umowy o rejestrację w Depozycie akcji serii B. Po podjęciu
przez Zarząd GPW uchwały w przedmiocie dopuszczenia Akcji Dopuszczanych
Emitent złoŜy wniosek o wprowadzenie tych akcji do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym GPW.
Emitent szacuje, iŜ obrót Akcjami Dopuszczanymi na GPW rozpocznie się w
kwietniu 2007 roku.
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III CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ Z
AKCJAMI

1.CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI.
1.1. Ryzyko związane z podjęciem przez Emitenta nowej działalności.
Po zakończeniu procesu, którego celem jest przejęcie spółki Hawe Sp. z o.o
Spółka podejmie zupełnie nową działalność, niezwiązaną z dotychczasowym
przedmiotem działalności. Emitent ma zamiar kontynuować działalność Hawe Sp.
z o.o., wykorzystując do tego jej majątek i wiedzę. Nabywcy akcji Spółki powinni
brać pod uwagę ryzyko niewykonania lub spowolnienia planowanego procesu.
1.2

Ryzyko związane z duŜą konkurencją na rynku usług związanych z sieciami
światłowodowymi.

Stale rozwijający się rynek i wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne usługi
budowy, eksploatacji i udostępniania sieci światłowodowych powoduje rosnące
zainteresowanie inwestycjami w rozwój juŜ istniejących podmiotów oferujących
usługi w tym zakresie, jak równieŜ w powstawanie nowych firm.
PoniewaŜ inwestycje w rozwój sieci są kapitałochłonne, to, w sytuacji nadwyŜki
podaŜy nad popytem i wobec relatywnej łatwości szybkiego zwiększania
przepustowości sieci, dla niektórych firm przedsięwzięcie moŜe zakończyć się
niepowodzeniem.
1.3 Ryzyko pogorszenia sytuacji rynkowej.
Spółka w Projekcjach Finansowych zakłada stabilność cen większości usług oraz
rosnącą liczbę abonentów. W konsekwencji prognozuje się znaczący wzrost
przychodów ze sprzedaŜy i stabilny poziom marŜ. W przypadku pojawienia się
silnej konkurencji na rynku, moŜe istnieć ryzyko, Ŝe Spółka będzie musiała
obniŜyć ceny w celu osiągnięcia zakładanych przyrostów klientów/abonentów.

1.4 Ryzyko konieczności zmiany technologii
Zakłada się, Ŝe Spółka w Projekcjach Finansowych będzie prowadziła działalność
w obszarze nowych technologii. Prowadzenie działalności w tak dynamicznie
zmieniającym się środowisku wiąŜe się z ryzykiem wprowadzenia przez
konkurencję nowych usług, które znacząco obniŜą popyt na obecne produkty
Spółki. W takim przypadku istnieje moŜliwość, Ŝe Spółka w Projekcjach
Finansowych nie zdoła osiągnąć zakładanych poziomów sprzedaŜy.
Zmieniająca i rozwijająca się technologia moŜe spowodować konieczność
poniesienia przez Spółkę dodatkowych nakładów inwestycyjnych w celu wymiany
urządzeń, aby dotrzymać standardów panujących na rynku.

1.5 Ryzyko pogorszenia wyników osiąganych z działalności budowlanej
Spółka świadczy usługi budowy sieci telekomunikacyjnych dla podmiotów, które
prowadzą działalność w obszarach, w których Spółka planuje wprowadzenie
usług. W takiej sytuacji moŜe istnieć ryzyko, Ŝe podmioty te, nie chcąc wspierać
pośrednio konkurencji, zrezygnują z wykorzystywania Spółki dla celów
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budowlanych lub znacząco ograniczą współpracę. Spowoduje to obniŜenie
przychodów z pozostałych prac związanych z budową sieci telekomunikacyjnych.

1.6 Ryzyko ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych
Spółka w celu wprowadzenia nowych usług potrzebuje znaczących nakładów
inwestycyjnych. Wysokość wymaganych nakładów powoduje, Ŝe nawet niewielkie
procentowo odchylenie od ich planowanego poziomu moŜe spowodować
zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie lub istniejące zapotrzebowanie
zmniejszyć. Znaczna część nakładów inwestycyjnych obejmuje inwestycje
abonenckie w postaci urządzeń końcowych. W przypadku gdyby Spółka nie była
w stanie uzyskać planowanej liczby abonentów, część planowanych nakładów
inwestycyjnych będzie zbędna.

2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM
SPÓŁKA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ.
2.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ POLSKI
Działalność
Emitenta
zaleŜeć
będzie
w
duŜej
mierze
od
sytuacji
makroekonomicznej w Polsce. Na działalność Emitenta wpływ będzie miało wiele
czynników, jak wielkość PKB, tempo wzrostu gospodarczego, poziom inwestycji
przedsiębiorstw, prowadzona polityka w zakresie podatków, poziom inflacji.
Wszystkie te czynniki mogą wpływać na wyniki osiągane przez Emitenta, a takŜe
na realizację załoŜonych celów strategicznych. Panująca obecnie dobra
koniunktura gospodarcza sprzyja inwestycjom w rozwój nowych technologii, w
tym sieci telekomunikacyjnych, nie moŜna jednak całkowicie wykluczyć ryzyka
zmiany koniunktury gospodarczej, co mogłoby się przełoŜyć na wyniki finansowe
osiągane przez Emitenta.
2.2 Ryzyko otoczenia prawnego
Przepisy prawa, regulujące działalność przedsiębiorców w Polsce, charakteryzują
się znaczną niestabilnością, co rodzi róŜne rodzaje ryzyka dla efektów
ekonomicznych osiąganych przez Emitenta. W szczególności naleŜy tu zwrócić
uwagę na przepisy prawa podatkowego, które podlegają częstym nowelizacjom,
są niespójne przez co pojawiają się wątpliwości interpretacyjne a nawet
rozbieŜne orzeczenia. Zmiany w obowiązujących przepisach mogą powodować w
szczególności wzrost obciąŜeń publiczno-prawnych lub powodować wzrost
kosztów Emitenta.
2.3 Ryzyko polityki podatkowej
Niestabilność systemu podatkowego spowodowana zmianami przepisów i
niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy
regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji
podatkowych, rygorystyczne przepisy sankcyjne wprowadzają duŜą niepewność
w zakresie efektów podatkowych podejmowanych decyzji gospodarczych.
Niewłaściwe - z punktu widzenia konsekwencji podatkowych, a w efekcie
ostatecznych rezultatów finansowych - decyzje obniŜają sprawność działania
podmiotów gospodarczych, co moŜe prowadzić do utraty konkurencyjności.
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2.4 Ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń
Działalność Emitenta mogą zakłócić nieprzewidziane zdarzenia, takie jak: atak
terrorystyczny, katastrofy naturalne i epidemie. Straty te mogą dotyczyć
nieruchomości, ruchomości, aktywów finansowych i kluczowych pracowników.
Nieprzewidziane zdarzenia mogą takŜe wywołać dodatkowe koszty operacyjne,
między innymi wyŜsze składki ubezpieczeniowe.
Opisane powyŜej ryzyka mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację
finansową oraz wyniki Emitenta.

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I Z
WTÓRNYM OBROTEM AKCJAMI.
3.1. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Dopuszczane
W przypadku nabywania Akcji Oferowanych naleŜy zdawać sobie sprawę, Ŝe
ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest
nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery
skarbowe czy teŜ jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze
względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim
jak i długim terminie.

3.2.

Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta w obrocie giełdowym
oraz płynności obrotu.
Nie ma Ŝadnej pewności, co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta
po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego. Ponadto kurs rynkowy akcji Spółki
moŜe podlegać znaczącym wahaniom w związku z licznymi czynnikami, które nie
są uzaleŜnione od Spółki. Nie moŜna wobec tego zapewnić, Ŝe inwestor
nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po
satysfakcjonującej cenie.
Inwestorzy nabywający akcje powinni brać teŜ pod uwagę ryzyko niskiej
płynności obrotu, które moŜe wystąpić w przypadku niewielkiej liczby składanych
na sesję giełdową zleceń kupna i sprzedaŜy akcji Emitenta oraz rozbieŜnych
limitów cenowych zleceń strony popytowej i podaŜowej. Niska płynność akcji
moŜe skutkować niemoŜnością nabycia lub zbycia na rynku pakietu akcji po
satysfakcjonującej inwestora cenie i w oczekiwanym czasie.
3.3.

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu akcji Spółki
z obrotu na rynku regulowanym
W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków
wymienionych w artykule 157 (raportowanie ujawniania informacji poufnych) i
158 (obowiązek prowadzenia odrębnych list osób fizycznych posiadających
dostęp do określonych informacji poufnych) Ustawy o obrocie, Komisja Nadzoru
Finansowego moŜe nałoŜyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę
pienięŜną do wysokości jednego miliona złotych albo moŜe wydać decyzję o
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wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym albo nałoŜyć obie te kary
łącznie.
Podobne sankcje, w szczególności wykluczenie - na czas określony lub bezterminowo – papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym przewiduje
Ustawa o ofercie w art. 96 i 97. KNF moŜe wydać taką decyzję w przypadku gdy
Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienaleŜycie obowiązki – między innymi
związane z publikacją prospektu emisyjnego, jego treścią i formą, publikacją
aneksów do prospektu oraz obowiązki informacyjne spółki publicznej.
Ponadto, zgodnie z artykułem 20 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót
określonymi papierami wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach
wskazujących na moŜliwość zagroŜenia prawidłowego funkcjonowania rynku
regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia
interesów inwestorów, na Ŝądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda Papierów
Wartościowych zawiesza obrót tymi papierami wartościowymi na okres nie
dłuŜszy niŜ miesiąc. Na Ŝądanie Komisji GPW wyklucza z obrotu wskazane przez
Komisję Nadzoru Finansowego papiery wartościowe, w przypadku gdy obrót nimi
zagraŜa w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub
bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów
inwestorów. Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w
przyszłości w odniesieniu do Akcji Spółki.
Zgodnie z Regulaminem GPW Zarząd Giełdy moŜe zawiesić obrót papierami
wartościowymi na okres do trzech miesięcy na wniosek Emitenta, a takŜe jeŜeli
uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub jeŜeli
Emitent naruszy przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Ponadto w sytuacjach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów
Wartościowych Zarząd Giełdy moŜe wykluczyć papiery wartościowe z giełdowego
obrotu.
Ponadto, zgodnie z § 31 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy wyklucza papiery
wartościowe z obrotu giełdowego:
 jeŜeli ich zbywalność stała się ograniczona,
 na Ŝądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie,
 w przypadku zniesienia ich dematerializacji
 w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy
organ nadzoru.
Oprócz wyŜej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia Regulamin
GPW przewiduje poniŜsze sytuacje, gdy Zarząd Giełdy moŜe zadecydować o
wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego:
 jeŜeli przestały spełniać inne warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego niŜ
te będące podstawą do obligatoryjnego wykluczenia papierów wartościowych
z obrotu giełdowego,
 jeŜeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów
Wartościowych,
 na wniosek Emitenta,
 wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd
wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta
na zaspokojenie kosztów postępowania,
 jeŜeli Zarząd GPW uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo
uczestników obrotu,
 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego
podziale lub przekształceniu,
 jeŜeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano Ŝadnych transakcji
giełdowych na danym papierze wartościowym,
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wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące
przepisy prawa,
 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Nie ma pewności, Ŝe wymienione powyŜej sytuacje nie wystąpią w przyszłości w
odniesieniu do Akcji Dopuszczanych.

3.4.

Czynniki ryzyka wynikające z uprawnień KNF w zakresie zakazu lub wstrzymania
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym
W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów
prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do
obrotu na rynku regulowanym przez emitenta, wprowadzającego lub inne
podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego
albo uzasadnionego podejrzenia, Ŝe takie naruszenie moŜe nastąpić, KNF na
mocy art. 17 Ustawy o ofercie, moŜe nakazać wstrzymanie dopuszczenia
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuŜszy
niŜ 10 dni roboczych, zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu
na rynku regulowanym i opublikować (na koszt emitenta lub wprowadzającego)
informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o
dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
Zgodnie z art. 18 Ustawy o ofercie KNF moŜe zastosować środki, o których mowa
w art. 17 Ustawy o ofercie takŜe w przypadku, gdy z treści prospektu emisyjnego
składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, Ŝe
dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych na rynku regulowanym w
znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, utworzenie emitenta nastąpiło
z raŜącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy, działalność
emitenta była lub jest prowadzona z raŜącym naruszeniem przepisów prawa,
którego skutki pozostają w mocy, lub status prawny papierów wartościowych jest
niezgodny z przepisami prawa.
Nie moŜna całkowicie wykluczyć istnienia tego ryzyka w odniesieniu do Akcji
Dopuszczanych.
3.5.

Ryzyko związane z moŜliwością opóźnienia dopuszczenia Akcji Dopuszczanych
do obrotu na GPW lub odmową ich dopuszczenia do obrotu.
Zgodnie z Regulaminem GPW dopuszczenie akcji do obrotu do obrotu giełdowego
wymaga uchwały Zarządu Giełdy. Zarząd Giełdy obowiązany jest podjąć uchwałę
w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów finansowych w
terminie 14 dni od dnia złoŜenia wniosku,
Odmawiając dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego
Zarząd Giełdy obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję. W przypadku odmowy
dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy
niezwłocznie przekazuje emitentowi odpis uchwały z uzasadnieniem. W terminie
pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały emitent moŜe złoŜyć odwołanie
do Rady Giełdy. Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać odwołanie w terminie
miesiąca od dnia jego złoŜenia. Ponowny wniosek o dopuszczenie do obrotu
giełdowego tych samych instrumentów finansowych moŜe być złoŜony
najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmownej.
Nie moŜna wykluczyć Nie moŜna całkowicie wykluczyć istnienia tego ryzyka w
odniesieniu do Akcji Dopuszczanych.
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IV INFORMACJE O EMITENCIE
1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE UMIESZCZONE W
PROSPEKCIE EMISYJNYM
1.1. EMITENT.
Firma Spółki:

HAWE SA

Siedziba Spółki:

Warszawa

Adres siedziby:
Telefon:
Faks:
Poczta elektroniczna:

Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa
22 501 67 50
22 501 67 51
info@ventus.net.pl

Strona internetowa:

www.hawesa.pl

W imieniu Emitenta działa:
Marek Rudziński

– Prezes Zarządu

Oświadczenie Emitenta:
Oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym
są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz Ŝe w Prospekcie nie
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

_____________________
Marek Rudziński
Prezes Zarządu

2. BIEGLI REWIDENCI
2.1. PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Nazwa (firma):
PKF Consult Sp. z o.o.
Siedziba:
Warszawa
Adres:
01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17
Podstawa uprawnień:
podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych pod numerem
477
Numery telekomunikacyjne: tel. (022) 560 76 50
fax (022) 560 76 63
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Adres poczty elektronicznej: audit@pkfconsult.com.pl
Adres strony internetowej: www.pkfconsult.com.pl

2.2.

IMIONA I NAZWISKA (NAZWY) ADRESY ORAZ OPIS PRZYNALEśNOŚĆ DO
ORGANIZACJI ZAWODOWYCH

Badanie sprawozdań finansowych za lata 2003, 2004, 2005
Badanie sprawozdań finansowych Emitenta za
lata 2003, 2004 i 2005
przeprowadził Pan Tadeusz Marczak, zamieszkały przy ul. Grochowskiej 174
m.24 w Warszawie, wpisany na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 5183, działający w imieniu podmiotu Tadeusz
Marczak – Biegły Rewident - Działalność Gospodarcza z siedzibą w Warszawie
przy ul. Grochowskiej 174 m.24, podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego i wpisanego na listę pod numerem 2078.
Badania historycznych informacji finansowych za lata 2003, 2004 i 2005
włącznie z badaniem przekształconych, statutowych sprawozdań
finansowych Emitenta dla potrzeb Prospektu Emisyjnego.
Historyczne informacje finansowe za lata 2003, 2004 i 2005 podlegały badaniu
przez PKF Consult Sp. z o.o. – podmiot uprawniony do badania nr 477. Badanie
sprawozdań finansowych za ww. lata obrotowe przeprowadził Rafał Barycki biegły
rewident nr 10744/7805, opierając się na wcześniej wydanych i opublikowanych
opiniach biegłych rewidentów oraz na samodzielnym badaniu kompletności i
prawidłowości informacji w nich zawartych.

2.3.

INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO
REWIDENTA

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie miały miejsca
przypadki rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta.

3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA.
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia
do 31 grudnia danego roku.
Przedstawione poniŜej informacje finansowe sporządzone zostały na podstawie
historycznych informacji finansowych za lata 2003-2005, które zostały zbadane
przez biegłego rewidenta. Dane za okres czterech kwartałów 2006 r. do dnia
zatwierdzenia niniejszego prospektu emisyjnego nie były przedmiotem badania
przez biegłego rewidenta.
Wybrane informacje finansowe Emitenta
Wybrane informacje finansowe
[w tys. zł]
Przychody ze sprzedaŜy

IV kw.
2006

0

2005

2004

0

2003

0

16

30
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-205

-95

-54

-33

Zysk (strata) brutto

7 138

382

171

48

Zysk (strata) netto

6 788

34

39

-5

Aktywa razem

7 529

23 980

22 457

21 877

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

226

23 464

21 976

21 435

Zobowiązania długoterminowe

112

21 149

21 149

21 149

97

37

12

5

7 303

516

481

442

500

500

500

500

500 000

500 000

500 000

500 000

13,58

0,07

0,08

-0,01

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny (aktywa netto)
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł)

Źródło: Emitent.

4. CZYNNIKI RYZYKA SPECYFICZNE DLA EMITENTA LUB DLA
JEGO BRANśY
Czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta lub dla jego branŜy zostały szczegółowo
przedstawione w Części III, rozdziały 1 i 2 niniejszego Prospektu.

5. INFORMACJE O EMITENCIE
5.1.
5.1.1.

HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA
Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta

Od 19 lutego 2007 roku Emitent działa pod firmą HAWE Spółka Akcyjna. Przed
19 lutego 2007 roku Emitent był zarejestrowany pod nazwą VENTUS Spółka
Akcyjna.
5.1.2.

Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny

Emitent został zarejestrowany w dniu 3 lipca 2002 roku w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121430
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
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5.1.3

Data utworzenia Emitenta.

Spółka została załoŜona 24 czerwca 2002 roku przez osobę fizyczną - Panią
Magdalenę Centka na podstawie aktu załoŜycielskiego sporządzonego w
kancelarii notarialnej Czesławy Kołcun, nr rep. A – 7858/2002.
5.1.4

Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i
zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu
jego siedziby.

Siedziba:

Warszawa

Forma prawna:

Spółka akcyjna

Adres siedziby:
Telefon:
Faks:
Poczta elektroniczna:

Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa
22 501 67 50
22 501 67 51
info@ventus.net.pl

Strona internetowa:

www.hawesa.pl

Spółka została załoŜona 24 czerwca 2002 roku przez osobę fizyczną - Panią
Magdalenę Centka na podstawie aktu załoŜycielskiego sporządzonego w
kancelarii notarialnej Czesławy Kołcun, nr rep. A – 7858/2002. Akcje serii A
zostały objęte przez trzy osoby fizyczne na podstawie aktu przystąpienia do
Spółki z dnia 26 czerwca 2002 roku. Pani Danuta śubrowska-Klawe objęła
212.500 akcji (42,5% udziału w kapitale), Pan Piotr Sadownik – 187.500 akcji
(37,5% udziału w kapitale), a Pan Andrzej Osypowicz – 100.000 akcji (20,0%
udziału w kapitale).
W dniu 17 października 2002 roku Ventus złoŜył wniosek o dopuszczenie do
obrotu organizowanego przez Centralną Tabelę Ofert S.A. (rynek regulowany
nieurzędowy) 500.000 (pięciuset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii
A. W dniu 12 listopada 2002 roku Centralna Tabela Ofert S.A. dopuściła akcje
Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Obrót akcjami rozpoczął się 25
listopada 2002 roku.
W dniach od 23 września do 11 października 2002 roku Ventus przeprowadził
publiczną ofertę obligacji serii A w ramach Programu Emisji Obligacji. W dniu 12
października 2002 r. dokonano przydziału 12-stu inwestorom 222.623 obligacji
po cenie emisyjnej 95 zł. Wartość pozyskanych środków wyniosła 21.149.185 zł.
W listopadzie 2002 roku obligacje wyemitowane przez Ventus SA wprowadzone
zostały do obrotu na rynku nieurzędowym CeTO.
Ze środków pozyskanych z emisji obligacji serii A Spółka realizowała strategię
inwestycyjną, polegającą na nabywaniu akcji spółek nie znajdujących się w
publicznym obrocie. Postanowiono inwestować w akcje spółki Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A. Budowa portfela przebiegała sukcesywnie i została zakończona
w I kwartale 2003, kiedy to kwota ulokowana w akcjach PZU S.A. osiągnęła
99,8% kwoty pozyskanej z emisji obligacji serii A. Dokonano zakupu 244.558
(dwustu czterdziestu czterech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu ośmiu) sztuk akcji
PZU S.A. za łączną kwotę 21.108 tys. zł.
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W kolejnych latach spółka utrzymywała długoterminową lokatę kapitałową w
akcjach spółki PZU S.A.
W styczniu 2006 roku Spółka dokonała sprzedaŜy posiadanego portfela akcji PZU
S.A. za łączną cenę 71.900 tys. zł. Wartość ewidencyjna akcji PZU S.A. w
księgach rachunkowych Spółki wynosiła 21.108 tys. zł.
W związku ze zbyciem akcji stanowiących portfel inwestycyjny finansowany z
emisji obligacji serii A, Ventus S.A. zobowiązany był do przedterminowego
wykupienia wszystkich wyemitowanych obligacji. Wszystkie obligacje serii A
zostały przez Emitenta wykupione.
W lipcu 2006 roku w drodze publicznego wezwania do sprzedaŜy akcji jedynym
akcjonariuszem Emitenta został Capital Partners S.A.
W dniu 2 stycznia 2007 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o
podwyŜszeniu kapitału w drodze emisji akcji serii B skierowanej do udziałowców
Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „HAWE” Sp. z o.o. oraz zmianie
zakresu działalności firmy Emitenta na Hawe S.A. Rejestracja ww. zmian przez
właściwy dla siedziby Emitenta sąd rejestrowy nastąpiła w dniu 19 lutego 2007 r.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „HAWE” Sp. z o.o. działa od 1990
roku na rynku budownictwa telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego.
Specjalizuje się w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych, obiektów
kubaturowych, przestrzennych i sieciowych wraz z pełną infrastrukturą
towarzyszącą. Oferta Spółki skierowana jest przede wszystkim do operatorów
sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej, telewizji kablowej, providerów
internetowych oraz wszystkich potencjalnych uŜytkowników nowoczesnych sieci
światłowodowych.

5.1.5.

Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta.

24 czerwca 2002
3 lipca 2002
wrzesień
/październik 2002
listopad 2002
I kwartał 2003
styczeń 2006
styczeń 2006
lipiec 2006
styczeń 2007

- zawiązanie VENTUS S.A.
- rejestracja sądowa VENTUS S.A.
- przeprowadzenie publicznej emisji Obligacji Serii A
- rozpoczęcie notowań akcji i obligacji na rynku
pozagiełdowym
- budowa portfela inwestycyjnego - nabycie akcji PZU SA
- sprzedaŜ portfela akcji PZU S.A.
- przedterminowy wykup obligacji serii A
- nabycie 100% akcji Emitenta w drodze publicznego
wezwania przez Capital Partners S.A.
- emisja Akcji Serii B skierowana do udziałowców Hawe
Sp. z o.o., zmiana firmy na Hawe S.A. i przedmiotu
działalności (rejestracja podwyŜszenia kapitału, zmiany
firmy i przedmiotu działalności nastąpiła 19 lutego 2007
r.). Warunkowe podwyŜszenie kapitału o 25 tys. zł
związane z emisją Akcji serii C.
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luty 2007

- emisja 208.500 akcji serii D z wyłączeniem prawa
poboru, zaoferowanych w drodze oferty niepublicznej po
cenie 72,00 zł, za gotówkę.
- rozpoczęcie notowań akcji serii A na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

14 luty 2007

5.2.
5.2.1.

INWESTYCJE.
Opis głównych inwestycji Emitenta za kaŜdy rok obrotowy w okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi aŜ do daty Prospektu Emisyjnego

Poziom inwestycji Emitenta w poszczególnych latach był adekwatny do skali
działalności podmiotu oraz tempa wzrostu przychodów. Wielkość inwestycji, które
Spółka dokonała w latach 2003 – 2005 i w IV kwartałach 2006r. przedstawia
poniŜsza tabela.
Wyszczególnienie inwestycji Emitenta.
Inwestycje
[w tys. zł]

IV kw.
2006

2005

2004

2003

0

0

0

0

278

0

1

2

0

21.108

21.108

21.108

- w jednostkach powiązanych

0

0

0

0

- w pozostałych jednostkach

0

21.108

21.108

21.108

0

0

0

0

- w jednostkach powiązanych

0

0

0

0

- w pozostałych jednostkach

0

0

0

0

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe

Źródło: Emitent

W roku 2003 zakupił 244.558 (dwustu czterdziestu czterech tysięcy pięciuset
pięćdziesięciu ośmiu) sztuk akcji PZU S.A. za łączną kwotę 21.108 tys. zł.
stanowiącą długookresową inwestycję finansową.
W latach 2004 - 2005 Emitent nie dokonywał zakupów inwestycyjnych.
W roku 2006 Emitent zainwestował w rzeczowe składniki majątku trwałego kwotę
278.241,80zł, która dotyczyła zakupu:
− 1 notebooka za kwotę 3.700,- zł,
− 1 komputera za kwotę 4.541,80 zł
− przyjęcie w leasing samochodu AUDI (35 rat do 21.11.2009)
Poza wskazaną pozycją (leasing samochodu), pozostałe inwestycje finansowane
były w oparciu o środki własne Emitenta.
W dniu 19 lutego 2007 roku Emitent nabył 100% udziałów Hawe Sp. z o.o.
wycenionych w sumie na 290.819,2 tys. zł w zamian za 4.039.156 Akcji serii B.
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5.2.2.

Opis obecnie prowadzonych inwestycji Emitenta, włącznie z podziałem
geograficznym tych inwestycji oraz sposobami finansowania (wewnętrzne lub
zewnętrzne)

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie prowadzi inwestycji.

5.2.3.

Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do
których jego organy zarządzające podjęły juŜ wiąŜące zobowiązania

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie występują istotne inwestycje, co do których
organy zarządzające Emitenta podjęły wiąŜące zobowiązania lub decyzje.

6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
6.1.

6.1.1.

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności
oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej. Wskazanie
głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, zamieszczonymi w
prospekcie, Emitent prowadził działalność polegającą na inwestowaniu środków
finansowych w akcje i udziały spółek niepublicznych. Środki na inwestycje Spółka
pozyskiwała z rynku kapitałowego w drodze emisji papierów dłuŜnych.
W dniu 2 stycznia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło
uchwałę zmieniającą statut Spółki w zakresie przedmiotu działalności. Na dzień
zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent prowadzi działania zmierzające do
zbudowania grupy kapitałowej funkcjonującej w obszarze usług budowy i
eksploatacji sieci światłowodowych.
W tym celu Emitent dokonał przejęcia Hawe Sp. z o.o., w którego aktywach
znajduje się 100% udziałów w spółce Fone Sp. z o.o.
Hawe Sp. z o.o., działa od 1990 roku na rynku budownictwa
telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego. Specjalizuje się w projektowaniu i
budowie sieci telekomunikacyjnych, obiektów kubaturowych, przestrzennych i
sieciowych wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Oferta Spółki skierowana
jest przede wszystkim do operatorów sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej,
telewizji kablowej, providerów internetowych oraz wszystkich potencjalnych
uŜytkowników nowoczesnych sieci światłowodowych.
Fone Sp. z o.o. załoŜona została w 2002 r. Podstawową działalnością tej spółki
było świadczenie usług telekomunikacyjnych (połączenia międzymiastowe,
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połączenia międzynarodowe, z czasem równieŜ połączenia do sieci komórkowych
oraz połączenia lokalne) z wykorzystaniem prefiksu.
W 2005 roku podjęta została decyzja o zmianie technologii realizacji usług dla
biznesu. Rozpoczęte zostały intensywne prace w zakresie uruchomienia usług
telekomunikacyjnych z wykorzystaniem telefonii internetowej (VoIP).
Od 2006 r. Fone Sp. z o.o. intensywnie wdraŜa rozwiązania VoIP dedykowane dla
biznesu oraz szereg narzędzi do pozyskania rynku połączeń telekomunikacyjnych
z wykorzystaniem kanału partnerskiego i resellerskiego.
W 2006r. Fone Sp. z o.o. została przejęta przez Hawe Sp. z o.o. w celu
stworzenia struktur operatora teleinformatycznego zajmującego się sprzedaŜą
usług na sieci światłowodowej wybudowanej przez Hawe Sp. z o.o. Obecnie Fone
Sp. z o.o. poza dotychczasową działalnością w zakresie obsługi połączeń
telekomunikacyjnych z wykorzystaniem technologii telefonii internetowej (VoIP)
prowadzi prace związane z „uzbrojeniem” sieci światłowodowej w systemy do
świadczenia usług transmisji danych, operatorskiego dostępu do Internetu oraz
telewizji cyfrowej.
Docelowo zamiarem Emitenta jest przekształcenie Grupy Kapitałowej Emitenta w
następujący sposób.
Emitent przejmie od spółek zaleŜnych infrastrukturę teleinformatyczną
telekomunikacyjną, z wykorzystaniem której zamierza świadczyć usługi:
− dzierŜawy łączy telekomunikacyjnych,
− udostępniania programów telewizyjnych,
− usługi głosowe (telefonia internetowa),
− usługi „triple play” – dostawy usług głosowych, szybkiego Internetu i IPTV.

i

Spółka zaleŜna od Emitenta, PBT Hawe Sp. z o.o. prowadzić będzie działalność w
zakresie świadczenia usług projektowych i wykonawczych w branŜy
telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej.
Spółka Fone Sp. z o.o. będzie w przyszłości realizować nowe przedsięwzięcia
gospodarcze Emitenta.
Spółki Grupy Kapitałowej – jako przedsiębiorstwa posiadające duŜe
doświadczenie w budowie infrastruktury światłowodowej i jej eksploatacji – mają
dobre podstawy do rozpoczęcia działalności jako operator sieci szkieletowej. Z
uwagi na niewielkie dotychczasowe doświadczenie w roli operatora i trwający
jeszcze proces budowy sieci szkieletowej, planowane jest etapowe wprowadzanie
usług, od prostych do coraz bardziej złoŜonych.
DzierŜawa łączy telekomunikacyjnych
W pierwszym etapie udostępnione będą usługi dzierŜawy ciemnych włókien. W
miarę uzbrajania sieci światłowodowej w systemy telekomunikacyjne i rozwijania
się zapotrzebowania wprowadzane będą usługi bardziej złoŜone, o większym
stopniu przetworzenia.
Nowe usługi skierowane będą przede wszystkim do dostawców usług dostępu do
sieci Internet oraz operatorów telewizji kablowych, a takŜe do przedsiębiorstw
potrzebujących wysokiej jakości szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz
do firm i instytucji posiadających oddziały rozproszone na terenie całego kraju,
które naleŜy połączyć siecią transmisji danych. Z oferty skorzystać będą mogły
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takŜe urzędy administracji publicznej, hotele, biurowce, amatorskie komputerowe
sieci osiedlowe oraz wszystkie inne podmioty, znajdujące się w zasięgu sieci
szkieletowej.

Udostępnianie programów telewizyjnych
Usługi multimedialne w zakresie transmisji obrazu moŜna podzielić na dwie
grupy:
Transmisja broadcastingowa

Usługa broadcasting’u polega na dystrybucji sygnału wizyjnego w modelu punkt„wielopunkt”. Jedną z usług świadczoną w ten sposób jest usługa transmisji
programów telewizyjnych. Spółka zakupiła stację czołową wraz z niezbędnymi
systemami towarzyszącymi i obecnie jest na etapie wyboru pozostałych
systemów niezbędnych do realizacji transmisji programów telewizyjnych z
wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Powszechnie taki sposób dystrybucji
programów telewizyjnych określa się skrótem IPTV.
Nowoczesne systemy transmisji programów telewizyjnych pozwalają na
świadczenie tej usługi praktycznie na kaŜdym z mediów. Dotyczy to zarówno
operatorów posiadających infrastrukturę HFC (obecni operatorzy telewizji
kablowej), DSL (obecni operatorzy telekomunikacyjni) czy IP (obecni operatorzy
ISP). Szybki rozwój technik kodowania obrazu powoduje coraz mniejsze
zapotrzebowanie na pasmo na ostatnim odcinku sieci. Tym samym spadają
wymagania dla systemów tak zwanej „ostatniej mili”, czyli tych elementów sieci,
do których dołącza się klientów. Spadek wymagań powoduje, Ŝe cały model
finansowy tej usługi sprawia, iŜ usługa jest tańsza i łatwiej dostępna (choć wcale
nie prostsza technologicznie). Jednocześnie zastosowanie cyfrowych technik
przetwarzania obrazu oraz zaawansowanych technik kodowania powoduje, Ŝe
producenci i dystrybutorzy programów telewizyjnych nie widzą przeszkód w
takiej formie dystrybucji ich produktów. W przypadku dotychczasowej
(analogowej) formy dystrybucji bardzo często podnoszony był argument
„piractwa”. W tradycyjnych technikach dystrybucji programów telewizyjnych było
to najsłabsze ogniwo na całej drodze od producenta do klienta. Obecne systemy
IPTV dają wystarczającą gwarancję bezpieczeństwa dla producentów programów
telewizyjnych.
Cyfryzacja programów telewizyjnych przyczyniła się równieŜ do poprawy jakości
obrazu. Obecnie bez problemów moŜna zauwaŜyć róŜnicę w transmisji tego
samego programu, poniewaŜ jakość obrazu przy technologii cyfrowej jest
zdecydowanie lepsza od jakości oferowanych przez technologię analogową i
nadajniki naziemne.
Dodatkowo rozwój technik transmisji obrazu spowodował powstanie nowego
formatu obrazu telewizyjnego HD (ang. High Definition). Nowy format wymaga
wprawdzie wymiany obecnych odbiorników, jednak obecne trendy producentów
odbiorników telewizyjnych pokazują, Ŝe w ciągu najbliŜszych 2-3 lat nie będą juŜ
produkowane telewizory bez moŜliwości oglądania programów nadawanych w
technologii HD. W skutek tego transmisja programów w tym formacie jest
wyłącznie kwestią czasu. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ Polska staje się powoli liderem w
zakresie produkcji nowych telewizorów i monitorów LCD. Uruchomione w Polsce
inwestycje największych producentów tego sprzętu na świecie pokazują, iŜ w
Europie Polska będzie największym eksporterem tego typu urządzeń.

37

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

Transmisja punkt-punkt

Posiadanie infrastruktury szkieletowej powoduje, Ŝe wszystkie systemy do
świadczenia
usług
mają
architekturę
scentralizowaną.
Obecnie,
po
doświadczeniach z architekturą rozproszoną, prawie wszystkie duŜe systemy
klasy operatorskiej działają wyłącznie w modelu scentralizowanym. Jedną z
usług, która dzięki temu moŜe być realizowana jest transmisja obrazu punktpunkt. Jednym z rynkowych wariantów tej usługi jest usługa monitoringu.
Dotyczy to zarówno monitoringu miast, ale równieŜ monitoringu przedsiębiorstw,
biur, posesji itd. Wszystkie statystyki i prognozy wskazują, Ŝe usługa
monitoringu w najbliŜszych latach stanie się stanie się coraz bardziej popularna.
Obecnie pewną barierą w jej rozwoju są wysokie nakłady inwestycyjne oraz
koszty utrzymania infrastruktury technicznej, niezbędnej do realizacji tej
funkcjonalności. Jednym z motorów napędzających zapotrzebowanie na tego
typu usługi jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa w róŜnych segmentach
Ŝycia publicznego. Dotyczy to zarówno szkół, urzędów, a nawet całych dzielnic
miast.
Z uwagi na zaawansowanie obecnych platform usługowych trudno jest opisać
wszystkie dostępne moŜliwości realizacji usług. Dzięki zestandaryzowaniu
procesu transportu informacji oraz uniwersalności tego sposobu, praktycznie
nieograniczonym staje się spektrum usług, które mogą być realizowane. Jednym
ograniczeniem dla kreowania nowych serwisów czy usług jest rozdzielczość
ekranu odbiornika telewizyjnego. Jednak z uwagi na szybki postęp
technologiczny i spadek cen telewizorów LCD oraz szybki wzrost popularności
standardu HD przestaje to być jakąkolwiek barierą. Prawdopodobnie w niedługim
czasie ekran telewizora (czy to plazmowego, czy to LCD), będzie na tyle duŜy i
praktyczny, Ŝe zakup dodatkowego monitora do komputera stanie się
niepotrzebny. JeŜeli do serwisów dostępnych przez telewizor zostaną dołączone
serwisy, które do tej pory moŜliwe były wyłącznie dla posiadaczy komputerów, to
w duŜej części mieszkań potrzeba posiadania komputera stanie się zbędna lub
teŜ telewizor stanie drugim komputerem.

6.1.2.

Wskazanie wszystkich istotnych nowych produktów lub usług, które zostały
wprowadzone oraz informacje dotyczące opracowywania nowych produktów

Z uwagi na całkowitą zmianę przedmiotu działalności Emitenta wszystkie
oferowane przez niego produkty i usługi będą nowe. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe
większość z nich uprzednio była oferowana przez Hawe Sp. z o.o. lub Fone Sp. z
o.o.
DzierŜawa łączy telekomunikacyjnych i dostęp do internetu

W ramach dzierŜawy łączy telekomunikacyjnych Spółka będzie świadczyła
następujące usługi:
− dzierŜawa ciemnych włókien w relacji międzymiastowej i miejskiej,
− dzierŜawa długości fali λ [lambda] w oparciu o system DWDM,
− dzierŜawa łączy cyfrowych o duŜych przepływnościach zarówno interfejsy SDH
jak i GE.
Wymienione produkty umoŜliwiają zestawienie połączenia między wskazanymi
lokalizacjami w ramach sieci szkieletowej Spółki. Klient otrzymuje do dyspozycji
włókna światłowodowe lub wydzieloną przepływność, przy pomocy których moŜe
realizować dowolną transmisję danych czy teŜ sygnałów wideo lub TV.
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Telewizja

W ramach telewizji internetowej (IPTV) Spółka będzie oferowała następujące
usługi:
− pakiety kanałów HBO Max Pak oraz HBO Mega Max Pak, Cinemax oraz Canal+,
− usługę Tele.DOM.
W usłudze Tele.DOM przeniesione zostały najpopularniejsze funkcjonalności Internetu
na ekran telewizora z zachowaniem prostoty obsługi. Dzięki temu osiągnięto spójność
wizualną usług, dostęp do nich poprzez pilota (lub opcjonalnie poprzez klawiaturę), a
tym samym intuicyjność interfejsu.
W ramach Tele.DOM moŜliwa jest realizacja całej gamy usług. PoniŜej przedstawione
zostały tylko wybrane z nich:
 Bank – usługa homebanking’u, gdzie większość operacji na koncie bankowym
moŜliwa jest przez ekran telewizora,
 Rozrywka – biorytmy, horoskopy, ciekawostki, plotki – serwis róŜnego rodzaju
wiadomości zarówno lokalnych, krajowych czy zagranicznych,
 Serwis informacyjny – szereg serwisów informacyjnych zarówno z zakresu polityki,
finansów, ale równieŜ z zakresu nowości kinowych czy aktualności regionalnych,
 Edukacja – szeroki serwis związany z dostępem do informacji oraz nauki zarówno
przedmiotów ścisłych, humanistycznych, jak i języków obcych,
 Zakupy – odpowiednik sklepów internetowych, gdzie towar moŜna wybierać i
zamawiać wprost z ekranu telewizora,
 Rozkłady jazdy – serwis poświęcony rozkładom jazdy zarówno środków komunikacji
lokalnej, jak i PKP, PKS, czy teŜ linii lotniczych,
 PodróŜe – serwis poświęcony wypoczynkowi krajowemu i zagranicznemu, dostęp online do serwisów biur podróŜy i agencji turystycznych,
 Skrzynka kontaktowa – odpowiednik skrzynki poczty elektronicznej z własnym
adresem e-mail, dzięki czemu moŜna odbierać i wysyłać maile bez potrzeby
posiadania komputera,
 Gry sieciowe – szereg gier, w które moŜna grać z innymi uŜytkownikami sieci.
Wideo na Ŝądanie (ang. Video on Demand, VoD)

Usługa „wideo na Ŝądanie” jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy chcą
decydować, co w danym momencie oglądają oni sami lub ich rodziny. Dzięki
technologii VoD kaŜdy z uŜytkowników ma dostęp do rodzaju wypoŜyczalni, gdzie
moŜe wśród katalogów wybierać programy, filmy czy wydarzenia, które chce
zobaczyć. Dzięki temu zamiast kupować lub wypoŜyczać filmy DVD, łatwiej
będzie je „wypoŜyczyć” wirtualnie. W praktyce sprowadza się to do wybrania
danego tytułu z interfejsu telewizora. Biblioteka VoD moŜe zawierać zarówno
filmy (dokumentalne, sensacyjne, animowane), ale równieŜ zapisy meczy,
koncertów czy relacji z kraju lub zagranicy.
Usługa moŜe być sprzedawana zarówno w modelu abonamentowym (wykupuje
się dostęp do danej części biblioteki) lub teŜ w modelu zdarzeniowym (płaci się
za oglądnięcie konkretnej pozycji z biblioteki).
Atrakcyjność tej usługi polega na tym, Ŝe dostęp do tych wszystkich zasobów
odbywa się bezpośrednio z ekranu telewizora bez potrzeby posiadania
dodatkowych urządzeń, tj. magnetowidu czy odtwarzacza DVD.
Dystrybucja tej usługi moŜliwa jest równieŜ w modelu resellerskim (hurtowym).
Dzięki temu bardzo szybko moŜna dostarczyć ją do wielu sieci kablowych bądź
operatorów ISP.
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Usługa EasyHawe

Produkt przeznaczony dla operatorów telewizji kablowych polegający na dosyle
technicznym programów, pakietów usług do sieci operatora. Zakładane
przychody związane są z obsługą techniczną (umowa SLA) per abonent,
miesięczną opłatą za pasmo, miesięczną opłatą za serwisy EPG, podziałem
przychodów z usług Tele.DOM.
Usługi głosowe

W ramach rozwiązań głosowych Spółka będzie oferowała następujące produkty:
− Interconnect – usługa dedykowana dla operatorów telekomunikacyjnych,
polegająca na terminowaniu połączeń telekomunikacyjnych na obecnych, jak i
planowanych punktach styku. Ruch telekomunikacyjny pochodziłby od
operatorów krajowych i zagranicznych.
− Fonemon & Claro – produkt dedykowany dla klientów biznesowych. Produkt
polega na instalowaniu u klienta Gateway’a. Gateway jest podłączany
pomiędzy centralką PABX, a linią miejską klienta. Do Gateway’a przyłączane
jest takŜe łącze internetowe lub transmisji danych (w zaleŜności od moŜliwości
i potrzeb). System automatycznie decyduje czy parametry łącza internetowego
spełniają wymagania i kieruje połączenie via VoIP, w przeciwnym wypadku
połączenie jest kierowane do tradycyjnej sieci PSTN. Tym samym system
zapewnia bardzo duŜe bezpieczeństwo ciągłości świadczenia usługi u klienta.
Jednocześnie mechanizm kontroli jakości przesyłu przez łącza internetowa
gwarantuje maksymalne zapewnienie jakości realizacji transmisji głosu z
wykorzystaniem technologii VoIP.
− Packet – produkt dedykowany dla klientów przyłączony poprzez sieć Spółki.
Dotyczy to zarówno klientów własnych jak i klientów przyłączonych z
wykorzystaniem usługi reselling’u. Klient wraz z usługą dostępu do Internetu
otrzymuje urządzenie, do którego podłącza tradycyjny telefon. Dzięki temu
rozwiązaniu realizowane są usługi połączeń wychodzących i przychodzących z
wykorzystaniem istniejących sieci internetowych.
− CCard&Callshop – produkt CCard (ang. Calling Card) związany z dystrybucją
kart „zdrapek”, dzięki którym moŜliwe jest realizowanie połączeń
wychodzących z kaŜdego tradycyjnego telefonu. Produkt realizowany jest w
modelu pre-paid. Techniczna realizacja CCard wykorzystuje usługę 0800.
Obecnie kolportowane są karty działające w kraju oraz karty działające w 12
krajach Europy oraz USA. Produkt Callshop jest znanym w Europie Zachodniej
i w USA sposobem taniego realizowania połączeń telekomunikacyjnych dla
klienta masowego. Produkt Callshop jest alternatywą dla tradycyjnych budek
telefonicznych. W wybranych punktach (np. kafejkach internetowych,
punktach informacji turystycznej, itp.) instalowane są specjalne telefony
internetowe, które pozwalają na realizację połączeń telekomunikacyjnych.
Klient końcowy rozliczany jest za usługi w modelu pre-paid.

6.2.
6.2.1.

GŁÓWNE RYNKI ZBYTU
Rynek

Spółka działa wyłącznie na krajowym rynku usług telekomunikacyjnych.
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DzierŜawa łączy telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu

BranŜe telekomunikacyjna i informatyczna naleŜą do najszybciej rozwijających
się
gałęzi
gospodarki.
Zachodzące
zmiany
w
charakterze
ruchu
telekomunikacyjnego zawaŜyły na innym podejściu do rozwoju istniejących sieci
telekomunikacyjnych i samym projektowaniu nowych sieci.
Z uwagi na to, Ŝe ruch telefoniczny wzrasta co roku o mniej niŜ 20%, podczas
gdy ruch związany z wymianą danych przyrasta 1000% w skali roku, nasuwa się
wniosek, Ŝe usługi jak i sam rynek telekomunikacyjny będą ściśle związane z
rozwojem sieci transmisji danych, opartych na standardowym protokole TCP/IP.
Popularność protokołu TCP/IP wynika równieŜ z faktu, iŜ stanowi on podstawę
budowy sieci Internet.
Telewizja

Prognozy Gartner Inc. (za Polską Agencją Prasową - informacja z dnia 11
kwietnia 2006, dostępna na stronie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej pod
adresem
http://www.pike.org.pl/index.php?p=onas&sec=aktual_b&id=318
;
informacje o Gartner Inc. podano w punkcie 23 niniejszego rozdziału Prospektu)
zakładają, Ŝe do końca bieŜącego roku 3,3 mln domostw w Europie Zachodniej
będzie korzystało z usług IPTV. W ciągu następnych czterech lat liczba ta ma się
zwiększyć o 13,4 mln. Analitycy Gartnera przewidują, Ŝe w 2010 roku przychody
tylko z tego tytułu wyniosą 3 mld EUR (obecnie 336 mln EUR). W 2004 roku w
Europie Zachodniej 7,04% gospodarstw domowych posiadało łącze cyfrowe,
podczas gdy ten sam odsetek dla Europy Środkowej i Wschodniej wynosił jedynie
0,29% procenta. Zderzenie tych parametrów wskazuje wyraźnie, iŜ rynek
środkowo- i wschodnioeuropejski dysponuje wciąŜ ogromnym potencjałem i
stwarza ogromne szanse na rozwój usług telewizji cyfrowej.
Ponadto badanie opinii publicznej wykonane przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej wykazało, Ŝe:
− Większość respondentów korzysta tylko z tradycyjnej telewizji analogowej
przez odbiór naziemny (53%), w co trzecim domu podłączona jest telewizja
kablowa (33%), a co piąty badany ma u siebie telewizję satelitarną (20%).
− W niewielu domach korzysta się z telewizji cyfrowej (11%), część
respondentów jest jednak zainteresowana ofertą operatorów telewizji
cyfrowej.
Na tej podstawie moŜna wyciągnąć wniosek, Ŝe penetracja telewizji cyfrowej na
polskim rynku jest na tyle mała, Ŝe wzrost udziału tej technologii jest kwestią
czasu.
6.2.2. Klienci.
DzierŜawa łączy telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu

Spółka w swoich planach ma zamiar świadczyć usługi istniejącym operatorom
telekomunikacyjnym oraz nowo powstającym dostawcom szeroko pojętego
przekazu elektronicznego (dostęp do Internetu, telefonia IP, IPTV).
Usługi te moŜna podzielić na dwie grupy:
− usługi transmisyjne i sieciowe (dzierŜawa ciemnych włókien, dzierŜawa łączy
cyfrowych SDH, dzierŜawa łączy GE, dzierŜawa długości fali λ),
− usługi transmisji danych (tranzyt IP, szybki operatorski dostęp do Internetu,
łącza IP, peering).
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Odbiorcy usług oferowanych przez Spółkę dzielą się na dwie kategorie:
− odbiorcy usług transmisyjnych i sieciowych,
− odbiorcy usług transmisji danych.
Do pierwszej grupy odbiorców moŜemy zaliczyć duŜych krajowych operatorów
telekomunikacyjnych takich jak: Netia S.A., Polkomtel S.A., PTC S.A i
nowopowstających operatorów MVNO, którzy generują zapotrzebowanie na
usługi transmisyjne i sieciowe – dzierŜawa ciemnych włókien, dzierŜawa łączy
cyfrowych, dzierŜawa długości fali λ, z uwagi na rozszerzanie przez nich portfolio
usług oraz międzynarodowych operatorów hurtowych usług telekomunikacyjnych
w kontekście świadczenia usług tranzytowych przez terytorium Polski.
Do drugiej grupy odbiorców, zaliczamy małych operatorów ISP i CATV, którzy w
dobie liberalizacji rynku są zainteresowani świadczeniem usług: komercyjnego
Internetu, VoIP, IPTV. Spółka w ramach współpracy z tego typu podmiotami ma
zamiar oferować usługi zintegrowane, które gwarantują odbiorcom rozwój w
zakresie technologicznym poprzez udostępnienie know-how, w zakresie
usługowym poprzez udostępnienie content’u i treści usługowej oraz w zakresie
terytorialnym poprzez udostępnienie łączy cyfrowych IP słuŜących do
wytworzenia duŜych struktur sieciowych.
W analizie współpracy z potencjalnymi odbiorcami w tej grupie docelowej naleŜy
równieŜ podkreślić konieczność konkurowania „mniejszych” ISP i CATV z duŜymi
operatorami, wprowadzającymi coraz nowocześniejsze, tańsze usługi detaliczne.
W rozmowach przeprowadzonych z operatorami ISP czy CATV zauwaŜa się
świadomość konieczności ich rozwoju w celu utrzymania odpowiedniej pozycji
rynkowej.
W dniu 15 lutego 2007 roku Hawe Sp. z o.o. podpisała pierwszą umowę
dzierŜawy infrastruktury telekomunikacyjnej ze spółką Netia S.A. z siedzibą w
Warszawie. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Na mocy umowy Hawe Sp. z o.o. wydzierŜawi Netia SA infrastrukturę
telekomunikacyjną wraz z usługą kolokacji na odcinku Szczecin – Gdańsk. Czas
trwania umowy – 20 lat. Okres wypowiedzenia – 12 miesięcy. Wartość umowy –
w okresie trwania sięgnie 15 mln zł (netto), kary umowne: w przypadku
niedotrzymania gwarantowanego czasu usunięcia ewentualnych awarii łącza,
kary mogą przekroczyć równowartość 200 tys. Euro.
Telewizja

Odbiorcami usług Spółki są:
− mali i średni operatorzy CATV świadczący usługi w technologii analogowej,
− operatorzy telefonii komórkowej, którzy chcieliby świadczyć tę usługę w
ramach swojej sieci,
− operatorzy telefonii stacjonarnej chcący wprowadzić usługę telewizji cyfrowej
jako element swojej oferty,
− średni operatorzy ISP oraz CATV, którzy chcieliby znaleźć dla siebie kolejne
źródło przychodów, jednakŜe sami nie są do tego przygotowani
technologicznie i finansowo,
− hotele, prywatne kliniki i szpitale, które chciałyby, aby ich Klienci mieli dostęp
do szerokiej gamy usług interaktywnych wchodzących w skład usługi IPTV
oraz VoD.
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W przypadku implementacji usług VoD szanse upatrywane są w penetracji rynku
gospodarstw domowych w zakresie odtwarzaczy DVD (posiadanych przez 22%
gospodarstw domowych wg TNS OBOP), zestawów kina domowego (7%),
magnetowidów (32%), odtwarzaczy wideo (16%) czy komputerów PC (46%).
Dane wskazują, iŜ usługa substytucyjna w stosunku do w/w form odtwarzania
gwarantuje sukces jej wdroŜenia. Tym bardziej, Ŝe nie będzie ona nieść ze sobą
dodatkowych kosztów w postaci sprzętu słuŜącego do odtwarzania oraz wygodę,
poniewaŜ uŜytkownik, w celu wypoŜyczenia filmu lub programu, nie będzie
musiał opuszczać własnego mieszkania. Pobudzenie świadomości społeczeństwa
w zakresie moŜliwości korzystania z usługi VoD nieść będzie w konsekwencji
odejście od standardowych form wypoŜyczania filmów i programów. NaleŜy
pamiętać,
Ŝe
dostawcy
content’u
VoD,
w
miarę
rozwoju
rynku
telekomunikacyjnego, będą stale pracować nad rozszerzeniem oferty dostępnych
tytułów.
Usługi głosowe

Odbiorcą usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej są ci dostawcy usług, którzy chcą świadczyć usługi telefoniczne
uŜytkownikom końcowym, przyłączonym do sieci innego operatora. Realizują
połączenia na rzecz ww. uŜytkowników za kaŜdym razem, gdy ci wybierają ich
numer dostępu (NDS) lub zlecają usługę preselekcji.
Trzeba mieć tu na uwadze, Ŝe abonent, przyłączony do stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej TP S.A. moŜe wybrać (za pomocą numeru dostępu do sieci
NDS lub preselekcji) dowolnego dostawcę publicznie dostępnych usług
telefonicznych, którego usługi są dostępne w połączonych sieciach.
Poza tym dostawcy usług realizują połączenia do numeracji dostępu do usług
sieci
inteligentnych
lub
do
numerów
do
sieci teleinformatycznych.
NajwaŜniejszym jednak rodzajem połączeń są tzw. podstawowe połączenia
telefoniczne, realizowane za pośrednictwem numerów dostępu dostawcy usług –
NDS lub preselekcji. Stąd największą i najwaŜniejszą grupą odbiorców usługi
rozpoczynania połączeń są ci przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy mają
przydzielony numer dostępu i świadczą usługi telefoniczne abonentom innych
operatorów (głównie abonentom TP S.A.).
Obecnie 38 operatorów ma przydzielony numer NDS. KaŜdy z nich moŜe
prowadzić działalność telekomunikacyjną w zakresie realizacji połączeń
telefonicznych i jest potencjalnym odbiorcą usługi rozpoczynania połączeń. Wśród
tych największych przedsiębiorców są m.in.:
− Telefonia Dialog S.A. – numer NDS 1011,
− Multimedia Polska S.A. – numer NDS 1012,
− Galena Sp. z o.o. – numer NDS 1013,
− Telekomunikacja Polska S.A. – numer NDS 1033,
− Pilicka Telefonia Sp. z o.o. – numer NDS 1043,
− NiezaleŜny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. – numer NDS 1044,
− Długie Rozmowy S.A. – numer NDS 1051,
− Netia 1 Sp. z o.o. – numer NDS 1055 (obecnie Netia S.A.),
− Tele2 Polska Sp. z o.o. – numer NDS 1061,
− GTS Energis Sp. z o.o. – numer NDS 1066,
− Petrotel Sp. z o.o. – numer NDS 1073,
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−
−
−

Elterix S.A. – numer NDS 10819,
Telefonia Dialog S.A. – numer NDS 10841,
Netia Telekom Sp. z o.o. – numer NDS 10855 (obecnie Netia S.A.).

Grupa tych 38 przedsiębiorców stanowi obecnie stronę popytową
rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

rynku

Spółka będzie świadczyła usługi na dwóch rynkach:
Firmy, korporacje
Wiodącym odbiorcą usług są firmy o duŜym ruchu telekomunikacyjnym. Wybrany
system usługowy dedykowany jest przede wszystkim do firm, które mają duŜe
wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa oraz ciągłości świadczenia usług.
Z uwagi na charakter technologii VoIP często przy standardowym podejściu
niespełnione są oczekiwania tego segmentu rynku. Dodatkowym atutem jest
moŜliwość zamykania ruchu pomiędzy wszystkim oddziałami firm (zarówno w
kraju jak i za granicą). W niektórych przypadkach ruch, który jest zamykany
pomiędzy
oddziałami
stanowi
ponad
30%
wszystkich
połączeń
telekomunikacyjnych.
Resellerzy
Głównym partnerem do wejścia na rynek indywidualny są provider’zy ISP
działający na danych obszarach Polski. Tym samym nasz produkt dedykowany
jest dla ich klientów. Usługa realizowana przez Spółkę jest usługą hurtową, gdzie
pozyskaniem, utrzymaniem i rozliczaniem klienta końcowego zajmuje się
reseller.

6.2.3.

Konkurencja.

Głównymi konkurentami Spółki są:
− platformy cyfrowe (Cyfra +, Polsat Cyfrowy, „n”),
− podmioty
gospodarcze
świadczące
usługi
o
podobnym
profilu
(TeleVideoMedia),
− operatorzy telefonii stacjonarnej posiadający stacje czołową (np. Netia),
− operatorzy CATV oraz telefonii stacjonarnej, którzy pracują nad wdroŜeniem
tego typu usług (TP S.A., Telefonia Dialog, Multimedia Polska S.A., UPC,
Aster)
Rozwój nowych technologii oraz coraz trudniejsza walka o pozyskanie i
utrzymanie klienta niesie ze sobą potrzebę wprowadzania nowych usług i
konsolidacji.
Duzi Operatorzy telekomunikacyjni tacy jak TP S.A., Telefonia Dialog czy Netia
zrozumieli, jakie szanse niesie ze sobą wprowadzenie telewizji cyfrowej do ich
oferty. W tym celu niektórzy z nich porozumieli się z platformami cyfrowymi (np.
TP S.A. z Cyfrą +) w celu jak najszybszej implementacji usługi wykorzystując
gotowe rozwiązania. Pozostali szukają dopiero odpowiedniego dla siebie modelu
(Telefonia Dialog – współpraca z Grupą ATM i stworzenie TeleVideoMediów; Netia
– prace nad własną stacją czołową). Rozszerzenie usług o produkty telewizyjne
stwarza szanse tym firmom na kolejne źródło przychodów oraz moŜliwość
bundlowania usług, co przekładać się moŜe na efekty marketingowe choćby takie
jak większe przywiązanie klienta do usługodawcy.
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W zakresie dzierŜawy łączy telekomunikacyjnych i transmisji danych głównymi
konkurentami Emitenta są:
• Telekomunikacja Polska S.A.
Oferta operatora obejmuje usługi telefonii stacjonarnej, transmisji danych,
telefonii komórkowej i usługi dostępu do Internetu. Jego udział w rynku
transmisji danych zakłada się na poziomie 53%, a w rynku łączy
dzierŜawionych 58%.
Sieć transmisyjna TP S.A. obejmuje cały kraj, przy czym da się tu wyróŜnić
kilka warstw sieci. Pierwszą z nich jest warstwa szkieletowa (transportowa),
druga to warstwa regionalna i trzecia to warstwa lokalno-dostępowa.
Od roku 2001 sieć TP S.A. jest modernizowana w zakresie optycznej sieci
szkieletowej o przepływności 400 Gbs łączącej 19 największych polskich miast.
W ramach modernizacji sieci dodane są nowe łącza 2.5Gbs i 10Gbs, co istotnie
zwiększa pojemność sieci TP S.A. Sieć transportowa TP S.A. jest najbardziej
rozbudowaną siecią transmisyjną w Polsce – liczy kilkanaście tysięcy km.
Opiera się ona na kablach światłowodowych układanych pod ziemią. Jest
dobrze zsynchronizowana. Pokrywa cały kraj i wciąŜ się rozwija. Stopień
wykorzystania sieci jest niewielki i wynosi zaledwie kilkanaście procent.
• Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o (TK)
TK powstała w 1991 roku na bazie Dyrekcji Teleinformatyki Kolejowej PKP S.A.
oraz podległych jej zakładów. Firma w 100 % naleŜy do Skarbu Państwa i ma
status firmy o szczególnym znaczeniu strategicznym. Sieć obejmuje swym
zasięgiem praktycznie całe terytorium Polski i wszystkie miejscowości
połączone transportem kolejowym. Głównym uŜytkownikiem sieci są spółki
Grupy PKP, ale nie tylko. Na uwagę zasługuje wykorzystanie sieci
transmisyjnej TK przez sieć NASK – transmisja pakietowa. Rosnące potrzeby
transmisyjne były powodem rozpoczęcia budowy własnej sieci transmisyjnej.
Sieć ta stale się rozwija.
Podobnie jak sieć TP S.A. sieć szkieletowa Telekomunikacji Kolejowej opiera
się na kablach światłowodowych. Sieć szkieletowa TK łączy wszystkie
waŜniejsze węzły kolejowe w kraju i przebiega wzdłuŜ szlaków kolejowych. TK
podpisała w 2002 roku umowę z 20 jednostkami naukowymi na dzierŜawę
cyfrowych kanałów transmisyjnych dla potrzeb sieci szerokopasmowej.
Udostępnia ona równieŜ swoje zasoby innym firmom niezwiązanym z PKP, w
szczególności operatorowi Energis. Stopień wykorzystania sieci jest podobny
jak w TP S.A.
• Exatel S.A.
Sieć teletransmisyjna Exatel powstała w wyniku połączenia infrastruktury
telekomunikacyjnej Tel-Energo i Telbanku. Jest drugą co do wielkości
platformą telekomunikacyjną w Polsce, gwarantującą najwyŜszy poziom
jakości i bezpieczeństwa oferowanych usług.
Ogólnopolska sieć teleinformatyczna ma długość ponad 19 tys. km i obejmuje
około 400 miast, przepustowość sieci szkieletowej sięga 320 Gb/s, ma
połączenia z sieciami internetowymi największych operatorów polskich i
zagranicznych i punkty styku z operatorami na granicach Polski, umoŜliwiające
tranzyt.
• Netia S.A.
Netia jest niezaleŜnym operatorem telefonii stacjonarnej w Polsce. Działa na
bazie własnej, nowoczesnej światłowodowej sieci szkieletowej, obejmującej
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swoim zasięgiem największe polskie miasta oraz na bazie lokalnych sieci
dostępowych. Netia świadczy szeroką gamę usług telekomunikacyjnych, w tym
takŜe usługi transmisji danych oraz sieciowe usługi hurtowe. Swoje usługi
oferuje przede wszystkim klientom biznesowych.

6.3. CZYNNIKI NADZWYCZAJNE
W działalności Emitenta nie wystąpiły Ŝadne czynniki nadzwyczajne mogące mieć
wpływ na jego sytuację.

6.4.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UZALEśNIENIA EMITENTA OD
PATENTÓW, LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB
FINANSOWYCH ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
W opinii Emitenta nie występuje uzaleŜnienie od patentów, licencji i umów.

6.5.

ZAŁOśENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA DOTYCZĄCYCH JEGO
POZYCJI KONKURENCYJNEJ
ZałoŜenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta
dotyczących jego pozycji konkurencyjnej oraz perspektyw rozwoju rynku, na
którym działa Spółka zostały poczynione na podstawie ogólnodostępnych
materiałów. Głównym źródłem są materiały publikowane przez Urząd Regulacji
Elektronicznej (UKE) i Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej (PIKE) w zakresie
przedmiotowych rynków usługowych w Polsce oraz dotyczące raportów instytucji
międzynarodowych – w zakresie trendów w Europie.

W tych miejscach w Prospekcie, w których ww. źródła nie zostały wskazane,
załoŜeniem dla wszelkich informacji dotyczących pozycji konkurencyjnej Emitenta
jest wiedza jego Zarządu o działalności Spółki i jej konkurencji na szeroko
rozumianym rynku IT w Polsce.

7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.
7.1. OPIS GRUPY DO KTÓREJ NALEśY EMITENT
Grupa Kapitałowa Emitenta powstała w dniu 19 lutego 2007 roku w wyniku
objęcia przez Spółkę 100% udziałów w Hawe Sp. z o.o. w zamian za objęte przez
jej udziałowców Akcje Serii B. Z kolei Hawe Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w
przejętej w 2006 roku Fone Sp. z o.o.
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Hawe S.A.
100%

Hawe Sp. z o.o.
100%

Fone Sp. z o.o.

7.2

ISTOTNE PODMIOTY ZALEśNE EMITENTA

Hawe Sp. z o.o.

Pełna nazwa:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „Hawe”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy

15.547.616,00 zł, w pełni opłacony, podzielony na 8.956
udziałów o wartości nominalnej 1.736,00 zł kaŜdy

Rejestracja:

24 kwietnia 2002 roku przez Sąd Rejopnowy dla
Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108425

Adres:

ul. Działkowa 38
59-220 Legnica

Telefon:

76 851 21 31

Telefax:

76 851 21 33

E-mail:

office@pbthawe.eu

Strona www:

www.pbthawe.eu

Data powstania:

18 października 1990 roku

NIP:

691-020-23-18

REGON:

004052152

Udziałowcy:

Hawe S.A. - 100% udziałów

Zarząd:

Piotr Mazurkiewicz - Prezes Zarządu
Roman Jawdyk
- Wiceprezes Zarządu

Fone Sp. z o.o.

Pełna nazwa:

„Fone” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy

500.000 zł, w pełni opłacony podzielony na 1.000 udziałów
o wartości nominalnej 500,00 zł kaŜdy
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Rejestracja:

18 grudnia 2002 roku przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000143177

Adres:

ul. Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław

Telefon:

71 364 74 00

Telefax:

71 364 74 01

E-mail:

fone@fone.pl

Strona www:

www.fone.pl

Data powstania:

18 grudnia 2002

NIP:

894-27-40-155

REGON:

932845871

Udziałowcy:

PBT Hawe Sp. z o.o. - 100% udziałów

Zarząd:

Mariusz Ładysz
Krzysztof Surgut

- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu

8.ŚRODKI TRWAŁE.
8.1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE JUś ISTNIEJĄCYCH LUB PLANOWANYCH
ZNACZĄCYCH
RZECZOWYCH
AKTYWÓW
TRWAŁYCH,
W
TYM
DZIERśAWIONYCH NIERUCHOMOŚCI ORAZ JAKICHKOLWIEK OBCIĄśEŃ
USTANOWIONYCH NA TYCH AKTYWACH

8.1.1.

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Stan rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na
dzień 31.12.2006r. prezentuje poniŜsza tabela.
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne Emitenta
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
[w tys. zł]
I. Wartości niematerialne i prawne

Stan na
31.12.2006
0

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0

2. Wartość firmy

0

3. Inne wartości niematerialne i prawne

0

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0

II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe

278
278

a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)

0

b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

0
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c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu

0
270

e) inne środki trwałe

8

2. Środki trwałe w budowie

0

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0

Źródło: Emitent

Prowadzona dotychczas przez Emitenta działalność nie wymagała istotnych
inwestycji w środki trwałe. Emitent nie posiada nieruchomości.
Emitent wynajmuje lokal biurowy o powierzchni 87,6 m2 pod adresem Al.
Jerozolimskie 162 Warszawa. Wynajmującym jest Karimpol Sp. z o.o. Czynsz za
cały wynajmowany lokal wynosi równowartość 1.752 euro miesięcznie netto,
umowę zawarto na czas 1 roku, a po jego upływie – na czas nieokreślony.
Emitent do dnia 31 maja 2007 roku będzie jeszcze najemcą lokalu biurowego o
powierzchni 4,0 m2 przy ul. Włodarzewskiej w Warszawie. Lokal jest
wynajmowany od Ventus Asset Management SA, a czynsz wynosi 200 zł netto
miesięcznie.
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne Hawe Sp. z o.o.:
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
[w tys. zł]
I. Wartości niematerialne i prawne

Stan na
31.12.2006
0

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0

2. Wartość firmy

0

3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

345
0
47 594
0
464
35 739

c) urządzenia techniczne i maszyny

7 431

d) środki transportu

3 490

e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

470
10 100
0

W skład rzeczowych aktywów trwałych Hawe sp. z o.o. w pozycji budynki , lokale
i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej wchodzą:
- rurociąg trzyotworowy z kablem oraz
kontenery i obiekty dzierŜawne z
infrastrukturą, stanowiący Etap I sieci światłowodowej tej spółki, połoŜony na
trasie: Sochaczew - Konin – Gniezno - Poznań - Gorzów Wlkp. - Szczecin -
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Koszalin - Słupsk – Gdańsk, o łącznej długości 1.286 km. Jest to inwestycja
własna Hawe Sp z o.o., o wartości 34.142 tys. zł.
- własne budynki biurowe, socjalne, warsztaty, magazyny w Legnicy przy ulicy
Działkowej 38 i Św. Wojciecha 53 o łącznej wartości 1 598 tys. zł.
W pozycji urządzenia techniczne i maszyny znajdują się:
• Koparki, ubijarki, zgrzewarki, przewierty sterowane - o wartości 2.830 tys. zł.
• Lokalizatory,
spawarki
światłowodowe,
mierniki
mocy,
spręŜarki,
reflektometry, agregaty - o wartości 4.601 tys.
Są to środki trwałe wykorzystywane do wykonywania działalności podstawowej
Spółki.
Środki trwałe w budowie o wartości 10.100 tys. zł stanowi rurociąg trzyotworowy
z kablem oraz kontenery i obiekty dzierŜawne z infrastrukturą – w trakcie
budowy. Jest to Etap II budowy sieci światłowodowej Hawe Sp. z o.o.,
realizowany obecnie na trasie: Gdańsk– Elbląg- Olsztyn- Szczytno- Ełk- SuwałkiBiałystok i Lublin– Zamość– Rzeszów– Tarnów– Kraków, wraz z odgałęzieniami:
Zamość – granica Państwa w Hrebenne, Białystok- granica Państwa Kuźnica
Białostocka, Suwałki- granica Państwa Ogrodniki, Elbląg- granica Państwa
Braniewo. Łączna długość Etapu II: 1.159 km, planowany termin zakończenia
realizacji: grudzień 2007. Jest to inwestycja własna Hawe Sp. z o.o.
Nieruchomości Hawe Sp. z o.o.

Nieruchomości własne
1. UŜytkowanie wieczyste działki gruntu, połoŜonej w Legnicy przy ul. Św.
Wojciecha 53, KW nr 41250 o powierzchni 2ha 08a 22m2, zabudowanej
budynkami biurowo przemysłowymi o powierzchni uŜytkowej 3.284,99 m2
2. Własność działki gruntu połoŜonej w Legnicy przy ul. Działkowej 38, KW nr
29765 o powierzchni 25a 03m2, zabudowanej budynkami biurowo –
przemysłowymi o powierzchni uŜytkowej 1.158,24 m2
Nieruchomości dzierŜawione
Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Właściciel
przedmiotu
dzierŜawy
Zarząd Budynków i
Usług Komunalnych w
Kłodawie, ul. Ceglana
15
Państwowa WyŜsza
Szkoła Zawodowa
Konin ul. Przyjaźni 1
Rafał Czerniak
Golędzkie 3
99-322 Oporów
Gmina Sławno
Ul. M. Skłodowskiej –
Curie 9
Sławno
Urząd Gminy Resko
Ul. Rynek 1
72-315 Resko
Gmina Duszniki
Ul. Sportowa 1
Duszniki
Liceum
Ogólnokształcące nr 1
Ul. Kostrzewskiego 3
Gniezno
Komenda Powiatowa
StraŜy PoŜarnej ul.

Pow. w m2

Data zawarcia
umowy

Okres
obowiązywania
umowy

22,31

28.04.2006

01.05.200630.04.2031

posadowienie kontenera
telekom.

420 zł netto/mies

Konin
Ul. Wyszyńskiego 13/16

20,2

13.03.2006

13.03.2006 –
12.03.2009

posadowienie kontenera
telekom.

3.636 zł
netto/rocznie

Golędzkie 71, obręb 2
Golędzkie
Gmina Oporów

30,00

02.01.2007

01.01.200731.12.2031

posadowienie kontenera
telekom.

300 zł
netto/mies.

Szkoła Podstawowa
Bolszewo nr 61
Gm. Sławno

14,00

26.06.2006

01.07.2006 –
30.06.2031

posadowienie kontenera
telekom.

210 zł
netto/mies.

Ługowina Gm. Resko
działka nr geodezyjny
119

12,00

01.05.2006

01.05.2006 –
31.12.2007

posadowienie kontenera
telekom.

252 zł
netto/mies.

Podrzewie nr 659 gm.
Duszniki

60,00

01.09.2006

01.09.2006 –
31.08.2009

posadowienie kontenera
telekom.

108 zł
netto/mies.

Ul. Kostrzewskiego 3
Gniezno

27,7

01.06.2005

Na czas
nieoznaczony od
01.09.2005

Umieszczenie i
uŜytkowanie urządzeń
telekom.

124,65 zł
netto/mies.

-

29.09.2005

Zawarta na 15 lat

Umieszczenie i
uŜytkowanie urządzeń

100 zł
brutto/mies.

Adres przedmiotu
dzierŜawy
Górki
62-650 Kłodawa

Ul. Wybickiego 7
Bytów

Przeznaczenie
przedmiotu dzierŜawy

Wysokość
czynszu

50

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

9

10

11

12

Wybickiego 7
77-100 Bytów
Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN
Poznańskie Centrum
Superkomputerowo –
Sieciowe ul.
Noskowskiego 12/14
Poznań
PKP S.A. Oddział
Gospodarowania
Nieruchomościami
w Szczecinie
Al. 3-go Maja 22
Ośrodek Sportu i
Rekreacji
ul. Sportowa 5
74-200 Pyrzyce
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Górczyn
Ul. Czereśniowa 6
Gorzów Wlkp.

telekom.

Nieruchomość nr 92/18
Kaliska gm.
Kościerzyna

15,00

04.09.2006

01.06.2006 –
31.05.2009

posadowienie kontenera
telekom.

210 zł
netto/mies.

Węzeł telekomunikacyjny
dla zainstalowania
urządzeń wzmacniających
sygnał optyczny

162 zł
netto/mies.

Ul. Stacyjna
Szczecin (budynek
dworca Szczecin Dębie)

16,2

30.09.2005

Na czas
nieoznaczony od
30.09.2005

Ul. Sportowa 5
Pyrzyce

12,00

29.12.2006

Zawarta na 3 lata

Umieszczenie i
uŜytkowanie urządzeń
telekom.

501 zł
netto/mies.

Ul. Czereśniowa 6
Gorzów Wlkp. (budynek
Lipsk)

21,23

30.09.2005

Zawarta na czas
nieoznaczony nie
krótszy niŜ 10 lat

Umieszczenie i
uŜytkowanie urządzeń
telekom.

208,90zł
netto/mies.

13

Gmina Goleniów

Budynek nr 4
Mosty
Woj.
Zachodniopomorskie

23,72

24.04.2006

01.05.2006 –
31.12.2008

posadowienie kontenera
telekom.

300 zł
netto/mies.

14

Przemysław
Zdziebkowski
ul. Szałasa 15A
60-408 Poznań

Ul. Bułgarska 63
Poznań

189,2
494,7

29.09.2006

Na czas
nieoznaczony od
01.10.2006

111,4 m2 powi. biurowa
77,8 m2 pomieszczenia
pomocnicze
494,7 m2 grunty

8.019,60 zł
netto/mies.

15

Gmina Słońsk
Ul. Sikorskiego 15
Słońsk

100,0

17.11.2006

01.11.2006 –
31.10.2009

posadowienie kontenera
telekom.

300 zł
netto/mies.

16

DREW-LAK S.C. w
Stanominie

30,00

16.08.2006

Zawarta na 25 lat

posadowienie kontenera
telekom.

3.675,60 zł
netto/rocznie

17

Barbara, Wojciech
Michałowscy
Gorzykowa 33
Gm. Witkowo

63,28

30.05.2006

Zawarta na 25 lat

posadowienie kontenera
telekom.

607,49 zł
netto/mies.

Nieruchomość nr ew.
407 na terenie
miejscowości Ownice
gm. Słońsk
Część nieruchomości nr
1/5 m. Stanomin, gm
Białogard
Część nieruchomości nr
98/1 m. Borzykowo Gm.
Witkowo

Hawe Sp. z o.o. dzierŜawi ponadto grunty pod wybudowaną sieć światłowodową
od ok. 190 podmiotów gospodarczych, jednostek administracji państwowej i osób
fizycznych. Łączna długość wybudowanej sieci wynosi 1.147,374 km i przebiega
na trasie: Sochaczew - Poznań (296,199 km), Miasto Poznań (26,229 km),
Poznań – Gorzów Wlkp. (147,051 km), Gorzów Wlkp. – Słubice (91,832 km),
Gorzów Wlkp. – Szczecin (88,601 km), Miasto Szczecin (88,601 km), Szczecin –
Kołbaskowo (16,584 km), Szczecin – Koszalin (182,015 km), Koszalin – Gdańsk
(252,799 km), Miasto Gdańsk (13,324 km). Miesięczny łączny koszt dzierŜawy
gruntów na ww. odcinkach wynosi średnio 98 tys. zł brutto.
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne Fone Sp. z o.o.:
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
[w tys. zł]
I. Wartości niematerialne i prawne

Stan na
31.12.2006
149

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0

2. Wartość firmy

0

3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

149
0
796
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1. Środki trwałe

473

a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)

0

b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

0

c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe

428
44
1

2. Środki trwałe w budowie

133

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

190

Nieruchomości Fone Sp. z o.o.

Od 7 marca 2007 r. Fone Sp. z o.o. jest właścicielem prawa wieczystego
uŜytkowania zabudowanej działki wraz ze znajdującym się na niej budynkiem
zlokalizowanej w miejscowości Bielany Wrocławskie, Gm. Kobierzyce
Działka nr 263/52 o pow. 0,1495 ha, wpisana w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyki pod nr WR1K/00092535/0,
zlokalizowana jest w obrębie miejscowości Bielany Wrocławskie, Gm. Kobierzyce
przy ul. Atramentowej 6 (adres korespondencyjny: Wrocław, ul. Kobierczyka 24)
na obszarze tzw. Węzła Bielańskiego w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4.
Na działce znajduje się czterokondygnacyjny budynek słuŜący uprzednio jako
hotel pracowniczy o kubaturze – 3.991,38 m3, powierzchni brutto 1.365,66 m2
powierzchni netto (bez komunikacji) – 1.123,38 m2.
Wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę w sierpniu 2006 roku
określiła wartość przedmiotowej nieruchomości na kwotę 2 156 737.00 netto.
Na dzień zatwierdzenia prospektu nieruchomość nie jest wykorzystywana przez
Fone Sp. z o.o. Znajdujący się na niej budynek będzie podlegał adaptacji na cele
biurowe.
Fone Sp. z o.o. wynajmuje na cele biurowe 182 m2 w budynku Twins we
Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 9, 126m2 w budynku Telect przy ul. Ostrowskiego
30 i 42 m2 w budynku FAT, przy ul. Grabiszyńskiej 281, takŜe we Wrocławiu.

8.1.2.

Opis planów inwestycyjnych Emitenta w środki trwałe.

PBT Hawe Sp. z o.o. zawarła umowę na wybudowanie w kooperacji z Poznańskim
Centrum Superkomputerowo-Sieciowym CSS 1.159 km sieci światłowodowej do
końca 2007 roku. Równolegle do wiązek przeznaczonych do uŜytku PCSS, PBT
Hawe buduje własną, analogiczną sieć telekomunikacyjną, która traktowana jest
jako inwestycja Spółki. Taka forma współpracy pozwala na znaczne obniŜenie
kosztów wykonania. Techniczny koszt wytworzenia I etapu inwestycji PBT Hawe
wynosi 34 142 388,69zł. Szacowany techniczny koszt wytworzenia II etapu
inwestycji PBT Hawe wyniesie 51 227 800,00 zł. Aktualnie sieć jest własnością
PBT Hawe Sp. z o.o. jednak w planach rozwoju grupy przewiduje się, Ŝe sieć
stanie się własnością Hawe S.A.
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8.2.

ZAGADNIENIA I WYMOGI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE
MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA RZECZOWYCH
AKTYWÓW TRWAŁYCH
W działalności Emitenta, nie występują aktualnie wymogi związane z ochroną
środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez niego rzeczowych
aktywów trwałych.

9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ.
9.1. SYTUACJA FINANSOWA EMITENTA
PoniŜej przedstawiono sytuację finansową Emitenta w okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi (2003-2005) i w okresie, za który
przedstawiono śródroczne informacje finansowe (4 kwartały 2006 r.).
Wyniki finansowe Emitenta
Dane w tys. zł

IV kw.
2006

2005

2004

2003

0

0

0

16

206

95

53

49

-206

-95

-53

-33

Pozostałe przychody operacyjne

1

0

0

0

Pozostałe koszty operacyjne

0

0

1

0

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)

-205

-95

-54

-33

EBITDA (EBIT + amortyzacja)

-205

-94

-53

-32

Przychody finansowe

51 203

2 110

796

391

Koszty finansowe

43 860

1 633

571

310

7 139

382

171

48

0

0

0

0

7 139

382

171

48

351

348

132

53

6 788

34

39

-5

0

0

0

0

Przychody netto ze sprzedaŜy
Koszty działalności operacyjnej
Wynik na sprzedaŜy

Wynik na działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Wynik brutto
Podatek dochodowy
Wynik netto
Dywidendy

Źródło: Emitent

Wynik na poziomie operacyjnym Spółki w prezentowanym okresie utrzymywał się
na poziomie ujemnym i w kolejnych latach strata wykazywała tendencję
pogłębiającą się. Wynikało to ze specyfiki prowadzonej przez Spółkę działalności i
przyjętej polityki księgowości – wszystkie przychody Spółki były ujmowane w
pozycji przychody finansowe, stąd bieŜące koszty działalności kreowały wynik
ujemny na poziomie operacyjnym, natomiast na poziomie wyniku na działalności
gospodarczej Spółka z roku na rok generowała coraz wyŜsze zyski, co miało
swoje odzwierciedlenie takŜe w wyniku finansowym netto spółki, który - oprócz
niewielkiej straty w 2003 roku – w kolejnych latach był coraz wyŜszy i
utrzymywał się na poziomie dodatnim.
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Dodatnie saldo na operacjach finansowych było wynikiem otrzymywanych ze
spółki portfelowej dywidend,(w 2003 roku 367 tys. zł; w 2004 roku 734 tys. zł i 2
005 tys. zł. w 2005 roku, w roku 2006 przychody z tytułu dywidendy nie
wystąpiły – Spółka zbyła posiadane akcje na początku roku) oraz operacji na
instrumentach finansowych i lokat.
Istotną pozycję w Rachunku wyników Spółki stanowiły koszty finansowe, na
które w przewaŜającej części złoŜyły się rezerwy tworzone z tytułu odsetek dla
obligatariuszy w wysokości odpowiednio: 281 tys. zł; 535tys. zł; 1 462 tys. zł; w
roku 2006 Spółka nie tworzyła rezerw z powodu przeprowadzonej w styczniu
operacji wykupu wszystkich obligacji
Wskaźniki rentowności Emitenta
IV kw.
2006

2005

2004

Rentowność sprzedaŜy

x

x

x

1,00

Rentowność działalności operacyjnej

x

x

x

-2,06

Rentowność EBITDA

x

x

x

-2,00

Rentowność działalności gospodarczej

x

x

x

3,00

Rentowność brutto

x

x

x

3,00

Rentowność netto

x

x

x

-0,31

Wskaźnik

2003

Rentowność aktywów ogółem ROA

90,1%

0,1%

0,2%

0,0%

Rentowność kapitału własnego ROE

92,9%

6,6%

8,1%

-1,1%

Źródło: Emitent
• wskaźnik rentowności sprzedaŜy – stosunek zysku ze sprzedaŜy za dany okres do
przychodów ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i materiałów;
• wskaźnik rentowności działalności operacyjnej – stosunek zysku z działalności
operacyjnej za dany okres do przychodów ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i
materiałów;
• wskaźnik rentowności EBITDA – stosunek zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji
za dany okres do przychodów ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i materiałów;
• wskaźnik rentowności działalności gospodarczej – stosunek zysku na działalności
gospodarczej za dany okres do przychodów ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i
materiałów;
• wskaźnik rentowności brutto – stosunek zysku brutto za dany okres do przychodów ze
sprzedaŜy produktów, usług, towarów i materiałów;
• wskaźnik rentowności netto – stosunek zysku netto za dany okres do przychodów ze
sprzedaŜy produktów, usług, towarów i materiałów;
• wskaźnik rentowności aktywów ROA – stosunek zysku netto za dany okres do stanu
aktywów na koniec danego okresu;
• wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE – stosunek zysku netto za dany okres do
kapitałów własnych na koniec danego okresu

Z powodu specyfiki prowadzonej przez Spółkę działalności i przyjętej polityki
księgowości – wykazywanie obrotów spółki w pozycji przychody finansowe,
niemoŜliwe do wyliczenia są wartości wskaźników opartych na porównaniu
osiąganych wyników finansowych na poszczególnych poziomach z przychodami
ze sprzedaŜy ( w komórkach tabeli pozycje oznaczone symbolem „x”).
Aktywa obrotowe Emitenta
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IV kw.
2006

IV kw.
2006
w%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

NaleŜności krótkoterminowe

63

0,9%

0

0,0%

0

0,0%

21

3,3%

Inwestycje krótkoterminowe

7 130

98,8%

2 756

99,8%

1 236

99,6%

612

95,9%

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

27

0,4%

5

0,2%

5

0,4%

5

0,8%

Dane w tys. zł
Zapasy

Ogółem

7 220 100,0%

2005
w%

2005

2004

2 761 100,0%

2004
w%

2003

1 241 100,0%

2003
w%

638 100,0%

Źródło: Emitent

Specyfika działalności prowadzonej przez Emitenta wpływa równieŜ na strukturę
posiadanych aktywów. W spółce nie występują zapasy, a znakomitą większość
aktywów obrotowych stanowiły inwestycje krótkoterminowe: 95,9% – 99,8%.

9.2.

WYNIK OPERACYJNY

Wynik operacyjny Emitenta
Dane w tys. zł

IV kw.
2006

2005

2004

2003

Przychody netto ze sprzedaŜy

0

0

0

16

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów

0

0

0

0

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i
materiałów

0

0

0

0

206

95

53

49

Amortyzacja

0

1

1

1

ZuŜycie materiałów i energii

2

2

0

0

Usługi obce

79

74

41

46

Podatki i opłaty

62

19

11

3

Wynagrodzenia

58

0

0

0

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1

0

0

0

Pozostałe koszty rodzajowe

4

0

0

0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0

0

0

0

-206

-95

-53

-33

Pozostałe przychody operacyjne

1

0

0

0

Pozostałe koszty operacyjne

0

0

1

0

-205

-95

-54

-33

Koszty działalności operacyjnej

Wynik na sprzedaŜy

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)

Źródło: Emitent

W ocenie Zarządu na wyniki finansowe najistotniejszy wpływ miały następujące
czynniki: przychody z tytułu dywidend, zysk osiągnięty na operacji sprzedaŜy
posiadanego portfela akcji oraz spłata wszystkich zobowiązań wynikających z
emitowanych przez Spółkę obligacji.
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9.3. WPŁYW ELEMENTÓW POLITYKI NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA
Wedle wiedzy Spółki nie istnieją jakiekolwiek elementy polityki rządowej,
gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynniki, które miały
istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ,
na działalność operacyjną Emitenta poza czynnikami wskazanymi w rozdziale
,,Opis czynników ryzyka”

9.4. SYTUACJA FINANSOWA Hawe Sp. z o.o.
PoniŜej przedstawiono sytuację finansową Hawe Sp. z o.o. w okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi (2003-2005) i w okresie, za który
przedstawiono śródroczne informacje finansowe (4 kwartały 2006 r.).
Wyniki finansowe Hawe Sp. z o.o.
IV kw.
2006

2005

2004

2003

Przychody netto ze sprzedaŜy

12 924

56 719

16 659

14 232

Koszty działalności operacyjnej

12 699

44 447

15 414

13 713

Wynik na sprzedaŜy

225

12 272

1 245

519

Pozostałe przychody operacyjne

895

1 296

927

571

1 581

1 741

605

111

-461

11 827

1 567

979

EBITDA (EBIT + amortyzacja)

945

13 316

2 235

2 049

Przychody finansowe

137

66

21

179

1 218

290

111

46

-1 542

11 603

1477

1112

0

0

1

0

-1 542

11 603

1476

1112

-342

2 260

238

273

-1 200

9 343

1238

839

0

200

0

1200

2005

2004

Dane w tys. zł

Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)

Koszty finansowe
Wynik na działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Wynik brutto
Podatek dochodowy
Wynik netto
Dywidendy

Źródło: Emitent
Wskaźniki rentowności Hawe Sp. z o.o.
Wskaźnik

IV kw.
2006

2003

1,74%

21,64%

7,47%

3,65%

-3,57%

20,85%

9,41%

6,88%

7,31%

23,48%

13,42%

14,40%

Rentowność działalności gospodarczej

-11,93%

20,46%

8,87%

7,81%

Rentowność brutto

-11,93%

20,46%

8,86%

7,81%

-9,29%

16,47%

7,43%

5,90%

17,72%

6,49%

Rentowność sprzedaŜy
Rentowność działalności operacyjnej
Rentowność EBITDA

Rentowność netto
Rentowność aktywów ogółem ROA

-1,93%

6,66%
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-5,29%

Rentowność kapitału własnego ROE

48,68%

12,19%

9,57%

Źródło: Emitent
• wskaźnik rentowności sprzedaŜy – stosunek zysku ze sprzedaŜy za dany okres do
przychodów ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i materiałów;
• wskaźnik rentowności działalności operacyjnej – stosunek zysku z działalności
operacyjnej za dany okres do przychodów ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i
materiałów;
• wskaźnik rentowności EBITDA – stosunek zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji
za dany okres do przychodów ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i materiałów;
• wskaźnik rentowności działalności gospodarczej – stosunek zysku na działalności
gospodarczej za dany okres do przychodów ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i
materiałów;
• wskaźnik rentowności brutto – stosunek zysku brutto za dany okres do przychodów ze
sprzedaŜy produktów, usług, towarów i materiałów;
• wskaźnik rentowności netto – stosunek zysku netto za dany okres do przychodów ze
sprzedaŜy produktów, usług, towarów i materiałów;
• wskaźnik rentowności aktywów ROA – stosunek zysku netto za dany okres do stanu
aktywów na koniec danego okresu;
• wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE – stosunek zysku netto za dany okres do
kapitałów własnych na koniec danego okresu

W latach 2003-2005 Hawe Sp. z o.o. osiągała istotny (ponad dwunastokrotny)
wzrost wyniku na działalności operacyjnej. Zysk wygospodarowany w 2005 roku
związany był z zakończeniem I etapu prac dla PCSS. Rok 2006 przyniósł
załamanie spowodowane z jednej strony staraniami o uzyskanie zgody duŜego
kontrahenta na poprowadzenie linii światłowodowych po terenie naleŜącym do
jednego podmiotu – co miało znacznie uprościć i skrócić proces budowy
kolejnych odcinków linii, zakończone niestety niepowodzeniem; z drugiej zaś
koniecznością renegocjacji umowy z PCSS, co odsunęło w czasie przychody na
następny rok obrotowy.
Sytuacja ta ma swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności – wskaźniki
te, rosnące w latach 2003 – 2005 (wskaźnik rentowności netto wzrósł z poziomu
5,90% w 2003 roku do 7,43% w 2004 i 16,47% w roku 2005; rentowność
aktywów ogółem ROA w tym samym czasie wynosiła odpowiednio: 6,66%,
6,49% i 17,72%, a rentowność kapitału własnego ROE 9,57%, 12,19% i
48,68%) w roku 2006 pokazują stratę.
Aktywa obrotowe Hawe Sp. z o.o.
IV kw.
2006

IV kw.
2006
w%

2005

Zapasy

1 016

9,45%

27 341 59,09%

2 811 28,65%

1 914 21,12%

NaleŜności krótkoterminowe

3 036 28,25%

8 437 18,23%

3 727 37,98%

5 392 59,49%

Inwestycje krótkoterminowe

2 334 21,72%

1054

3 195 32,56%

1 750 19,31%

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

4 361 40,58%

9 438 20,40%

Dane w tys. zł

Ogółem

10 746

100%

46 270

2005
w%

2,28%

100%

2004

2004
w%

2003

2003
w%

78

0,79%

7

0,08%

9 812

100%

9 064

100%

Źródło: Emitent

Struktura aktywów obrotowych pokazuje duŜe zmiany w poszczególnych latach,
jeśli chodzi o zaangaŜowanie kapitału w konkretne składniki majątku. W roku
2003 istotną pozycję stanowiły naleŜności krótkoterminowe – prawie 60%, tracąc
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jednak w następnych latach udział do ok. 30%, a w roku 2005 nawet poniŜej
20%. W roku 2005 przypadła wyjątkowo duŜa część na zapasy, które wzrosły do
wartości ponad 27 mln PLN i stanowiły prawie 60% sumy aktywów obrotowych.

9.5.

WYNIK OPERACYJNY Hawe Sp. z o.o.

Wynik operacyjny Hawe Sp. z o.o.
IV kw.
2006

2005

2004

2003

12 924

56 719

16 659

14 232

12 592

49 369

15 868

13 919

332

7 350

798

313

12 699

44 447

15 414

13 713

1 406

1 489

668

1 070

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

323

7 258

770

297

Wynik na sprzedaŜy

225

12272

1245

519

Pozostałe przychody operacyjne

895

1296

927

571

1 581

1 741

605

111

-461

11 827

1 567

979

Dane w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaŜy
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i
materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja

Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)

Źródło: Emitent

Na wynik operacyjny spółki największy wpływ miały Przychody netto ze
sprzedaŜy produktów, na zbliŜonym poziomie w prezentowanym okresie, oprócz
roku 2005, kiedy to spółka otrzymała znaczące przychody z tytułu zakończenia I
etapu prac dla PCSS – największego klienta.
Proporcjonalnie przedstawiały się równieŜ koszty działalności operacyjnej. Wynik
na sprzedaŜy we wszystkich latach był dodatni – największy w roku 2005 z tytułu
przychodu z realizacji I etapu kontraktu z PCSS. Pozostałe koszty i przychody
operacyjne nieznacznie juŜ wpływały na poziom osiąganego wyniku na
działalności operacyjnej.

10. ZASOBY KAPITAŁOWE.
10.1. ŹRÓDŁA KAPITAŁU EMITENTA
Źródła kapitału Emitenta
Dane w tys. zł
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Zysk z lat ubiegłych
Zysk roku bieŜącego

IV kw.
2006

2005

2004

2003

7 303

516

481

442

500

500

500

500

15

0

0

0

0

-18

-58

-53

6 788

34

39

-5
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ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

226

23 464

21 976

21 435

Rezerwy na zobowiązania

17

2 277

815

281

- z tytułu odroczonego pod. doch.

17

0

0

0

Zobowiązania długoterminowe

112

21 149

21 149

21 149

0

0

0

0

Inne zobowiązania długoterminowe

112

21 149

21 149

21 149

Zobowiązania krótkoterminowe

97

37

12

5

0

0

0

0

97

37

12

5

0

0

0

0

7 529

23 980

22 457

21 877

Kredyty i poŜyczki

Kredyty i poŜyczki
Inne zobowiązania krótkoterminowe
ROZLICZ. MIĘDZYOKRESOWE
RAZEM PASYWA
Źródło: Emitent

Dominujący udział w pasywach Emitenta w latach 2003 – 2005 miały
zobowiązania długoterminowe i związane z nimi rezerwy na zobowiązania.
Wynikało to ze specyfiki prowadzonej działalności – Emitent dokonywał inwestycji
z kapitałów pozyskanych w drodze emisji obligacji. Diametralna zmiana sytuacji
w strukturze kapitałowej Emitenta zaszła w 2006 roku, kiedy to - w efekcie
transakcji sprzedaŜy utrzymywanej we wcześniejszych latach inwestycji
finansowej - zrealizowano znaczący zysk oraz nastąpiło wykupienie wszystkich
papierów dłuŜnych. W efekcie tych zdarzeń zobowiązania długoterminowe spadły
do poziomu 0,5% stanu z roku poprzedniego, a poziom kapitału własnego spółki
zwiększył się czternastokrotnie.
Wskaźniki struktury kapitałów i zadłuŜenia Emitenta
Wskaźnik

IV kw.
2006

2005

2004

2003

Wskaźnik struktury kapitału

1,5%

4 098,6%

4 396,9%

4 784,8%

Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia

3,0%

97,8%

97,9%

98,0%

Wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego

1,5%

88,2%

94,2%

96,7%

Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego

3,1%

4 547,3%

4 568,8%

4 849,5%

x

x

x

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek

116,3%

Majątek trwały / Aktywa

4,1%

88,5%

94,5%

97,1%

Zapasy / Aktywa

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

NaleŜności / Aktywa

0,8%

0,0%

0,0%

0,1%

Źródło: Emitent
 wskaźnik struktury kapitału – stosunek zadłuŜenia długoterminowego do kapitału
własnego,
 wskaźnik ogólnego zadłuŜenia – stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy
pasywów,
 wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego – stosunek zobowiązań długoterminowych do
pasywów ogółem.
 wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów
własnych.
 wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – (wynik brutto + koszty odsetek) do
kosztów odsetek. W latach 2003 – 2005 Emitent nie ponosił kosztów z tytułu odsetek.
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Wysokość wskaźników zadłuŜenia Emitenta związana jest ze specyfiką
prowadzonej w prezentowanym okresie działalności, czyli inwestowaniem
środków pozyskanych w drodze emisji papierów dłuŜnych, co powodowało
wysokie zadłuŜenie długoterminowe w stosunku do pozycji pasywów Emitenta:
kapitału własnego, sumy pasywów.
Analiza płynności Emitenta
Wskaźnik

IV kw.
2006

2005

2004

2003

Wskaźnik bieŜącej płynności

7 443%

7 462%

10 342%

12 760%

Wskaźnik szybkiej płynności

7 443%

7 462%

10 342%

12 760%

Wskaźnik natychmiastowy

7 351%

5 278%

7 067%

12 240%

Źródło: Emitent
 wskaźnik bieŜący – stosunek stanu majątku obrotowego do stanu zobowiązań
krótkoterminowych na koniec danego okresu;
 wskaźnik szybki – stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do
stanu zobowiązań krótkoterminowych;
 wskaźnik natychmiastowy – stosunek stanu środków pienięŜnych i papierów
wartościowych przeznaczonych do obrotu do stanu zobowiązań krótkoterminowych na
koniec okresu.

Emitent w niewielkim stopniu korzystał z finansowania w drodze zaciągania
zobowiązań krótkoterminowych, a z drugiej strony na majątek obrotowy składały
się w przewaŜającej części środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne w związku z
czym wskaźniki płynności pozostawały na bardzo wysokim poziomie.

10.2. ŹRÓDŁA I KWOTY ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH
EMITENTA
Przepływy środków pienięŜnych Emitenta
Dane w tys. zł

IV kw.
2006

2005

2004

2003

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej

6 788

34

39

-5

-7 404

-174

-35

-45

Amortyzacja

0

1

1

1

Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych

0

0

0

0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

45 664

-1 660

-620

-336

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-50 861

0

0

0

-2 261

1 461

534

281

0

0

0

0

-63

2

21

-20

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

59

26

6

5

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

58

-5

21

-5

Zysk (strata) netto
Korekty razem :

Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu naleŜności
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0

0

0

29

-616

-140

4

-50

73 115

1 660

620

312

0

0

0

0

0

0

0

0

73 115

1 660

620

312

0

0

0

0

73 115

1 660

620

312

72 703

0

0

0

0

1 624

594

312

412

36

26

0

4 . Inne wpływy inwestycyjne

0

0

0

0

II. Wydatki

8

415

388

1 157

8

0

0

0

0

0

0

0

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0

415

388

1 157

a) w jednostkach powiązanych

0

0

0

0

b) w pozostałych jednostkach

0

415

388

1 157

- nabycie aktywów finansowych

0

415

388

1 157

- udzielone poŜyczki długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

73 106

1 245

232

-845

Inne korekty
Przepływy netto z działalności operacyjnej

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- odsetki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne

4. Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy

0

0

0

23

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

0

0

0

0

2. Kredyty i poŜyczki

0

0

0

0

3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych

0

0

0

0

4. Inne wpływy finansowe

0

0

0

23

67 315

0

0

0

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

0

0

0

0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0

0

0

0

3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku

0

0

0

0

4. Spłaty kredytów i poŜyczek

0

0

0

0

21 149

0

0

0

0

0

0

0

89

0

0

0

II. Wydatki

5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
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finansowego

46 076

0

0

0

0

0

0

0

-67 305

0

0

23

Przepływy pienięŜne netto, razem

5 177

1 105

236

-872

Bilansowa zmiana stanu śr. pienięŜnych

5 177

1 105

236

-872

0

0

0

0

Środki pienięŜne na początek okresu

1 953

848

612

1 484

Środki pienięŜne na koniec okresu

7 130

1 953

848

612

8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
Przepływy netto z działalności finansowej

zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic
kursowych

Źródło: Emitent

Emitent nie osiąga dodatnich przepływów środków pienięŜnych z działalności
operacyjnej. Wynika to z specyfiki działalności Emitenta: przychody Spółki
pochodziły z inwestycji w papiery wartościowe i zaliczane były do przychodów z
działalności inwestycyjnej. W przedstawionym okresie spółka nie uzyskała
przychodów z działalności operacyjnej – wyjątek stanowił rok 2003. Przepływy
netto z działalności operacyjnej w latach 2003 – 2006 związane były z bieŜącymi
wydatkami na działalność firmy i były ujemne.
Natomiast przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej stanowiły
źródło środków finansowych, oprócz roku 2003 zawsze utrzymywały się na
poziomie dodatnim. Na przepływy w tej części składały się w większości
przychody z dywidend oraz wydatki na nabycie aktywów finansowych.
W części przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej istotną pozycję
stanowią wydatki z tytułu dokonania wykupu obligacji i wypłaty odsetek od tych
obligacji w roku 2006.
10.3. INFORMACJE NA TEMAT POTRZEB KREDYTOWYCH ORAZ STRUKTURY
FINANSOWANIA EMITENTA
Strukturę finansowania Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami
finansowymi (2003 – 2006) oraz śródrocznymi informacjami finansowymi
przedstawia poniŜsza tabela.
Struktura finansowania Emitenta
IV kw.
2006

IV kw.
2006
w%

7 303

97,0%

516

2,2%

481

2,1%

442

2,0%

Kapitał zakładowy

500

6,6%

500

2,1%

500

2,2%

500

2,3%

Kapitał zapasowy

15

0,2%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

-18

-0,1%

-58

-0,3%

-53

-0,2%

6 788

90,1%

34

0,1%

39

0,2%

-5

0,0%

226

3,0%

23 464

97,8%

21 976

97,9%

21 435

98,0%

Rezerwy na zobowiązania

17

0,2%

2277

9,5%

815

3,6%

281

1,3%

- z tytułu odroczonego pod. doch.

17

0,2%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Dane w tys. zł

KAPITAŁ WŁASNY

Zysk z lat ubiegłych
Zysk roku bieŜącego
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

2005

2005
w%

2004

2004
w%

2003

2003
w%

62

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

Zobowiązania długoterminowe

112

1,5%

21 149

88,2%

21 149

94,2%

21 149

96,7%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Inne zobowiązania długoterminowe

112

1,5%

21 149

88,2%

21 149

94,2%

21 149

96,7%

Zobowiązania krótkoterminowe

97

1,3%

37

0,2%

12

0,1%

5

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

97

1,3%

37

0,2%

12

0,1%

5

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Kredyty i poŜyczki

Kredyty i poŜyczki
Inne zobowiązania krótkoterminowe
ROZLICZ. MIĘDZYOKRESOWE
RAZEM PASYWA

7 529 100,0%

23 980 100,0%

22 457 100,0%

21 877 100,0%

Źródło: Emitent

W roku 2006 nastąpiła istotna zmiana struktury pasywów Emitenta. Udział
zobowiązań długoterminowych w pasywach ogółem spadł z poziomu
przekraczającego 90% w latach 2003 – 2005 do 1,5% w roku 2006. Zwiększył
się natomiast udział kapitałów własnych z około 2% w latach 2003 – 2005 do
97% w roku 2006. O wzroście kapitału własnego na koniec 2006 roku
zadecydował zysk osiągnięty na transakcji sprzedaŜy długoterminowych aktywów
Potrzeby kredytowe Emitenta zmieniły się w związku ze zmianą zakresu
działalności i prowadzonym obecnie przez Spółkę procesem budowy grupy
kapitałowej. Emitent przewiduje zapotrzebowanie na kapitał w 2007 roku w
wysokości 180 mln złotych, z czego 40 mln złotych zakłada pozyskać przez
zaciągnięcie kredytów bankowych – zgodnie z opisem w punkcie 10.5 informacje
dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania
zobowiązań przedstawionych w punkcie 8.1.

10.4. INFORMACJE
DOTYCZĄCE
JAKICHKOLWIEK
OGRANICZEŃ
W
WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRE MIAŁY LUB
MOGŁYBY MIEĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA
Emitent nie ma obecnie i nie przewiduje wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek
ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych.

10.5. INFORMACJE
DOTYCZĄCE
PRZEWIDYWANYCH
ŹRÓDEŁ
FUNDUSZY
POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONYCH W
PUNKCIE 8.1.
Celem sfinansowania nabycia i wytworzenia znaczących aktywów trwałych, o
których mowa w punkcie 8.1.2., czyli realizacji II etapu rozbudowy sieci
światłowodowej, będącej na dzień zatwierdzenia Prospektu własnością Hawe Sp.
z o.o., Emitent przewiduje pozyskanie w roku obrotowym 2007 środków o łącznej
wartości 51,3 mln zł z kredytów bankowych, emisji obligacji i emisji akcji. O
wyborze źródeł finansowania inwestycji decydować będzie aktualna sytuacja na
rynkach finansowych i koszt pozyskania kapitału z poszczególnych źródeł.

10.6. ŹRÓDŁA KAPITAŁU Hawe Sp. z o.o.
Źródła kapitału Hawe Sp. z o.o.
Dane w tys. zł

IV kw.
2006

2005

2004

2003
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KAPITAŁ WŁASNY

22 691

19 191

10 160

8 768

548

490

490

490

24 172

9 358

8 430

8 085

-829

0

0

-648

Zysk roku bieŜącego

-1 200

9 343

1 238

839

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

39579

33 535

8 916

3 834

1009

2 292

216

140

- z tytułu odroczonego pod. doch.

828

1 922

0

15

Zobowiązania długoterminowe

11509

269

221

0

0

0

0

0

Inne zobowiązania długoterminowe

11509

269

221

0

Zobowiązania krótkoterminowe

27061

30 952

8 457

3 620

0

11 519

1 500

0

27061

19 433

6 957

3 620

0

22

22

74

62271

52 726

19 076

12 602

Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Zysk z lat ubiegłych

Rezerwy na zobowiązania

Kredyty i poŜyczki

Kredyty i poŜyczki
Inne zobowiązania krótkoterminowe
ROZLICZ. MIĘDZYOKRESOWE
RAZEM PASYWA
Źródło: Emitent

Kapitał własny spółki systematycznie rósł w prezentowanym w sprawozdaniach
okresie. Składały się na to zarówno generowane przez spółkę zyski w latach
2003-2005, jak i podwyŜszenie kapitału zakładowego z utworzeniem
dodatkowego kapitału zapasowego w 2006 roku. Bardzo znacząco wzrosły
zobowiązania w latach 2005-2006, o ile w latach poprzednich spółka w sposób
bardzo ograniczony korzystała z finansowania zewnętrznego, to w latach 20052006 zobowiązania stały się istotnym źródłem kapitału.
Wskaźniki struktury kapitałów i zadłuŜenia Hawe Sp. z o.o.
Wskaźnik

IV kw.
2006

2005

2004

2003

Wskaźnik struktury kapitału

50,72%

1,40%

2,18%

0,00%

Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia

63,56%

63,60%

46,74%

30,42%

Wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego

18,48%

0,51%

1,16%

0,00%

Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego

174,43%

174,74%

87,76%

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek

-42,65%

5279,91%

1740,00%

43,73%
x

82,74%

12,24%

48,56%

28,07%

Zapasy / Aktywa

1,63%

51,85%

14,74%

15,19%

NaleŜności / Aktywa

4,88%

16,79%

19,54%

42,79%

Majątek trwały / Aktywa

Źródło: Emitent
 wskaźnik struktury kapitału – stosunek zadłuŜenia długoterminowego do kapitału
własnego,
 wskaźnik ogólnego zadłuŜenia – stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy
pasywów,
 wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego – stosunek zobowiązań długoterminowych do
pasywów ogółem.

64

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

 wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów
własnych.
 wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – (wynik brutto + koszty odsetek) do
kosztów odsetek. W latach 2003 – 2005 Emitent nie ponosił kosztów z tytułu odsetek.

Wskaźniki zadłuŜenia pokazują duŜy wzrost znaczenia długu jako źródła
finansowania działalności spółki. Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia wzrósł w
prezentowanym okresie z 30% w 2003 roku do ponad 60 % w 2006 roku, a więc
ponad dwukrotnie zwiększył się udział zobowiązań ogółem w pasywach ogółem.
Uwagę zwraca równieŜ wzrost wartości majątku trwałego w aktywach ogółem.
Ma to związek ze specyfiką prowadzonej działalności – spółka zarówno inwestuje
w maszyny i urządzenia słuŜące działalności operacyjnej, jak i wytwarza środki
trwałe w postaci magistrali światłowodowej.
Analiza płynności Hawe Sp. z o.o.
Wskaźnik

IV kw.
2006

2005

2004

2003

Wskaźnik bieŜącej płynności

0,40

1,49

1,16

2,50

Wskaźnik szybkiej płynności

0,36

0,61

0,83

1,98

Wskaźnik natychmiastowy

0,02

0,01

0,38

0,07

Źródło: Emitent
 wskaźnik bieŜący – stosunek stanu majątku obrotowego do stanu zobowiązań
krótkoterminowych na koniec danego okresu;
 wskaźnik szybki – stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do
stanu zobowiązań krótkoterminowych;
 wskaźnik natychmiastowy – stosunek stanu środków pienięŜnych i papierów
wartościowych przeznaczonych do obrotu do stanu zobowiązań krótkoterminowych na
koniec okresu.

W związku ze wzrostem zadłuŜenia pogorszyły się równieŜ wskaźniki płynności
spółki. O ile wskaźnik bieŜącej płynności a zwłaszcza wskaźnik szybkiej płynności
pozostają na poziomie akceptowalnym, to wskaźnik natychmiastowy osiągnął juŜ
poziom bardzo ryzykowny. Spółka podjęła działania, w wyniku których na
początku 2007 roku nastąpiło podniesienie kapitału spółki, co przyczyni się do
poprawy płynności Hawe Sp. z o.o.
10.7. ŹRÓDŁA I KWOTY ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Hawe
Sp. z o.o.
Przepływy środków pienięŜnych Hawe Sp. z o.o.
Dane w tys. zł

IV kw.
2006

2005

2004

2003

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto

-1 200

9343

1238

839

Korekty razem :

27 529

-19 091

4 798

817

1 406

1489

668

1 070

0

0

0

0

Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych
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Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

1 081

224

90

-165

18

-64

-18

-15

Zmiana stanu rezerw

-1 282

2070

75

-228

Zmiana stanu zapasów

26 325

-20002

-898

-1092

5 402

-5771

1664

-339

-10 351

12475

3337

1 589

5 056

-9354

-122

0

-126

-158

0

-4

26 329

-9 748

6 036

1 656

97

112

1720

1613

97

64

18

0

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy netto z działalności operacyjnej

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne

0

0

0

0

3. Z aktywów finansowych, w tym:

0

0

1481

1613

a) w jednostkach powiązanych

0

0

0

0

b) w pozostałych jednostkach

0

0

1481

1598

- zbycie aktywów finansowych

0

0

0

15

- dywidendy i udziały w zyskach

0

0

0

0

- odsetki

0

0

0

0

0

48

221

0

47538

2649

6394

1265

46 464

2635

4527

0

0

0

500

0

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0

14

0

0

a) w jednostkach powiązanych

0

0

0

0

b) w pozostałych jednostkach

0

14

0

0

- nabycie aktywów finansowych

0

14

0

0

- udzielone poŜyczki długoterminowe

0

0

0

0

1 074

0

1367

1265

-47441

-2537

-4674

348

21886

10019

1654

165

0

0

0

0

3 840

10019

1500

0

13346

0

0

0

4700

0

154

165

567

536

90

2012

4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne

4. Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i poŜyczki
3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki

66

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

0

0

0

648

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0

200

0

1 200

3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku

0

112

0

30

4. Spłaty kredytów i poŜyczek

0

0

0

134

5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych

0

0

0

0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0

0

0

0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego

0

0

0

0

8. Odsetki

1081

224

90

0

9. Inne wydatki finansowe

-514

0

0

0

21319

9483

1564

-1847

Przepływy pienięŜne netto, razem

207

-2 802

2 926

141

Bilansowa zmiana stanu śr. pienięŜnych

207

-2 802

2 926

141

Przepływy netto z działalności finansowej

zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic
kursowych

0

0

0

0

Środki pienięŜne na początek okresu

393

3195

270

128

Środki pienięŜne na koniec okresu

600

393

3 196

270

Źródło: Emitent

Hawe Sp. z o.o. w pierwszych dwóch latach generowała dodatkowe środki
pienięŜne z działalności operacyjnej. W roku 2003 środki te wykorzystano w
działalności finansowej, w tym na wypłaty z tytułu dywidend. W roku 2004
działalność finansowa przyniosła dodatkowe środki, natomiast poczyniono istotne
inwestycje,
w
tym
największą
pozycję
stanowiło
nabycie
wartości
niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (4527 tys. zł.).
W roku 2005, mimo tak duŜych przychodów ze sprzedaŜy, przepływy z
działalności operacyjnej były ujemne (-9 748 tys. zł),wynikało to z duŜych zmian
w pozycjach aktywów: Zmiana stanu zapasów, Zmiana stanu naleŜności, Zmiana
stanu
zobowiązań
krótkoterminowych,
Zmiana
stanu
rozliczeń
międzyokresowych. RównieŜ przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne
(Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2635 tys. zł), źródłem środków była natomiast działalność finansowa, gdzie
wpływy z Kredytów i poŜyczek wyniosły ponad 10 mln. Zł.
W roku 2006, mimo straty, przepływy finansowe z działalności operacyjnej były
znaczące i wyniosły 26 329 tys. zł. ZłoŜyły się na nie duŜe zmiany aktywów, w
tym zmiana stanu zapasów 26 325 tys. zł. RównieŜ działalność finansowa
przyniosła dodatkowe środki, w szczególności z emisji dłuŜnych papierów
wartościowych oraz kredytów i poŜyczek. W działalności inwestycyjnej
przeznaczono 46 464 tys. zł na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych.

11. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE
Emitent nie prowadzi prac badawczo – rozwojowych.
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12. INFORMACJE O TENDENCJACH
12.1. NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTĘPUJĄCE TENDENCJE W SPRZEDAśY I
ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAśY ZA OKRES OD DATY
ZAKOŃCZENIA
OSTATNIEGO
ROKU
OBROTOWEGO
DO
DATY
ZATWIERDZENIA PROSPEKTU EMISYJNEGO
W przedmiotowym okresie Emitent nie prowadził jeszcze realnej działalności
operacyjnej i stąd przedstawienie tendencji nie jest moŜliwe.

12.2. INFORMACJE
NA
TEMAT
JAKICHKOLWIEK
ZNANYCH
TENDENCJI,
NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, śĄDAŃ, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE
WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY
WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA, PRZYNAJMNIEJ DO KOŃCA
BIEśĄCEGO ROKU
Emitent nie przewiduje wystąpienia w roku 2007 zdarzeń, które mogą mieć
istotny wpływ na bieŜącą działalność, realizację programu inwestycyjnego ani na
rozwój nowych usług.

13. PROGNOZY WYNIKÓW
W niniejszym rozdziale zaprezentowano prognozę działalności Spółek tworzących
Grupę Kapitałową Emitenta, na lata 2007 i 2008 oraz załoŜenia do tej prognozy.
Prognoza
ta
została
sporządzona
zgodnie
z
Polskimi
Rachunkowości, tj. takimi, które obowiązują Emitenta przy
sprawozdania finansowego za rok 2006.

Standardami
sporządzaniu

Jednocześnie Emitent, w związku z rozpoczęciem stosowania od początku 2007
roku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zobowiązuje się do
opublikowania wraz z skonsolidowanym raportem okresowym za I kwartał 2007
roku
(pierwszym
raportem
okresowym
sporządzonym
według
MSR)
przekształconych do MSR prognoz wyników na lata 2007 i 2008 wraz ze
stosownym raportem biegłego rewidenta.
Przedstawioną w punkcie 13.3 niniejszego rozdziału prognozę, w określono w
odniesieniu do grupy kapitałowej tworzonej przez Emitenta. W skład tej grupy
wchodzą:
1. Hawe S.A.
2. Hawe Sp. z o.o.
3. Fone Sp. z o.o.

13.1. OŚWIADCZENIE WSKAZUJĄCE PODSTAWOWE ZAŁOśENIA, NA KTÓRYCH
EMITENT OPIERA SWOJE PROGNOZY LUB SZCUNKI
I.
ZałoŜenia do prognozowanych informacji finansowych, niezaleŜne od Emitenta.
1. Zarząd Emitenta przygotowując prognozowane informacje finansowe, które
zostały opracowane na podstawie planu prowadzenia działalności Emitenta i
grupy kapitałowej powstałej w 2007 roku, wykorzystał informacje z
dostępnych na rynku analiz i raportów na temat rynku i zachodzących na nim
tendencji, opisanych w punkcie 6.1. niniejszego rozdziału Prospektu.
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2. Emitent nie posiada wpływu na kształtowanie polityki podatkowej Państwa,
której zmiany mogą wpłynąć na zmianę wyników prezentowanych w
prognozach.
3. Emitent nie posiada wpływu na kształtowanie polityki finansowej oraz
inwestycyjnej polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w branŜach
obejmujących typowe dla Emitenta rodzaje działalności.
4. NiezaleŜnymi od Emitenta są: sytuacja makroekonomiczna w Polsce i ściśle z
nią związanych popyt na usługi telekomunikacyjne i inne usługi IT, a takŜe
zmiany kursów walut względem złotego, czy teŜ zmiany stóp procentowych.
5. Spółka w swoich projekcjach finansowych zakłada stabilność cen większości
usług oraz rosnącą liczbę abonentów. W efekcie prognozuje się znaczący
wzrost przychodów. W przypadku pojawienia się silnej konkurencji na rynku
moŜe istnieć ryzyko obniŜenia cen usług świadczonych przez Emitenta, w celu
osiągnięcia zakładanych przyrostów klientów.
6. Zakłada się w projekcjach finansowych, Ŝe Emitent będzie prowadził
działalność w obszarze nowych technologii. Prowadzenie działalności w tak
szybko zmieniającym się środowisku wiąŜe się z ryzykiem wprowadzenia
przez konkurentów nowych usług, które mogą znacząco obniŜyć popyt na
produkty Spółki.
Generalnie załoŜono, Ŝe działalność Spółek wchodzących w skład grupy
kapitałowej Emitenta, w latach 2007 i 2008:
− będzie przebiegała w korzystnych uwarunkowaniach makroekonomicznych,
przewidywanych dla ogółu polskiej gospodarki,
− będzie się mogła rozwijać szybciej niŜ ogół gospodarki krajowej, co wynika
z optymistycznych oczekiwań, jakie są formułowane, w dostępnych
Emitentowi analizach i prognozach opisujących rynki związane z usługami
telekomunikacyjnymi, telewizją cyfrową czy usługami dostępu do Internetu.
Szerszy opis rynków, na których działają Spółki grupy punkcie 6.1. niniejszego
rozdziału Prospektu.
Proces sporządzania prognoz na lata 2007 – 2008 oparto na następujących,
zasadniczych załoŜeniach:
• w prognozie przyjęto ceny stałe w całym okresie prognozy, zatem w
prognozach przychodów i kosztów pominięto wpływ inflacji
• część przychodów i kosztów operacyjnych była prognozowana przy załoŜeniu,
Ŝe kurs wymiany PLN / USD wyniesie:
w roku 2007 – 2,95,
w roku 2008 – 2,79.
Przyjęto, Ŝe koszty finansowania będą stałe w okresie prognozy i kształtować się
będą na poziomie 7% rocznie, takie załoŜenie oznacza, Ŝe przyjęto równieŜ
niezmienność podstawowych stóp procentowych w Polsce.
W prezentowanej prognozie rachunek zysków i strat przedstawiono do poziomu
wyniku brutto, zatem nie jest widoczny wpływ przyjętego równieŜ załoŜenia
odnośnie do kształtowania się poziomu opodatkowania podatkiem dochodowym
osób prawnych, pośrednio jednak załoŜenie to wpływa na wartości przedstawione
w prognozie. Opodatkowanie podatkiem dochodowym przyjęto na stałym
poziomie 19% w latach 2007 – 2008.
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II.
ZałoŜenia do prognozowanych informacji finansowych zaleŜne od Emitenta.
Jako załoŜenia zaleŜne od Emitenta przyjęto, wynikające z planów czynności i
działania mające skutkować kontynuacją w świadczeniu usług juŜ wcześniej
realizowanych (budowa sieci telekomunikacyjnych) lub rozpoczęciem i rozwojem
nowych usług (usługi telewizyjne, głosowe, dzierŜawa włókien światłowodowych i
dostęp operatorski do Internetu). Przyjmuje się, w budowie prognoz, Ŝe czynniki
opisane w punkcie I (niezaleŜne od Emitenta) nie będą istotnie wpływać na
zmianę uwarunkowań działania w okresie prognozy.
ZałoŜenia do prognozy na lata 2007 i 2008 prezentujemy w następujący sposób:
1. ZałoŜenia dotyczące przychodów, w podziale na poszczególne rodzaje
produktów,
2. ZałoŜenia dotyczące kosztów operacyjnych,
3. Pozostałe załoŜenia przychodowo – kosztowe,

ZałoŜenia dotyczące przychodów, w podziale na poszczególne produkty.
Zakłada się, Ŝe przychody ze sprzedaŜy grupy kapitałowej będą pochodziły
z działalności operacyjnej Spółek:


Hawe Sp. z o.o.o.



Fone sp. z o.o.

Nie zakładano by w prognozowanym okresie Hawe S.A. osiągała przychody
operacyjne.
Wartość prognozowanych na lata 2007 – 2008 przychodów, w podziale dla
poszczególnych podmiotów, przedstawiono w poniŜszej tabeli:
Tabela 1.

Prognozowane przychody ze sprzedaŜy w podziale na poszczególne
podmioty grupy kapitałowej
jedn.

Przychody netto ze sprzedaŜy

2006

2007

2008

[tys. zł]

38 359

104 339

132 709

Przychody netto ze sprzedaŜy (Hawe Sp. z o.o.)

[tys. zł]

34 808

90 267

73 985

Przychody netto ze sprzedaŜy (Fone Sp. z o.o.)

[tys. zł]

3 551

12 267

57 244

Przychody netto ze sprzedaŜy (Hawe S.A.)

[tys. zł]

0

0

0

Źródło: Spółka
Uwaga: informacje za rok 2006 nie były audytowane

Jak podano w powyŜszej tabeli prognozowana wartość przychodów:
− w roku 2007 pochodzić będzie z działalności wykonywanej przez Hawe Sp. z
o.o. (87% przychodów grupy kapitałowej)
− w roku 2008 przychody ze sprzedaŜy powinny być juŜ osiągane w sposób
bardziej zrównowaŜony przez:
• PBT Hawe Sp. z o.o. (56% przychodów grupy kapitałowej),
• Fone Sp. z o.o. (44% przychodów grupy kapitałowej).
Takie załoŜenia wynikają z planów operacyjnych grupy kapitałowej i pozostają w
bezpośrednim związku z planowaną strukturą sprzedaŜy poszczególnych
produktów:
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− „tradycyjnych” produktów tj. działalności polegającej na budowie sieci
telekomunikacyjnych, co jest i w prognozowanym okresie pozostanie,
podstawową domeną działania PBT Hawe Sp. z o.o.
− nowych produktów, które będą rozwijane w Fone Sp. z o.o.:
• usług telewizyjnych,
• usług głosowych,
• dzierŜawy włókien światłowodowych oraz łączy cyfrowych,
• dostępu do Internetu.
Jeśli chodzi o prognozowaną strukturę przychodów, wg rodzaju produktów,
przedstawia ją Tabela 2.
Tabela 2.

Prognozowane przychody ze sprzedaŜy w podziale na poszczególne
rodzaje produktów
Jedn.

2007

2008

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów

[tys. zł]

102 534

131 230

budowa sieci telekomunikacyjnych

[tys. zł]

88 262

71 981

sprzedaŜ usług TV

[tys. zł]

1 047

32 969

sprzedaŜ usług głosowych (VoIP)

[tys. zł]

3 305

10 668

sprzedaŜ usług dostępu do Internetu

[tys. zł]

1 413

4 695

dzierŜawa łączy telekomunikacyjnych

[tys. zł]

2 249

6 222

sprzęt

[tys. zł]

6 258

4 695

Źródło: Spółka

Oprócz przychodów ze sprzedaŜy produktów przewiduje się osiąganie
przychodów ze sprzedaŜy towarów i materiałów, które załoŜono na poziomie 2%
wartości przychodów z budowy sieci telekomunikacyjnych. W poszcególnych
latach prognozy wartość tych przychodów powinna wynieść:
 2007 r. 1 805 tys. zł,
 2008 r. 1 480 tys. zł.
Budowa sieci telekomunikacyjnych
Jednym z największych odbiorców usług Spółki jest Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).
Obecnie PBT Hawe Sp. z o.o. buduje i planuje zbudować 4 odcinki (Etap 1 – 4)
sieci telekomunikacyjnej dla PCSS:
 Odcinek o długości 1.286 km w latach 2004 – 2006, przychód w wysokości
51 000 tys. zł,
 Odcinek o długości 1.159 km w roku 2007, przychód w wysokości 30.442
tys. zł,
 Odcinek o długości 637 km w roku 2008, przychód w wysokości 15.161 tys.
zł,
 Odcinek o długości 619 km w roku 2008, przychód w wysokości 14.732 tys.
zł.
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Wykorzystując moŜliwości ograniczenia kosztów, Hawe równolegle do wiązek
przeznaczonych
do
uŜytku
PCSS,
buduje
własną
analogiczną
sieć
telekomunikacyjną.
Tabela 3 przedstawia procentowe planowane rozpoznanie przychodów z
poszczególnych odcinków sieci w podziale na okresy, a dodatkowo, prognozuje
się przychody z budowy sieci telekomunikacyjnych dla podmiotów innych niŜ
PCSS, jak przedstawiono w tabeli poniŜej:
Tabela 3. Prognozowane przychody z budowy sieci telekomunikacyjnej
Jedn.

2007

2008

Prace na rzecz PCSS

[tys. zł]

30 442

29 893

Pozostałe prace

[tys. zł]

57 820

42 088

Razem

[tys. zł]

88 262

71 981

Źródło: Spółka

Dla omawianej grupy kapitałowej, budowa własnych sieci telekomunikacyjnych
jest elementem bardzo istotnym, bowiem pozwoli rozwijać jej nowe produkty,
których sprzedaŜ jest warunkowana posiadaniem sieci. Schemat planowanej sieci
optycznej Hawe Sp. z o.o. przedstawia Rysunek 1
Rysunek 1. Schemat planowanej sieci telekomunikacyjnej Spółki

Jak juŜ zaznaczono wcześniej, w roku 2007 podstawowa część przychodów grupy
kapitałowej
Emitenta
będzie
pochodziła
właśnie
z
budowy
sieci
telekomunikacyjnych.
Jednak juŜ w kolejnym roku prognozy załoŜono, Ŝe istotne znaczenie dla
tworzenia przychodów będą miały równieŜ inne produkty, rozwijane przez Fone
Sp. z o.o.
Prognozuje się, Ŝe spośród nowych produktów największe znaczenie osiągną
usługi telewizyjne.
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Usługi telewizyjne (TV)
W ramach telewizji internetowej (IPTV) Spółka będzie oferowała następujące
usługi:
 pakiety kanałów HBO Max Pak oraz HBO Mega Max Pak, Cinemax oraz Canal+,
 usługę Tele.DOM.
W usłudze Tele.DOM przeniesione zostały najpopularniejsze funkcjonalności
Internetu na ekran telewizora z zachowaniem prostoty obsługi. Dzięki temu
osiągnięto spójność wizualną usług, dostęp do nich poprzez pilota (lub
opcjonalnie poprzez klawiaturę), a tym samym intuicyjność interfejsu.
W ramach Tele.DOM moŜliwa jest realizacja całej gamy usług. PoniŜej
przedstawione zostały tylko wybrane z nich:
o Bank – usługa homebanking’u, gdzie większość operacji na koncie
bankowym moŜliwa jest przez ekran telewizora,
o Rozrywka – biorytmy, horoskopy, ciekawostki, plotki – serwis róŜnego
rodzaju wiadomości zarówno lokalnych, krajowych czy zagranicznych,
o Serwis informacyjny – szereg serwisów informacyjnych zarówno z zakresu
polityki, finansów, ale równieŜ z zakresu nowości kinowych czy aktualności
regionalnych,
o Edukacja – szeroki serwis związany z dostępem do informacji oraz nauki
zarówno przedmiotów ścisłych, humanistycznych, jak i języków obcych,
o Zakupy – odpowiednik sklepów internetowych, gdzie towar moŜna wybierać
i zamawiać wprost z ekranu telewizora,
o Rozkłady jazdy – serwis poświęcony rozkładom jazdy zarówno środków
komunikacji lokalnej, jak i PKP, PKS, czy teŜ linii lotniczych,
o PodróŜe – serwis poświęcony wypoczynkowi krajowemu i zagranicznemu,
dostęp on-line do serwisów biur podróŜy i agencji turystycznych,
o Skrzynka kontaktowa – odpowiednik skrzynki poczty elektronicznej z
własnym adresem e-mail, dzięki czemu moŜna odbierać i wysyłać maile bez
potrzeby posiadania komputera,
o Gry sieciowe – szereg gier, w które moŜna grać z innymi uŜytkownikami
sieci.
 wideo na Ŝądanie (ang, Video on Demand, VoD)
Usługa “wideo na Ŝądanie” jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy chcą
decydować, co w danym momencie oglądają oni sami lub ich rodziny. Dzięki
technologii VoD kaŜdy z uŜytkowników ma dostęp do rodzaju wypoŜyczalni, gdzie
moŜe wśród katalogów wybierać programy, filmy czy wydarzenia, które chce
zobaczyć. Dzięki temu zamiast kupować lub wypoŜyczać filmy DVD, łatwiej
będzie je „wypoŜyczyć” wirtualnie. W praktyce sprowadza się to do wybrania
danego tytułu z interfejsu telewizora. Biblioteka VoD moŜe zawierać zarówno
filmy (dokumentalne, sensacyjne, animowane), ale równieŜ zapisy meczy,
koncertów czy relacji z kraju lub zagranicy.
Usługa moŜe być sprzedawana zarówno w modelu abonamentowym (wykupuje
się dostęp do danej części biblioteki) lub teŜ w modelu zdarzeniowym (płaci się
za oglądnięcie konkretnej pozycji z biblioteki).
Atrakcyjność tej usługi polega na tym, Ŝe dostęp do tych wszystkich zasobów
odbywa się bezpośrednio z ekranu telewizora bez potrzeby posiadania
dodatkowych urządzeń, tj. magnetowidu czy odtwarzacza DVD.
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Dystrybucja tej usługi moŜliwa jest równieŜ w modelu resellerskim. Dzięki temu
bardzo szybko moŜna dostarczyć ją do wielu sieci kablowych bądź operatorów
ISP.
 usługę EasyHawe
Produkt przeznaczony dla operatorów telewizji kablowych polegający na dosyle
technicznym programów, pakietów usług do sieci operatora. Zakładane
przychody związane są z obsługą techniczną (umowa SLA) per abonent,
miesięczną opłatą za pasmo, miesięczną opłatą za serwisy EPG, podziałem
przychodów z usług tele.DOM.
Głównymi dostawcami systemów telewizji cyfrowej są światowi liderzy w tej
dziedzinie:
 Scopus – integrator i dostawca stacji cyfrowej, odbiorników, systemów
zarządzania, EPG,
 Conax – integrator i dostawca systemu zabezpieczeń content’u,
Odbiorcami usług TV będą:
 mali i średni operatorzy CATV świadczący usługi w technologii analogowej,
 operatorzy telefonii komórkowej, którzy chcieliby świadczyć tę usługę w
ramach swojej sieci,
 operatorzy telefonii stacjonarnej chcący wprowadzić usługę telewizji cyfrowej
jako element swojej oferty,
 średni operatorzy ISP oraz CATV, którzy chcieliby znaleźć dla siebie kolejne
źródło przychodów, jednakŜe sami nie są do tego przygotowani
technologicznie i finansowo,
 hotele, prywatne kliniki i szpitale, które chciałyby, aby ich Klienci mieli dostęp
do szerokiej gamy usług interaktywnych wchodzących w skład usługi IPTV
oraz VoD.
Przewiduje się prowadzenie sprzedaŜy usług TV poprzez następujące kanały
dystrybucji:
 kanał pośredni (resellerzy – platformy cyfrowe),
 kanał bezpośredni (obsługa klientów końcowych – operatorzy CATV,
operatorzy ISP, operatorzy telekomunikacyjni, Telefonia Dialog, Netia, TP
S.A.).
ZałoŜenia w zakresie przychodów z usług telewizyjnych przedstawia Tabela 4.
Tabela 4. Przychody z usług telewizyjnych
Jedn.

2007

2008

usługi telewizyjne - pakiety kanałów tv

tys. zł.

872

30 526

wideo na Ŝądanie (VoD)

tys. zł.

57

2 220

usługa EasyHave

tys. zł.

118

223

razem usługi telewizyjne

tys. zł.

1 047

32 969

Źródło: Spółka

Usługi głosowe (VoIP)
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Kolejnym nowym produktem Fone Sp. z o.o. będą usługi głosowe, a w ich
ramach następujące produkty:


Interconnect

Usługa dedykowana dla operatorów telekomunikacyjnych, polegająca na
terminowaniu połączeń telekomunikacyjnych na obecnych, jak i planowanych
punktach styku. Ruch telekomunikacyjny pochodziłby od operatorów krajowych i
zagranicznych.


Fonemon & Claro

Produkt dedykowany dla klientów biznesowych. Produkt polega na instalowaniu u
klienta Gateway’a. Gateway jest podłączany pomiędzy centralką PABX, a linią
miejską klienta. Do Gateway’a przyłączane jest takŜe łącze internetowe lub
transmisji danych (w zaleŜności od moŜliwości i potrzeb). System automatycznie
decyduje czy parametry łącza internetowego spełniają wymagania i kieruje
połączenie via VoIP, w przeciwnym wypadku połączenie jest kierowane do
tradycyjnej sieci PSTN. Tym samym system zapewnia bardzo duŜe
bezpieczeństwo ciągłości świadczenia usługi u klienta. Jednocześnie mechanizm
kontroli jakości przesyłu przez łącza internetowa gwarantuje maksymalne
zapewnienie jakości realizacji transmisji głosu z wykorzystaniem technologii
VoIP.


Packet

Produkt dedykowany dla klientów przyłączony poprzez sieć Spółki. Dotyczy to
zarówno klientów własnych jak i klientów przyłączonych z wykorzystaniem usługi
reselling’u. Klient wraz z usługą dostępu do Internetu otrzymuje urządzenie, do
którego podłącza tradycyjny telefon. Dzięki temu rozwiązaniu realizowane są
usługi połączeń wychodzących i przychodzących z wykorzystaniem istniejących
sieci internetowych.


CCard&Callshop

Produkt CCard (ang. Calling Card) związany jest dystrybucją kart „zdrapek”,
dzięki którym moŜliwe jest realizowanie połączeń wychodzących z kaŜdego
tradycyjnego telefonu. Produkt realizowany jest w modelu pre-paid. Techniczna
realizacja CCard wykorzystuje usługę 0800. Obecnie kolportowane są karty
działające w kraju oraz karty działające w 12 krajach Europy oraz USA. Produkt
Callshop jest znanym w Europie Zachodniej i w USA sposobem taniego
realizowania połączeń telekomunikacyjnych dla klienta masowego. Produkt
Callshop jest alternatywą dla tradycyjnych budek telefonicznych. W wybranych
punktach (np. kafejkach internetowych, punktach informacji turystycznej, itp.)
instalowane są specjalne telefony internetowe, które pozwalają na realizację
połączeń telekomunikacyjnych. Klient końcowy rozliczany jest za usługi w modelu
pre-paid.
Zestawienie prezentujące prognozę przychodów ze świadczenia usług głosowych
w latach 2007 i 2008 przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. ZałoŜenia dotyczące prognoz przychodów z usług głosowych
Jedn.
Interconnect
Ilość minut miesięcznie
Cena za minutę

2007

2008

tys. zł.

192

960

[mln szt]

0,2

1,0

0,08

0,08

[zł.]
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Fonemon & Claro

tys. zł.

1 347

3 516

Przychody z transferu

tys. zł.

537

2 016

[mln szt]

0,56

2,10

Przychody z abonamentu

tys. zł.

810

1 500

Packet

tys. zł.

1 101

4 752

Przychody z transferu

tys. zł.

629

2 970

[mln szt]

0,87

4,13

Przychody z abonamentu

tys. zł.

472

1 782

CallShop

tys. zł.

665

1 440

[mln szt]

0,21

0,60

[szt]

150

300

3 305

10 668

Ilość minut miesięcznie

Ilość minut miesięcznie

Ilość minut miesięcznie
Liczba dystrybutorów
Razem przychody z usług głosowych

tys. zł.

Źródło: Spółka

DzierŜawa włókien światłowodowych oraz łączy cyfrowych
W ramach dzierŜawy łączy telekomunikacyjnych Spółka będzie świadczyła
następujące usługi:
 dzierŜawa ciemnych włókien w relacji międzymiastowej i miejskiej,
 dzierŜawa długości fali λ [lambda] w oparciu o system DWDM,
 dzierŜawa łączy cyfrowych o duŜych przepływnościach zarówno interfejsy
SDH jak i GE,
Wymienione produkty umoŜliwiają zestawienie połączenia między wskazanymi
lokalizacjami w ramach sieci szkieletowej Spółki. Klient otrzymuje do dyspozycji
włókna światłowodowe lub wydzieloną przepływność, przy pomocy których moŜe
realizować dowolną transmisję danych czy teŜ sygnałów wideo lub TV.
Odbiorców usług, o których mowa wyŜej moŜna podzielić na dwie kategorie:
 odbiorcy usług transmisyjnych i sieciowych,
 odbiorcy usług transmisji danych.
Do pierwszej grupy odbiorców moŜemy zaliczyć duŜych krajowych operatorów
telekomunikacyjnych takich jak: Netia S.A., Polkomtel S.A., PTC S.A i
nowopowstających
operatorów
MVNO,
którzy
generują
podstawowe
zapotrzebowanie na usługi transmisyjne i sieciowe.
Do drugiej grupy odbiorców, zaliczamy małych operatorów ISP i CATV, którzy w
dobie liberalizacji rynku są zainteresowani świadczeniem usług: komercyjnego
Internetu, VoIP, IPTV.
ZałoŜenia odnoszące się do prognozowanych wartości przychodów z dzierŜaw
łączy telekomunikacyjnych prezentuje Tabela 6.
Tabela

6.

ZałoŜenia dotyczące
telekomunikacyjnych

prognoz

przychodów

z

dzierŜawy

łączy

Jedn.

2007

2008

DzierŜawa włókna - relacja międzymiastowa

tys. zł.

2 012

1 999

DzierŜawa włókna - miasto

tys. zł.

-

798
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DzierŜawa λ

tys. zł.

-

536

DzierŜawa łącza cyfrowego 1 GE

tys. zł.

-

1 131

DzierŜawa łącza cyfrowego 500 Mbps

tys. zł.

-

803

DzierŜawa łącza cyfrowego 100 Mbps

tys. zł.

238

955

Razem przychody z dzierŜaw łączy

tys. zł.

2 249

6 222

Źródło: Spółka

Usługi dostępu do Internetu
Przychody z operatorskiego dostępu do Internetu prognozuje się na podstawie
liczby abonamentów oraz miesięcznej opłaty za abonament. Dodatkowo, odbiorcy
usługi ponoszą opłatę instalacyjną w momencie uruchamiania usługi. ZałoŜenia
dotyczące przychodów z operatorskiego dostępu do Internetu przedstawione są
w tabeli 7.
Tabela 7. ZałoŜenia dotyczące prognoz przychodów z operatorskiego dostępu
do Internetu
Dostęp do Internetu operatorski

Jedn.

2007

2008

tys. zł.

1 413

4 695

Źródło: Spółka

Pozostałe przychody zaliczane do przychodów ze sprzedaŜy
W załoŜeniach na lata 2007 i 2008 przyjęto równieŜ, Ŝe osiągane będą
przychody:


ze sprzedaŜy sprzętu (w ramach przychodów ze sprzedaŜy produktów),



a takŜe przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów nabywanych przez
Spółkę i sprzedawanych podwykonawcom, przeznaczonych na budowę sieci,
(na poziomie 2% wartości przychodów z budowy sieci telekomunikacyjnych).
Taka sprzedaŜ ma miejsce wtedy, gdy Spółka – wykorzystując skalę
działalności – moŜe uzyskać korzystniejsze ceny niŜ podwykonawca.

Wartość prognozowanych przychodów w wymienionych wyŜej grupach prezentuje
Tabela 8
Tabela 8. ZałoŜenia dotyczące prognoz przychodów ze sprzedaŜy sprzętu oraz
towarów i materiałów
Jedn.

2007

2008

Przychody ze sprzedaŜy sprzętu

[tys. zł]

6 258

4 695

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów

[tys. zł]

1 805

1 480

Źródło: Spółka

ZałoŜenia dotyczące kosztów operacyjnych
Świadczenie usług wymienionych powyŜej będzie wymagało ponoszenia kosztów
specyficznych dla danych usług oraz kosztów ogólnozakładowych, których nie
moŜna bezpośrednio przypisać danej usłudze (np. wynajem biura). Koszty
specyficzne dla poszczególnych usług przedstawione są w Tabeli 9:

77

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

Tabela 9.

Prognoza kosztów operacyjnych specyficznych dla poszczególnych
usług
Jedn.

2007

2008

[tys. zł]

80 379

95 350

Budowa sieci telekomunikacyjnych

[tys. zł]

72 364

62 147

SprzedaŜ produktów (TV, VOIP, Internet)

[tys. zł]

5 191

31 603

Sprzęt

[tys. zł]

1 224

2 269

DzierŜawa włókien

[tys. zł]

1 600

1 600

Koszty operacyjne

Źródło: Spółka

Koszty specyficzne dla kaŜdej z czterech głównych grup usług są opisane poniŜej.
Budowa sieci telekomunikacyjnych
PoniewaŜ wraz z budową sieci telekomunikacyjnej dla ICHB PAN - PCSS,
budowana jest własna sieć telekomunikacyjna, Spółka ponosi koszty budowy dla
ICHB PAN - PCSS oraz nakłady inwestycyjne związane z budową własnej sieci
telekomunikacyjnej.
Własna sieć telekomunikacyjna nie zostanie sprzedana, lecz będzie słuŜyła do
świadczenia pozostałych usług. Po wybudowaniu zostanie przyjęta na środki
trwałe.
W celu wybudowania kilometra sieci telekomunikacyjnej naleŜy ponieść koszt
prac budowlanych oraz koszt kabla (wiązek światłowodowych), które zostaną
umieszczone w ziemi.
Telewizja
Koszty udostępniania kanałów telewizyjnych są to przede wszystkim koszty
uzyskania content’u (zakup programów od dostawców).
Zakłada się, Ŝe udział kosztów content’u w przychodach z zestawów kanałów
HBO Max Pak, HBO Mega Max Pak, Cinemax, Canal+ usług Tele.DOM oraz VoD
wyniesie 70%. W przypadku usług Digital Standard i Digital Premium udział
kosztów wyniesie odpowiednio 26% i 43%.
Dodatkowo, Spółka będzie musiała udostępnić wszystkim abonentom telewizji
urządzenie Set-Top Box. Zakłada się, Ŝe miesięczny koszt dzierŜawy takiego
urządzenia będzie na poziomie 7% ceny dzierŜawy ponoszonej przez abonenta.
W celu rozpoczęcia świadczenia usług danemu abonentowi Spółka będzie musiała
ponieść koszty instalacji/logistyki wynoszące 1 USD na abonenta. PoniewaŜ w
trakcie roku występuje fluktuacja ilości abonentów (cześć abonentów rezygnuje z
usług), liczbę instalacji zwiększa się o 1% miesięcznie.
Jednocześnie Spółka będzie ponosiła koszty marketingu i sprzedaŜy zakładano je
w przeliczeniu na 1 abonenta.
DzierŜawa łączy telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu
W przypadku dzierŜawy łączy telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu,
Spółka będzie ponosiła następujące koszty:
 opłaty za dostęp do polskich i światowych zasobów Internetu,
 koszty usług kolokacji,
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 koszty utrzymywania systemów (DWDM, IP, systemy radiowe),
 koszty dzierŜawy i utrzymania pomieszczeń i obiektów,
 koszty zuŜycia energii.
Usługi głosowe

Koszty związane ze świadczeniem usług głosowych prognozowano w oparciu o
marŜe moŜliwe do uzyskania. ZałoŜono teŜ, Ŝe dodatkowo, ponoszone będą
koszty wsparcia na poziomie 5 000 USD miesięcznie w latach 2007 – 2008.
Pozostałe koszty
Oprócz kosztów opisanych powyŜej, Spółka będzie ponosiła koszty sprzedanych
towarów i materiałów załoŜone na poziomie 99% przychodów ze sprzedaŜy
towarów i materiałów, koszty amortyzacji oraz koszty ogólnego zarządu
przedstawione w tabeli poniŜej:
Tabela 10. Prognoza kosztów ogólnego zarządu
Jedn.
[tys. zł]
[tys. zł]

Hawe Sp. z o.o. i Hawe S.A.
Fone Sp. z o.o.
Źródło: Spółka

2007
9 282
8 221

2008
9 746
15 700

Pozostałe załoŜenia przychodowo - kosztowe
ZałoŜono, Ŝe Spółka będzie odnotowywała przychody finansowe róŜne od
dywidend, odsetek, zysku ze zbycia inwestycji oraz aktualizacji wartości
inwestycji. Wysokość tych przychodów będzie miała jednak charakter
marginalny.
W przypadku kosztów finansowych, Spółka będzie ponosiła koszt odsetek oraz
inne koszty finansowe. Wysokość innych kosztów finansowych będzie
indeksowana w kaŜdym okresie średniookresową stawką inflacji, z wartością
bazową na poziomie z pierwszej połowy 2006 roku.
PoniewaŜ prezentowane wcześniej załoŜenia do prognoz odnoszą się do
działalności poszczególnych Spółek grupy kapitałowej Hawe S.A., dla
zobrazowania ich historii przedstawiono poniŜej tabelę prezentującą wybrane
dane finansowe i wskaźniki, charakteryzujące działalność Spółek w latach 2003 –
2006.
Tabela 11. Wybrane dane finansowe charakteryzujące Spółki grupy kapitałowej
Hawe S.A. w latach 2003 – 2006.
Hawe Sp. z o.o.
Jedn.

2003

2004

Przychody netto ze sprzedaŜy
i zrównane z nimi
Wynik finansowy netto
Aktywa trwałe
Kapitały własne

[tys.
[tys.
[tys.
[tys.

zł]
zł]
zł]
zł]

15 153
839
3 539
8 768

21
1
9
10

Suma bilansowa

[tys. zł]

12 602

[%]
[%]

ROE
MarŜa netto

481
238
265
160

2005
73
9
6
19

2006

656
343
456
191

34 808
717
56 205
31 470

19 076

52 727

69 373

9,57%

12,19%

48,68%

2,28%

5,54%

5,76%

12,68%

2,06%
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Fone Sp. z o.o.
Jedn.
Przychody netto ze sprzedaŜy
i zrównane z nimi
Wynik finansowy netto
Aktywa trwałe
Kapitały własne
Suma bilansowa

[tys.
[tys.
[tys.
[tys.
[tys.

ROE
MarŜa netto

2003

2005

2006

1 353
-777
426
-477
716

8 532
779
415
502
1 471

9 645
852
856
1 354
2 970

162,89%
-57,43%

155,18%
9,13%

62,92%
8,83%

3 551
-176
931
677
2 277
-26,00%
-4,96%

2005

2006

zł]
zł]
zł]
zł]
zł]

[%]
[%]

2004

Hawe S.A. (wcześniej Ventus S.A.)

Jedn.
Przychody netto ze sprzedaŜy
i zrównane z nimi
Wynik finansowy netto
Aktywa trwałe
Kapitały własne
Suma bilansowa
ROE
MarŜa netto

[tys.
[tys.
[tys.
[tys.
[tys.

zł]
zł]
zł]
zł]
zł]

[%]
[%]

2003

2004

16
-5
21 239
442
21 877

0
39
21 216
481
22 457

0
34
21 219
516
23 980

-1,13%
-31,25%

8,11%

6,59%

0
6 788
309
7 303
7 529
92,95%

Źródło: Spółka

13.2. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOTYCZĄCY
PRZEDSTAWIONYCH PROGNOZ WYNIKÓW
Raport niezaleŜnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej sprawdzenie wybranych
elementów prognozowanych informacji finansowych sporządzonych za okresy:
od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. oraz
od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Hawe S.A.
Przeprowadziliśmy prace poświadczające, których przedmiotem były wybrane elementy
prognozowanych informacji finansowych za lata 2007 i 2008 Emitenta – Hawe S.A. z siedzibą w
Warszawie i jednostek zaleŜnych bezpośrednio: PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy
oraz Fone Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Na prognozowane informacje finansowe składają się sporządzone w formie planu i oparte na
szacunkach prognozy dotyczące następujących elementów rachunku zysków i strat:

Przychody netto ze sprzedaŜy
Koszty działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy
MarŜa na sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) na sprzedaŜy
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
MarŜa na działalności operacyjnej

Jedn.
[tys. zł]
[tys. zł]
[tys. zł]
[%]
[tys. zł]
[tys. zł]
[tys. zł]
[%]

2006
x
206
- 206
- 205
x

2007
2008
104 339 132 709
82 185 96 830
22 154 35 879
21,23% 27,03%
17 503 25 446
4 651 10 433
4 651 10 433
4,46%
7,86%
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Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto
MarŜa brutto
Źródło: Spółka

[tys. zł]
[tys. zł]
[tys. zł]
[%]

51 203
43 859
7 139
x

80
2 971
1 760
1,69%

20
3 620
6 833
5,15%

W roku 2006 zaprezentowano niezbadane, wybrane jednostkowe informacje finansowe Hawe S.A.
(dawniej Ventus S.A.), zgodne z informacją finansową przedstawioną w rozdziale 20.4.
W latach 2007 i 2008 przedstawiono prognozowane wyniki Spółek grupy kapitałowej Hawe S.A.
powstałej na początku 2007 roku (dane skonsolidowane).
Prognoza wyników oraz istotne załoŜenia leŜące u ich podstaw zamieszczone zostały w punktach 13.1
i 13.3. dokumentu rejestracyjnego sporządzonego przez Emitenta. Za sporządzenie prognozowanych
informacji finansowych, w tym takŜe załoŜeń, na których je oparto, odpowiada wyłącznie Zarząd
Emitenta.
Naszym zadaniem było, na podstawie przeprowadzonych przez nas prac, wyraŜenie wniosku o tej
prognozie wyników.
Prace przeprowadziliśmy zgodnie z:
 normą nr 5 wykonywania zawodu biegłego rewidenta „ Zasady postępowania podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w zakresie badania sprawozdań
finansowych i innych usług poświadczających, wykonywanych przez biegłych rewidentów”,
wydaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów
 Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych: nr 3000 „Usługi atestacyjne inne niŜ
badania i przeglądy historycznych informacji finansowych” oraz nr 3400 „Badanie
prognozowanych informacji finansowych” wydanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Księgowych (IFAC).
Prace te obejmowały rozwaŜenia czy prognoza wyników została prawidłowo ustalona w oparciu o
ujawnione załoŜenia, zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Emitenta – Hawe S.A.
Standardy nakładają na nas obowiązek przeprowadzenia sprawdzenia prognozowanych informacji
finansowych w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, Ŝe prognozowane informacje
finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości.
Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy tak, aby zgromadzić informacje i wyjaśnienia
uznane przez nas za niezbędne dla uzyskania umiarkowanej pewności, Ŝe prognoza wyników została
prawidłowo sporządzona na podstawie podanych załoŜeń oraz Ŝe zastosowane zasady rachunkowości
są spójne z zasadami przyjętymi przez Emitenta.
Sprawdzając dowody uzasadniające załoŜenia przyjęte przez Zarząd Emitenta, nie stwierdziliśmy
niczego, co kazałoby nam sądzić, Ŝe nie stanowią one racjonalnej podstawy prognozowanych
informacji finansowych o ile Emitent pozyska finansowanie na program inwestycyjny niezbędny do
realizacji załoŜonych przychodów.
PoniewaŜ prognoza wyników i załoŜenia, na których jest oparta odnoszą się do przyszłości i z tej
przyczyny mogą podlegać wpływowi nieprzewidzianych zdarzeń, nie wypowiadamy się co do tego
czy rzeczywiste wyniki będą odpowiadały tym, które zostały przedstawione w prognozie oraz czy
róŜnice będą istotne.
Naszym zdaniem, prognoza wyników obejmująca przedstawione wyŜej dane liczbowe została
prawidłowo opracowana na podstawie załoŜeń wskazanych w części 13.1. Prospektu zaś zastosowane
zasady rachunkowości są zgodne zasadami rachunkowości przedstawionymi w rozdziale 20
Prospektu, z tym Ŝe w przyszłych okresach sprawozdania skonsolidowane , za okresy objęte prognozą
mogą się róŜnić równieŜ z tytułu zmiany zasad prezentowania danych zgodnie z międzynarodowymi
standardami rachunkowości.
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Niniejszy raport jest wymagany przez Rozporządzenie (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004
roku wykonujące Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy włączenia przez odniesienie i publikacji takich
prospektów oraz rozpowszechniania reklam (Dz.Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.) i wydajemy go
wyłącznie w celu spełnienia tego obowiązku.
Warszawa 26 lutego 2007 roku
PKF Consult Sp. z o.o.
ul. Elbląska 15/17
01-747 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr ew. 477
Ewa Jakubczyk – Cały
Biegły Rewident - nr ew. 1326/1694
_____________________________
biegły rewident wykonujący
usługę poświadczającą
Działający w imieniu PKF Consult Sp. z o.o.:
Beata Szymańska
Biegły rewident nr 10285/7579
Członek Zarządu
PKF Consult Sp. z o.o.

13.3. PROGNOZA DZIAŁALNOŚCI NA LATA 2007 I 2008
PoniŜej przedstawiamy prognozy wyników działalności na lata 2007 – 2008,
obejmujące działalność Hawe S.A., Hawe Sp. z o.o. oraz Fone Sp. z o.o.
sporządzone na podstawie załoŜeń określonych w rozdziale 13.1.
Dla celów prezentacji prognoz zastosowano takie same zasady rachunkowości,
jakie zostały zaprezentowane w danych historycznych Emitenta, opartych na
przepisach ustawy o rachunkowości.
Tabela 1.

Prognoza wyników działalności w latach 2007 – 2008
Jedn.

2006

2007

2008

Przychody netto ze sprzedaŜy

[tys. zł]

-

104 339

132 709

Koszty działalności operacyjnej

[tys. zł]

-

82 185

96 830

[tys. zł]

-

22 154

35 879

[%]

x

21,23%

27,03%

Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy
MarŜa na sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu

[tys. zł]

206

17 503

25 446

Zysk (strata) na sprzedaŜy

[tys. zł]

-206

4 651

10 433

Zysk (strata) na dział. operacyjnej

[tys. zł]

-205

4 651

10 433

4,46%

7,86%

MarŜa na działalności operacyjnej

[%]

x

Przychody finansowe

[tys. zł]

51 203

80

20

Koszty finansowe

[tys. zł]

43 859

2 971

3 620

Zysk (strata) brutto

[tys. zł]

7 139

1 760

6 833
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MarŜa brutto

[%]

x

1,69%

5,15%

13.4 INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ PUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W
POPRZDNICH OKRESACH
Emitent, w poprzednich okresach, nie publikował informacji finansowych
prognozowanych.

14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE
ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA
14.1. DANE
NA
TEMAT
CZŁONKÓW
ORGANÓW
ADMINISTRACYJNYCH,
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
WYśSZEGO SZCZEBLA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE DLA STWIERDZENIA, śE
EMITENT POSIADA STOSOWNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZARZĄDZANIA
SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
14.1.1 Zarząd
W organach Emitenta występuje Zarząd jako organ zarządzający oraz Rada
Nadzorcza jako organ nadzoru. W Hawe S.A. nie występują Ŝadne organy
administracyjne.
Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni pan Marek
Rudziński.
Pan Marek RUDZIŃSKI – Prezes Zarządu
Wiek: 49 lat.
Adres miejsca pracy: : Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Prezes Zarządu
Pan Marek Rudziński w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta.
Pan Marek Rudziński (lat 49) ma wykształcenie wyŜsze ekonomiczne. Jest
absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył studia podyplomowe o specjalności bankowość i finanse Paris Dauphine
– SGH. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. Pan Marek
Rudziński prowadzi takŜe działalność publicystyczną, doradczą i szkoleniową z
zakresu finansów i zarządzania.
Doświadczenie zawodowe:
− 1986-1994 Sztandar Młodych - Zastępca Redaktora Naczelnego,
− 1994-1995 Maximal S.A. - Wiceprezes Zarządu,
− 1995-1996 PKO BP - Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych,
− 1996-2005 Polkomtel S.A. - Dyrektor Biura Finansowego,
− 2005-2006 Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. - Dyrektor Finansowy
Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Marek
Rudziński był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat:
− 2002
Kama Foods S.A. – Członek Rady Nadzorczej
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Biuro informacji Gospodarczej „Infomonitor” – Członek Rady
Nadzorczej
− 2005–2006
Puri – Pharma Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
− III-VII 2006 Hydrobudowa Śląsk S.A. - Wiceprezes Zarządu.
Spółka Kama Foods S.A. została postawiona w stan upadłości w dniu 5 czerwca
2003 roku, Pan Marek Rudziński nie był juŜ wówczas członkiem Rady Nadzorczej
tej spółki.
Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Marka Rudzińskiego oświadczeniem:
- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która
miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku
związanego z przestępstwem oszustwa,
- za wyjątkiem opisanego powyŜej przypadku Kama Foods S.A., w okresie
poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił
funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub
osoby zarządzającej wyŜszego szczebla,
- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat Ŝadne
oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania
jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu
spraw jakiejkolwiek spółki,
- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami
zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.
14.1.2. Rada Nadzorcza.
Funkcje w Radzie Nadzorczej
Robert Szydłowski
Waldemar Wojciech Falenta
Krzysztof Jajuga
Andrzej Laskowski
Jarosław Marek Janiszewski
Andrzej Strehlau

HAWE S.A. pełnią:
– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
– Członek Rady Nadzorczej - Członek niezaleŜny,
– Członek Rady Nadzorczej - Członek niezaleŜny,
– Członek Rady Nadzorczej - Członek niezaleŜny,
– Członek Rady Nadzorczej - Członek niezaleŜny,

Pan Robert SZYDŁOWSKI
Wiek: 35 lat
Adres miejsca pracy: ul. Słowiańska 17, 59-300 Lubin
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Robert Szydłowski zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta od dnia 27 marca
2007 roku. Uprzednio pełnione funkcje w organach Spółki: Członek Rady
Nadzorczej – od 13 listopada 2006 do 19 marca 2007 roku.
Pan Robert Szydłowski posiada wykształcenie wyŜsze. W 1995 r. ukończył
kierunek Ekonomika Rolnictwa na Akademii Rolniczej we Wrocławiu z tytułem
magistra inŜyniera. W 1988 r. uzyskał dyplom studiów podyplomowych z
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Zarządzania Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2002 r.
otrzymał Dyplom Master of Business Administration w WyŜszej Szkole Handlu i
Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W 1998 r. otrzymał Dyplom
Ministerstwa Skarbu potwierdzający pozytywne zdanie państwowego egzaminu
dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
Doświadczenie zawodowe:
− 1995-1997 Cuprum Bank S.A. - Centrala,
− 1997-1999 Cuprum 2000 Sp. z o.o.,
− 1997-1998 Dialog S.A. (umowa na zarządzanie środkami pienięŜnymi),
− 1999-2005 Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A.
Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Robert
Szydłowski był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat:
− 2000-2002 Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Oława Sp. z o.o.Przewodniczący Rady Nadzorczej;
− 2001-2006 Pasmanta SA Halickie k. Białegostoku – Członek Rady
Nadzorczej;
− 2002-2003 Kwarce SA w Mikołajowicach - przewodniczący rady
nadzorczej;
− 2004 Lubińska Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. w Lubinie – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
− 2004-2005 Electus SA w Lubinie – Przewodniczący Rady Nadzorczej
− 2005-nadal Electus S.A. – Wiceprezes Zarządu,
− 2005-nadal „śak System” Sp. z o.o. w Krakowie – Przewodniczący Rady
Nadzorczej,II.2007-nadal Presto Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Roberta Szydłowskiego oświadczeniem:
- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która
miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku
związanego z przestępstwem oszustwa,
- w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił
funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub
osoby zarządzającej wyŜszego szczebla,
- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat Ŝadne
oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania
jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu
spraw jakiejkolwiek spółki,
- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami
zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.
Pan Waldemar Wojciech FALENTA
Wiek: 57 lat
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Adres miejsca pracy: ul. Słowiańska 17, 59-300 Lubin
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Pan Waldemar Wojciech Falenta w przeszłości nie sprawował funkcji w organach
Emitenta.
Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada wykształcenie wyŜsze techniczne, jest
absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w
zakresie wyceny nieruchomości na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada uprawnienia budowlane z zakresu
budownictwa lądowego nr 5/82/Lw. Od 20 lat jest Biegłym Sądowym z zakresu
budownictwa lądowego przy sądzie okręgowym w Legnicy. Doświadczenie w
zarządzaniu – pełnienie funkcji prezesa zarządu spółek prawa handlowego przez
9 lat.
Doświadczenie zawodowe:
− 1972-1976 Kombinat Budownictwa Komunalnego w Legnicy (Kierownik
Budów);
− 1976-1980 Kombinat Budownictwa Ogólnego w Lubinie (Szef produkcji)
− 1980-1985 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” W Legnicy (Prezes Zarządu)
− 1985-1986 Urząd Wojewódzki w Legnicy (Dyrektor Wydz. Budownictwa)
− 1986-1987 Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Legnicy (Gł. InŜynier)
− 1987
PBOUP BUDOPOL w Legnicy (Z-ca Dyrektora)
− 1987-1991 Budowlana Spółdzielnia Pracy LEGBUD w Legnicy (Prezes
Zarządu)
− 1991-1992 PPHiU „Legwro” Sp. z o.o. w Legnicy (Prezes Zarządu)
− 1994-1996 Polkowickie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Polkowicach
(Wiceprezes Zarządu ds. technicznych)
− 1997-1998 „BGH-RM DEVELOMPMENT” Sp. z o.o. w Legnicy (Prezes
Zarządu)
− 1998-2001 „BGH-RM” Sp. z o.o. w Legnicy (Dyrektor ds. marketingu i
majątku trwałego)
− 2001-2002 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy (inspektor
nadzoru inwestorskiego)
Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Waldemar
Wojciech Falenta był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat:
− 2003-nadal Electus Trade Building Sp. z o.o. w Lubinie – Prezes Zarządu.
Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Waldemara Wojciecha Falentę oświadczeniem:
- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która
miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku
związanego z przestępstwem oszustwa,
- w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił
funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub
osoby zarządzającej wyŜszego szczebla,
- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat Ŝadne
oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
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- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania
jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu
spraw jakiejkolwiek spółki,
- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami
zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne. Pan
Waldemar Wojciech Falenta jest ojcem Pana Marka Falenty – znacznego
akcjonariusza Emitenta.
Pan Waldemar Wojciech Falenta jest członkiem Komitetu Rady Nadzorczej ds.
Wynagrodzeń.

Pan Krzysztof JAJUGA
Wiek: 50 lat.
Adres miejsca pracy: ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.
Pan Krzysztof Jajuga w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta.
Pan Krzysztof Jajuga posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 1979 roku
związany z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu, obecnie Katedra Inwestycji
Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem,
rynku finansowym, finansach przedsiębiorstw i narzędziach ilościowych analiz
ekonomicznych.
Dorobek profesora Krzysztofa Jajugi obejmuje ponad 300 publikacji w języku
polskim i angielskim, wystąpił na ponad 200 konferencjach naukowych oraz
gospodarczych. Prowadził liczne wykłady na zagranicznych uczelniach wyŜszych,
m.in. w Belgii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji,
Chinach.
Pan profesor Krzysztof Jajuga współpracował z Narodowym Bankiem Polskim,
Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i
Funduszy Emerytalnych, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
bankami komercyjnymi i przedsiębiorstwami.
W opinii Pana Krzysztofa Jajugi prowadzona przez niego podstawowa działalność
wykonywana poza Emitentem – działalność naukowo-dydaktyczna - ma istotne
znaczenie dla Emitenta.
Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Krzysztof
Jajuga był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat:
- Dom Maklerski Elimar S.A.
– Członek Rady Nadzorczej,
- MCI Management S.A.
– Członek Rady Nadzorczej,
- Wrocławski Dom Maklerski S.A.
– Członek Rady Nadzorczej.
Pan Krzysztof Jajuga w okresie od 01.2001 do 01.2003 pełnił funkcję członka
Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Elimar SA, którego zorganizowana część
została nabyta w sierpniu 2002 przez Dom Maklerski BOŚ SA.
Obecnie Pan Krzysztof Jajuga nie jest członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w Ŝadnej (oprócz Emitenta)
spółce kapitałowej ani osobowej.
Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Krzysztofa Jajugę oświadczeniem:
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- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku
związanego z przestępstwem oszustwa,
- oprócz przedstawionego wyŜej przypadku przejęcia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego Elimar SA przez Dom Maklerski BOŚ SA, w
okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił
funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub
osoby zarządzającej wyŜszego szczebla,
- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat Ŝadne
oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania
jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu
spraw jakiejkolwiek spółki,
- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami
zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.
Pan Krzysztof Jajuga jest członkiem niezaleŜnym Rady Nadzorczej i
Przewodniczącym Komitetu Audytu.

Pan Andrzej LASKOWSKI
Wiek: 51 lat.
Pan Andrzej Laskowski na dzień zatwierdzenia prospektu nie ma adresu miejsca
pracy Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.
Pan Andrzej Laskowski w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta.
Pan Andrzej Laskowski posiada wykształcenie wyŜsze ekonomiczne. Od wielu lat
jest związany z rynkiem budowlanym jako doradca inwestycyjny i konsultant.
Jest specjalistą w zakresie kompleksowej obsługi duŜych programów
inwestycyjnych w REAS Konsulting, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Budownictwa. Wydał szereg publikacji z zakresu instrumentów finansowych w
budownictwie, systemów dystrybucji materiałów budowlanych, banków
hipotecznych i instytucji kredytowych
Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Andrzej
Laskowski był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat:
− 2002-2002 "Mostostal Warszawa" S.A. – Członek Zarządu;
− 2004-2006 "Maxer" S.A. z siedzibą w Poznaniu – Członek Zarządu;
− 2006 „Hydrobudowa Śląsk” S.A. – Wiceprezes Zarządu;
− X.2006-II.2007 „Hydrobudowa Śląsk” S.A. – Prokurent.
Pan Andrzej Laskowski pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Maxer S.A. – spółki
prowadzącej działalność w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego – z
zadaniem przeprowadzenia restrukturyzacji i naprawy spółki w sytuacji
głębokiego zadłuŜenia wobec niemoŜności oddłuŜenia spółki oraz zaistnienia
przesłanek zgodnie z KSH, złoŜył wniosek o postawienie spółki w stan upadłości z
moŜliwością zawarcia układu. Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowił 21 marca
2005 roku o ogłoszeniu upadłości z moŜliwością zawarcia układu, ale układ z
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wierzycielami nie doszedł do skutku i w tej sytuacji Sąd w dniu 28 kwietnia 2006r
ogłosił likwidację majątku Maxer S.A.
Obecnie Pan Andrzej Laskowski nie jest członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w Ŝadnej (oprócz Emitenta)
spółce kapitałowej ani osobowej.
Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Andrzeja Laskowskiego oświadczeniem:
- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która
miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku
związanego z przestępstwem oszustwa,
- za wyjątkiem opisanego powyŜej przypadku Maxer S.A., w okresie poprzednich
pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyŜszego szczebla,
- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat Ŝadne
oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania
jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu
spraw jakiejkolwiek spółki,
- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami
zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.
Pan Andrzej Laskowski jest członkiem niezaleŜnym Rady Nadzorczej i członkiem
Komitetu Audytu.

Pan Jarosław Marek JANISZEWSKI
Wiek: 51 lat.
Adres miejsca pracy: WybrzeŜe Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław.
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.
Pan Jarosław Marek Janiszewski w przeszłości nie sprawował funkcji w organach
Emitenta.
Pan Jarosław Marek Janiszewski posiada stopień naukowy doktora nauk
technicznych. Specjalizuje się w teorii systemów telekomunikacyjnych,
kompatybilności elektromagnetycznej i radiokomunikacji ruchowej lądowej i
satelitarnej.
Dorobek naukowy doktora Jarosława Marka Janiszewskiego obejmuje około 50
publikacji i ponad 100 niepublikowanych prac naukowych.
Pan Jarosław Marek Janiszewski w latach od 1983 r. do 1998 r. pracował w
Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, na stanowiskach:
inŜyniera naukowo-badawczego, asystenta i adiunkta naukowo-dydaktycznego.
Następnie, w latach 1997 – 2002, był członkiem Zarządu Telefonii Lokalnej
DIALOG S.A., (Wiceprezesem ds. Technicznych i Prezesem Zarządu). Od 2002
roku, ponownie pracuje w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki
Wrocławskiej, najpierw jako adiunkt naukowo-dydaktyczny, później, starszy
wykładowca, a obecnie docent.
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Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Jarosław Marek
Janiszewski był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat:
2002-nadal
„TEND spółka cywilna – doradztwo gospodarcze oraz prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych”
–
Wspólnik.
Zgodnie
ze
złoŜonym przez
Pana
Jarosława Marka
Janiszewskiego
oświadczeniem:
- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która
miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie orzeczono w stosunku do niego nigdy wyroku związanego z przestępstwem
oszustwa,
- nigdy nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji,
w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka
organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby
zarządzającej wyŜszego szczebla,
- nie miały miejsca w stosunku do niego nigdy Ŝadne oficjalne oskarŜenia
publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych).
- nie otrzymał on nigdy lat sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani
zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki,
- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami
zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.
Pan Jarosław Marek Janiszewski jest członkiem niezaleŜnym Rady Nadzorczej i
Przewodniczącym Komitetu ds. Wynagrodzeń.
Pan Andrzej STREHLAU
Wiek: 45 lat.
Adres miejsca pracy: ul. Matuszewska 14 03-876 Warszawa.
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej.
Pan Andrzej Strehlau w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta.
Pan Andrzej Strehlau posiada wykształcenie techniczne w specjalności
elektrotechniki okrętowej. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa
i eksploatacji systemów sieci telewizji kablowych. WdraŜał nowoczesne usługi na
bazie infrastruktury sieci telewizji kablowych takie jak szerokopasmowy dostęp
do Internetu, usługi telefonii głosowej i telewizji cyfrowej. Ponadto posiada
doświadczenie w zakresie operacyjnego łączenia spółek kapitałowych i 15-letni
staŜ w zarządzaniu spółkami telekomunikacyjnymi.
Doświadczenie zawodowe:
− 1983-1988 Malborskie Zakłady Przemysłu Maszynowego (insp. w dziale
gospodarki materiałowej);
− 1988-1996 Operator systemu sieci kablowych (współwłaściciel spółki
cywilnej);
− 1996-2001 Szel-Sat Sp. z o.o. (Dyrektor Marketingu);
− 2001-2005 Multimedia Polska Sp. z o.o. (Dyrektor Pionu Operacyjnego).
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W opinii Pana Andrzeja Strehlau prowadzona przez niego podstawowa działalność
wykonywana poza Emitentem – pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Centrum
Informatyki Grupy PZU S.A. - ma istotne znaczenie dla Emitenta.
Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Andrzej
Strehlau był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat:
− 2002-2004
Ostrowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. (Prezes Zarządu);
− 2003-2005
Lorien Investment Sp. z o.o. (Prezes Zarządu);
− 2005
Multimedia Polska Zachód Sp. z o.o. (Członek Zarządu);
− 2005
TeleNet Polska Sp. z o.o. (Członek Zarządu);
− 2005
Multimedia Polska Konin S.A. (Członek Zarządu);
− 2005
Multimedia Polska Wschód S.A. (Członek Zarządu);
− 2005
Multimedia Polska - Dębica S.A. (Członek Zarządu);
− 2005
Multimedia Polska - Mielec Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
− 2005
Multimedia Polska Południe S.A. (Członek Zarządu);
− 2005
Multimedia Polska S.A. (Członek Zarządu);
− 2005
Tele Top Sp. z o.o. (Prezes Zarządu);
− XI.2006-nadal Centrum Informatyki Grupy PZU S.A. (Prezes Zarządu).
Zgodnie ze złoŜonym przez Pana Andrzeja Strehlau oświadczeniem:
- nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku
związanego z przestępstwem oszustwa,
- w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił
funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub
osoby zarządzającej wyŜszego szczebla,
- nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat Ŝadne
oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- nie otrzymał on w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania
jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu
spraw jakiejkolwiek spółki,
- pomiędzy nim, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami
zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.
Pan Andrzej Strehlau jest członkiem niezaleŜnym Rady Nadzorczej.

14.1.3. Osoby zarządzające wyŜszego szczebla.
Poza osobą pełniącą funkcję w Zarządzie nie ma w Spółce osób zarządzających
wyŜszego szczebla. W opinii Emitenta działalność gospodarcza Spółki nie zaleŜy
od konkretnych kluczowych osób.
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14.2. INFORMACJE NA TEMAT KONFLIKTU INTERESÓW W ORGANACH
ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA
Zgodnie z oświadczeniami złoŜonymi przez wszystkie osoby wymienione w
punkcie 14.1.1 (Prezes jednoosobowego Zarządu Emitenta) i 14.1.2 (wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej Emitenta) nie istnieje Ŝaden potencjalny konflikt
interesów pomiędzy obowiązkami którejkolwiek z tych osób wobec Emitenta a jej
prywatnymi interesami i innymi obowiązkami. śadna z tych osób nie została
powołana do organów Spółki na mocy umowy lub porozumienia ze znaczącymi
akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami. Nie istnieją
ograniczenia uzgodnione przez osoby, o których mowa w powyŜej, w zakresie
zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych
Emitenta.
W Spółce nie ma osób zarządzających wyŜszego szczebla.

15. WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA.
15.1. WYNAGRODZENIA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ INNYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
WYśSZEGO SZCZEBLA
15.1.1. Wynagrodzenia członków Zarządu Emitenta.
Łączna wysokość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok 2006 wyniosła 33.303,53 zł (48.950,00 zł brutto).
W roku 2006 do dnia 13 listopada funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Andrzej
Osypowicz. Pan Andrzej Osypowicz nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnionej
funkcji.
Pan Marek Rudziński Prezes Zarządu Emitenta jest zatrudniony na podstawie
umowy o pracę od dnia 13 listopada 2006 roku. W okresie od 13.11.2006 do
końca roku otrzymał wynagrodzenie w wysokości 48.950,00 zł brutto, w tym z
tytułu zawartej umowy o pracę 48.950,00 zł.

15.1.2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Emitenta.
Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia z tytułu udziału w
organach stanowiących Spółki w 2006 roku.
15.1.3. Wynagrodzenia innych osób zarządzających wyŜszego szczebla.
W Spółce nie ma osób zarządzających wyŜszego szczebla.
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15.2. ŚWIADCZENIA EMERYTALNE, RENTOWE LUB PODOBNE DLA OSÓB
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH
ORAZ INNYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA
Poza świadczeniami wynikającymi z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych odprowadzanych do ZUS, Emitent nie przekazuje Ŝadnych kwot na
poczet świadczeń emerytalnych, rentowych lub podobnych dla osób wchodzących
w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz innych
osób zarządzających wyŜszego szczebla.

16. PRAKTYKI ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO.
16.1. OKRES SPRAWOWANEJ KADENCJI ORAZ DATA JEJ ZAKOŃCZENIA
16.1.1. Zarząd.
Zgodnie z § 10 Statutu Spółki Zarząd składa się z od 1 do 5 członków
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu
ustala Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
Aktualnie Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od
dnia 13 listopada 2006 roku Pan Marek Rudziński.
Zgodnie z przepisami KSH mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Tym samym
kadencja Prezesa Zarządu upłynie w dniu 12 listopada 2009 r., a mandat członka
Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Hawe S.A. za 2008 rok.
16.1.2. Rada Nadzorcza
Zgodnie z § 18 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9
(dziewięciu)
członków
powoływanych
i
odwoływanych
przez
Walne
Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
Statut Emitenta stanowi, Ŝe Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne
Zgromadzenie na okres wspólnej, 3 letniej kadencji. Statut Emitenta
obowiązujący do 18 lutego 2007 r. określał 5 letnią, indywidualną kadencję Rady
Nadzorczej.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, czyli Panowie: Krzysztof Jajuga, Jarosław
Marek Janiszewski, Andrzej Laskowski, Waldemar Wojciech Falenta i Andrzej
Strehlau zostali powołani 19 lutego 2007 roku na wspólną 3 letnią kadencję,
która upływa 18 lutego 2010 r. a ich mandaty wygasną najpóźniej z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
Emitenta za 2009 rok.
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16.2. INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH Z EMITENTEM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z
JEGO PODMIOTÓW ZALEśNYCH
16.2.1. Zarząd.
Pomiędzy członkiem Zarządu Emitenta a Spółką nie zostały zawarte Ŝadne
umowy o świadczenie usług. Zawarta została wyłącznie umowa o pracę, która
zawiera następujące warunki:
Spółka zobowiązuje sie nie dokonywać wypowiedzenia umowy przez okres 3 lat
od dnia zawiązania Umowy, a w przypadku naruszenia przez nią powyŜszego
zakazu wypowiedzenia umowy o pracę (tj. wypowiedzenia pracownikowi umowy
o pracę z jakiegokolwiek powodu) Spółka zobowiązuje się zapłacić pracownikowi
karę umowną równą wynagrodzeniu jakie pracownik otrzymałby na podstawie
umowy o pracę za okres pozostały od dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek
sprzecznego z ww. zakazem wypowiedzenia umowy o pracę przez Spółkę, do
dnia upływu 3 lat od dnia powołania pracownika do Zarządu Spółki. Pracownikowi
przysługuje prawo Ŝądania odszkodowania przenoszącego wysokość powyŜszej
zastrzeŜonej kary umownej.
Umowa zawiera klauzulę zakazu konkurencji. W przypadku niepodjęcia przez
pracownika działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta przez 12
miesięcy od ustania stosunku pracy, pracownik będzie otrzymywał za kaŜdy
miesiąc odszkodowanie w wysokości 75% ostatniego otrzymanego z tytułu
stosunku pracy miesięcznego wynagrodzenia brutto.

16.2.2. Rada Nadzorcza.
Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Emitenta a Spółką nie zostały zawarte
Ŝadne umowy o świadczenie usług. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje
wynagrodzenie przyznane uchwałą WZ 11 stycznia 2007 r., która nie przewiduje
wypłaty Ŝadnych dodatkowych świadczeń w chwili odwołania. Zgodnie z obecnie
obowiązującymi w Hawe S.A. regulacjami, wynagrodzenie dla członków Rady
Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) za uczestnictwo w kaŜdym
odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

16.3. INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ
EMITENTA.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 2 stycznia 2007 r.
wprowadziło w Ŝycie Regulamin Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami
tego Regulaminu, Rada Nadzorcza licząca 7 lub więcej członków powołuje stałe
komitety: Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza licząca
nie więcej niŜ 6 członków moŜe powołać wymienione komitety.
Zadaniem Komitetu Audytu jest sprawowanie stałego nadzoru nad
rachunkowością i finansami Spółki. W szczególności do uprawnień i obowiązków
Komitetu Audytu naleŜy monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych
Spółki, analiza umów, transakcji i porozumień zawartych pomiędzy Spółką a
podmiotami powiązanymi, przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do
wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, przegląd okresowych i
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rocznych sprawozdań finansowych Spółki, przygotowywanie wytycznych dla Rady
Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych Spółki, przygotowywanie
wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie wyraŜania zgody na wypłatę zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
Do zakresu działania Komitetu ds. Wynagrodzeń naleŜy sprawowanie stałego
nadzoru nad poziomem i sposobem wypłaty wynagrodzeń w Spółce. W
szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu ds. Wynagrodzeń naleŜy
przedstawianie propozycji dotyczącej treści umów o wykonywanie funkcji członka
Zarządu Spółki, przedstawianie propozycji dotyczącej systemu wynagradzania i
premiowania członków Zarządu Spółki oraz systemu oceny pracy i wyników
Zarządu, opiniowanie prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania
pracowników Spółki, wyraŜanie stanowiska w sprawie konieczności zawieszenia
członka Zarządu Spółki lub oddelegowania członka Rady Nadzorczej do
czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować
swojej funkcji, opiniowanie treści informacji o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej, które wymagają upublicznienia.
W dniu 27 marca 2007 roku Rada Nadzorcza powołała po raz pierwszy komitety:
- Komitet Audytu w składzie: Pan Krzysztof Jajuga - Przewodniczący Komitetu i
Pan Andrzej Laskowski - Członek Komitetu,
- Komitet ds. Wynagrodzeń w składzie: Pan Jarosław Janiszewski Przewodniczący Komitetu i Pan Waldemar Wojciech Falenta - Członek Komitetu.

16.4. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU PROCEDUR ŁADU KORPORACYJNEGO
Zgodnie ze złoŜonym przez Zarząd Emitenta w dniu 29 marca 2007 roku
oświadczeniem, Emitent stosuje wszystkie zasady ujęte w dokumencie „Dobre
praktyki w spółkach publicznych 2005” wprowadzone Uchwałą Nr 44/1062/2004
Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

17. PRACOWNICY
17.1. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI
INFORMACJAMI FINANSOWYMI
Stan zatrudnienia na dzień
Rodzaj umowy

zatwierdzenia prospektu

31.12.2005 r.

31.12.2004 r.

31.12.2003 r.

2

0

0

0

215

2

0

0

0

8

2

0

0

0

223

4

0

0

0

grupa kapitałowa

Emitent

o pracę (osoby)

215

o pracę (etaty)
zlecenia
Razem:

17.2. INFORMACJA
O
POSIADANYCH
PRZEZ
CZŁONKÓW
ORGANÓW
ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH AKCJACH I
OPCJACH NA AKCJE EMITENTA
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17.2.1. Zarząd
Na dzień zatwierdzenia prospektu Zarząd Hawe S.A. nie posiada akcji Spółki.
Pan Marek Rudziński – Prezes Zarządu Spółki posiada opisane poniŜej
uprawnienie mające charakter opcji na akcje Emitenta.
W dniu 2 stycznia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą
nr 3 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa
pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki w
związku z emisją warrantów subskrypcyjnych wyraziło zgodę na ustanowienie dla
Prezesa Zarządu Spółki, Pana Marka Rudzińskiego, programu opcji na akcje
nowej emisji w Spółce, który będzie oparty na emisji warrantów
subskrypcyjnych. W celu realizacji prawa do objęcia akcji w ramach programu
opcji wyemitowane zostanie 25.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających
do objęcia łącznie nie więcej niŜ 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o
wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, z wyłączeniem prawa ich poboru przez
dotychczasowych akcjonariuszy. NWZ dokonało warunkowego podwyŜszenia
kapitału Spółki o nie więcej niŜ 25.000 zł w celu przyznania praw do objęcia akcji
serii C przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych. KaŜdy warrant
subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C po cenie
nominalnej równej 1 zł. Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie.
Warranty Subskrypcyjne będą mogły być zbywane wyłącznie Spółce w celu ich
umorzenia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wchodzi w Ŝycie ze
skutkiem na dzień wydania postanowienia przez właściwy sąd rejestrowy o jej
wpisie do rejestru przedsiębiorców oraz pod warunkiem wydania postanowienia o
wpisie do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Spółki objętych Uchwałą nr 2 z
dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z
podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki.

17.2.2. Rada Nadzorcza
Członek Rady
Nadzorczej
Robert Władysław
Szydłowski

Liczba akcji

Łączna
wartość
nominalna
(PLN)

8.118

8.118

Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
0,18%

Udział w
ogólnej
liczbie głosów
(%)
0,18%

17.2.3. Inne osoby zarządzające wyŜszego szczebla.
W Spółce nie ma osób zarządzających wyŜszego szczebla.

17.3. OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW
W KAPITALE EMITENTA
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, osoby zatrudnione na umowę o pracę, poza
członkami Rady Nadzorczej wymienionymi w punkcie 17.2.2 niniejszego
Prospektu, nie posiadają akcji Emitenta.
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18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE.
18.1. OSOBY INNE NIś CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH,
ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH, KTÓRE, W SPOSÓB BEZPOŚREDNI
LUB POŚREDNI, MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA
Imię i nazwisko
(nazwa)
akcjonariusza
Aneta Gajewska-Sowa

Ilość
posiadanych
akcji

Udział
procentowy
w kapitale
zakładowym

Ilość
posiadanych
głosów

Udział
procentowy
głosów na
WZ

608 399

13,40%

608 399

13,40%

Marek Falenta

1.497.771

33,00%

1.497.771

33,00%

PRESTO Sp. z o.o.

1.497.771

33,00%

1.497.771

33,00%

Capital Partners

450 000

9,91%

450 000

9,91%

18.2. INFORMACJE O INNYCH PRAWACH GŁOSU W ODNIESIENIU DO EMITENTA
Według złoŜonego oświadczenia i zgodnie ze statutem Emitenta akcjonariusze nie
posiadają innych praw głosu niŜ wynikające z posiadanych przez nich akcji
Emitenta.

18.3. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC EMITENTA LUB PODMIOTU
SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ NAD EMITENTEM
Nie występuje podmiot dominujący w stosunku do Emitenta.
18.4. OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA
MOśE W PRZYSZŁOŚCI SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI
EMITENTA
Emitentowi, na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu nie są znane
jakiekolwiek ustalenia, których konsekwencją mogłyby być zmiany w sposobie
kontroli Spółki. Emitentowi, Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego
Emitentowi nie są znane jakiekolwiek ustalenia, których konsekwencją mogłyby
być zmiany w sposobie kontroli Spółki.

19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Niniejszy punkt zawiera opis transakcji z podmiotami powiązanymi,
zdefiniowanymi według rozporządzenia (WE) NR 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania
międzynarodowych
standardów
rachunkowości,
czyli
zgodnie
z
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 24.
Umowa doradztwa pomiędzy HAWE S.A. i Domem Maklerskim Capital
Partners S.A.
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3 stycznia 2007 roku Spółka zawarła umowę doradztwa w zakresie dokonania
zmiany rynku notowań akcji serii A i wprowadzenia do obrotu na rynku
regulowanym akcji serii B i C VENTUS S.A. (obecnie HAWE S.A.), z podmiotem
powiązanym: Domem Maklerskim Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie,
spółką zaleŜną od podmiotu dominującego – Capital Partners S.A., który na dzień
zawarcia tej umowy był posiadaczem 100% akcji Emitenta.
Przedmiotem umowy jest:
− sporządzenie memorandum informacyjnego Spółki w związku z ubieganiem
się Emitenta o dopuszczenie do obrotu na rynku równoległym GPW akcji serii
A, notowanych na MTS CeTO,
− sporządzenie prospektu emisyjnego Spółki w związku z ubieganiem się
Zleceniodawcy o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie akcji serii B;
− przygotowanie i złoŜenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o
zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki.
Wynagrodzenie naleŜne Domowi Maklerskiemu z tytułu realizacji umowy wynosi
150 tys. zł netto.
Umowy poŜyczki zawarte pomiędzy HAWE S.A. i Fone Sp. z o.o.
W dniu 22 lutego 2007 roku została zawarta umowa na mocy której HAWE S.A.
udzieliło 100 tys zł poŜyczki spółce Fone Sp. z .o.o. Umowa została zawarta na
okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5 % w stosunku
rocznym.
W dniu 5 marca 2007 roku została zawarta umowa na mocy której HAWE S.A.
udzieliło 400 tys zł poŜyczki spółce Fone Sp. z .o.o.. Umowa została zawarta na
okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5 % w stosunku
rocznym.
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy HAWE S.A. i Hawe Sp. z o.o.
W dniu 27 marca 2007 r. Emitent zawarł umowę poŜyczki z Hawe Sp. z o.o. Na
mocy podpisanej umowy Spółka udzieliła 2.500 tys. zł poŜyczki Hawe Sp. z o.o.
Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i przewiduje oprocentowanie w
wysokości 5 % w stosunku rocznym.
Obligacje PBT Hawe Sp. z o.o.
Hawe S.A. posiada 300 sztuk obligacji o wartości 3 mln zł wyemitowanych przez
PBT Hawe Sp. z o.o., z datą wykupu 27 października 2009. Obligacje
oprocentowane są w wysokości 6,77 % w stosunku rocznym.
Umowa najmu lokalu biurowego
Emitent zawarł w dniu 31 maja 2005 r. z Ventus Asset Management SA,
będącym w chwili zawarcia umowy podmiotem powiązanym, umowę najmu
4,0 m2 powierzchni biurowej w budynku przy ul. Włodarzewskiej 69 za czynsz w
kwocie 200,- zł netto miesięcznie. Umowa zostanie rozwiązana z dniem 31 maja
2007 roku.
Umowa poŜyczki zawarta pomiędzy P. Markiem Falentą a Fone Sp. z o.o.
W dniu 5 marca 2007 r. Fone Sp. z o.o. zawarła z Panem Markiem Falentą –
znacznym akcjonariuszem Emitenta – umowę poŜyczki kwoty 2.086,2 tys. zł.
Termin spłaty poŜyczki wyznaczono na dzień 31 marca 2007 r. PoŜyczka jest
oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie.
PoŜyczka została udzielona celem dokonania przez Fone Sp. z o.o. zapłaty za
nabywaną 7 marca 2007 r. nieruchomość.
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20. INFORMACJE
FINANSOWE
DOTYCZĄCE
AKTYWÓW
I
PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ
ZYSKÓW I STRAT
20.1. INFORMACJA O ZAWARTYCH W PROSPEKCIE HISTORYCZNYCH DANYCH
FINANSOWYCH ORAZ RAPORTY BIEGŁEGO REWIDENTA ZA OSTATNIE 3
LATA OBROTOWE

20.1.1. Źródła informacji stanowiących podstawę sporządzenia
finansowego i porównywalnych danych finansowych

sprawozdania

W niniejszym rozdziale zamieszczone zostały historyczne dane finansowe
obejmujące sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2005 r. oraz porównywalne dane finansowe sporządzone
za okresy: od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia
2003 r. zbadane przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami zawodowymi.
Zaprezentowane w niniejszym rozdziale sprawozdanie finansowe oraz
porównywalne dane finansowe zawierają zakres dodatkowych informacji i
objaśnień, w stosunku do statutowych sprawozdań finansowych, zgodny z
przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w
sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie
emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla
których właściwe są polskie zasady rachunkowości.
Stosownie do wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r. zamieszczone w Prospekcie sprawozdania finansowe za lata
2003, 2004 i 2005 zostały sporządzone w sposób zapewniający ich
porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości
we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z formą jaka zostanie przyjęta
w
kolejnym
opublikowanym
sprawozdaniu
finansowym
Emitenta,
z
uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych
mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego.
Przedstawione w Prospekcie historyczne dane finansowe zostały sporządzone
zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Wszystkie sprawozdania
finansowe zostały sporządzone w tysiącach złotych.

20.1.2

Opinie biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności sprawozdań
finansowych

20.1.2.1.

Opinia z badania sprawozdań finansowych Spółki VENTUS S.A.
sporządzonych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, od
1 stycznia do 31 grudnia 2004, od 1 stycznia do 31 grudnia 2003

OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
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o sprawozdaniu finansowym Spółki VENTUS S.A.
za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
oraz danych porównywalnych za lata obrotowe kończące się
31 grudnia 2004 r., oraz 31 grudnia 2003 r.
dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu VENTUS S.A.
PrzedłoŜone przez Zarząd, zbadane wcześniej przez biegłych rewidentów,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi sprawozdania
finansowe VENTUS S.A. za okres:
 od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.,
oraz za lata:
 od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,
 od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,
które były podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych,
podlegały ponownemu badaniu w zakresie poszerzonych dodatkowych informacji
finansowych i objaśnień prezentowanych w Prospekcie oraz w celu spełnienia
wymogów zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r. wdraŜającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy,
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz
upowszechniania reklam.
Zamieszczone w Prospekcie sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2005
r. do 31 grudnia 2005 r. oraz porównywalne dane finansowe za lata obrotowe od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz od 1 stycznia 2003 r. do 31
grudnia 2003 r. zostały sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości.
Za sporządzenie sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych
oraz dokonanie przekształceń i dostosowanie tych sprawozdań w sposób
umoŜliwiający ich porównywalność odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.
Sprawozdania finansowe za okresy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.,
od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz od 1 stycznia 2003 r. do 31
grudnia 2003 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w
sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,
wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości,
podlegały badaniu przez PKF Consult Sp. z o.o. – podmiot uprawniony do
badania nr 477. Badanie sprawozdań finansowych za ww. lata obrotowe
przeprowadziliśmy, opierając się na wcześniej wydanych i opublikowanych
opiniach biegłych rewidentów oraz na samodzielnym badaniu kompletności i
prawidłowości informacji w nich zawartych.
Ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność
przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich
prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości
stosowanymi przez Spółkę jakie zostaną przyjęte przy sporządzaniu rocznego
sprawozdania finansowego za kolejny opublikowany okres oraz przez ujęcie
korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na
okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych.
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Badanie
sprawozdania
finansowego
oraz
porównywalnych
danych
przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
 rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002
r. Nr 76, poz. 694 wraz z późniejszymi zmianami),
 norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce.
W sprawozdaniach za lata 2003-2005 jednostka nie naliczała aktywów na
odroczony podatek dochodowy od kwoty odsetek naleŜnych obligatariuszom,
które będą do wypłacenia w momencie realizacji obligacji. Na koniec 2005 roku
wysokości aktywów na odroczony podatek dochodowy, sumy bilansowej oraz
kapitałów własnych byłyby wyŜsze o kwotę 433 tys. Z uwagi jednak na fakt
zrealizowania tego aktywa w 2006 roku, w związku z wykupem obligacji, nie
dokonano korekty sprawozdań finansowych za lata 2003-2005.
Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe Spółki VENTUS S.A. za okres od 1
stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz dane porównywalne za lata obrotowe
kończące się 31 grudnia 2004 r. oraz 31 grudnia 2003 r., za wyjątkiem
powyŜszego zastrzeŜenia, odzwierciedlają prawidłowo, rzetelnie i jasno wszystkie
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31
grudnia 2005 r., 31 grudnia 2004 r. oraz 31 grudnia 2003 r., jak teŜ jej wynik
finansowy za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., od 1 stycznia
2004 r. do 31 grudnia 2004 r., oraz od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Opinie biegłych rewidentów na temat prawidłowości i rzetelności tych
sprawozdań, na których oparte zostało ponowne badanie sprawozdań
finansowych, zostały zawarte poniŜej, w punktach 20.1.2.2, 20.1.2.3 i 20.1.2.4
Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu.

Rafał Barycki
Biegły rewident nr 10744/7805

ElŜbieta Kuchciak
Biegły rewident nr 7056/5916
Członek Zarządu

PKF Consult Sp. z o.o.
ul. Elbląska 15/17
01-747 Warszawa
Oddział Regionalny Zachód
Wrocławiu

Podmiot uprawniony do badania
Sprawozdań finansowych nr 477
we

Wrocław, 21 luty 2007 r.

20.1.2.2.

Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki VENTUS S.A.
sporządzonego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005
roku

OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu VENTUS S.A.
za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
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Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego VENTUS Spółki Akcyjnej
w Warszawie, ul. Włodarzewska 69, na które składa się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. który wykazuje po stronie
aktywów i pasywów sumy zł. 23.979.647,20.
4. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
wykazujący zysk netto w wysokości zł. 34.457,01.
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazujący
zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł. 34.457,01.
6. Rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do
31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŜnych o
kwotę zł. 1.105.269,83.
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Moim zadaniem było zbadanie i wyraŜenie opinii o rzetelności, prawidłowości i
jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:
1. Rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz.
591 z późniejszymi zmianami),
2. Przepisów ustawy z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie (Dz.U. nr 131),
3. Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
4. Przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz.U.94
poz. 1037 z późniejszymi zmianami).
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki
sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŜenie opinii o
sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych
przez Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w
przewaŜającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z
których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i
całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Forma prezentacji sprawozdania finansowego i zakres ujawnionych w nim danych
są zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18
października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w
sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,
wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
(Dz. U. 209 poz. 1743 z dnia 26 października 2005 r.).
Informacje zawarte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności uwzględniają przepisy
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
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wartościowych (Dz. U. 209 poz. 1744 z dnia 26 października 2005 r.) i są zgodne
z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.
UwaŜam, Ŝe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraŜenia
miarodajnej opinii. Moim zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe:
a) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i
postanowieniami statutu Spółki,
b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z
określonymi w powołanej wyŜej ustawie zasadami rachunkowości oraz na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2005 r. jak teŜ
wynik finansowy za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Opinię tę sporządził niŜej podpisany Tadeusz Marczak, zamieszkały przy ul.
Grochowskiej 174 m.24 w Warszawie, wpisany na listę osób uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem 5183, działający w imieniu
podmiotu Tadeusz Marczak – Biegły Rewident - Działalność Gospodarcza z
siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 174 m.24, podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdania finansowego i wpisanego na listę pod numerem 2078.
Warszawa, marzec 2006
Tadeusz Marczak
Biegły Rewident
Nr ewid. 5183

20.1.2.3.

Tadeusz Marczak
Biegły Rewident
Działalność Gospodarcza
Nr ewid. 2078

Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki VENTUS S.A.
sporządzonego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004
roku

OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu VENTUS S.A.
za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Ventus Spółki Akcyjnej w
Warszawie, ul. Emilii Plater 53, na które składa się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r. który wykazuje po stronie
aktywów i pasywów sumy zł. 22.457.464,79.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
wykazujący zysk netto w wysokości zł. 39.264,32.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazujący
zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł. 39.064,26
5. Rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do
31.12.2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŜnych o kwotę zł.
235.486,33.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
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Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Moim zadaniem było zbadanie i wyraŜenie opinii o rzetelności, prawidłowości i
jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:
1. Rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.u. nr 121
poz.591 z późniejszymi zmianami),
2. Przepisów ustawy z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie (Dz.U. nr 131),
3. Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
4. Przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz.U.94
poz. 1037 z późniejszymi zmianami).
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki
sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŜenie opinii o
sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych
przez Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w
przewaŜającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych ,
z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i
całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Forma prezentacji sprawozdania finansowego i zakres ujawnionych w nim danych
są zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
16.10.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać
prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 139 poz.1568 z późniejszymi
zmianami).
UwaŜam, Ŝe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraŜenia
miarodajnej opinii. Moim zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe:
a) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i
postanowieniami statutu Spółki,
b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z
określonymi w powołanej wyŜej ustawie zasadami rachunkowości oraz na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2004 r. jak teŜ
wynik finansowy za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Opinię tę sporządził niŜej podpisany Tadeusz Marczak, zamieszkały przy ul.
Grochowskiej 174 m.24 w Warszawie, wpisany na listę osób uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem 5183, działający w imieniu
podmiotu Tadeusz Marczak – Biegły Rewident - Działalność Gospodarcza z
siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 174 m.24, podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdania finansowego i wpisanego na listę pod numerem 2078.
Warszawa, 25 maja 2005 roku
Tadeusz Marczak
Biegły Rewident

Tadeusz Marczak
Biegły Rewident
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Nr ewid. 5183

20.1.2.2.

Działalność Gospodarcza
Nr ewid. 2078

Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki VENTUS S.A.
sporządzonego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003
roku

OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu VENTUS S.A.
za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego VENTUS Spółki Akcyjnej w
Warszawie, ul. Emilii Plater 53, na które składa się :
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. który wykazuje po stronie
aktywów i pasywów sumy 21 877,13 tys. zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
wykazujący stratę netto w wysokości 4,82 tys. zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazujący
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4,82 tys. zł.
5. Rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 01.01.2003 do
31.12.2003 wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŜnych o kwotę
871,25 tys. zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Moim zadaniem było zbadanie i wyraŜenie opinii o rzetelności, prawidłowości i
jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:
1. Rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.
591 z póŜniejszymi zmianami),
2. Przepisów ustawy z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie (Dz.U. nr 131),
3. Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
4. Przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 r. ( Dz.U. Nr
94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki
sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŜenie opinii o
sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych
przez Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w
przewaŜającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z
których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i
całościową ocenę sprawozdania finansowego.
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Forma prezentacji sprawozdania finansowego i zakres ujawnionych w nim danych
są zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
16.10.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać
prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. nr 139 poz. 1568 z późniejszymi
zmianami).
UwaŜam, Ŝe badanie
miarodajnej opinii.

dostarczyło

wystarczającej

podstawy

do

wyraŜenia

Moim zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe:
a) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i
postanowieniami statutu Spółki,
b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z
określonymi w powołanej wyŜej ustawie zasadami rachunkowości oraz na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2003 r. jak teŜ
wynik finansowy za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Opinię tę sporządził niŜej podpisany Tadeusz Marczak, zamieszkały przy ul.
Grochowskiej 174 m. 24 w Warszawie, wpisany na listę osób uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem 5183, działający w imieniu
podmiotu Tadeusz Marczak
– Biegły Rewident – Działalność Gospodarcza z
siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej
174 m. 24, podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i wpisanego na listę
pod numerem 2078.
Warszawa, dn. 06.04.2003 r.
Tadeusz Marczak
Biegły Rewident
Nr ewid. 5183

Tadeusz Marczak
Biegły Rewident
Działalność Gospodarcza
Nr ewid. 2078

20.1.3. Historyczne dane finansowe
Wprowadzenie
do
sprawozdania
porównywalnych danych finansowych.

finansowego

Emitenta

i

1. Informacje o Spółce
Spółka Ventus S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 69 zawiązana
aktem notarialnym w dniu 26 czerwca 2002 roku (Rep. A nr 8044/2002). W dniu
3 lipca 2002 roku Spółka wpisana została do Rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000121430 prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Spółka otrzymała numer identyfikacyjny REGON 015197353
Przedmiotem działalności spółki jest:
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1. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD
65.23.Z
2. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD
67.13.Z
3. pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej PKD 74
Z
4. wyłączeniem działalności prawniczej PKD 74.11
5. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 93.05.Z
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony
3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i
porównywalne dane finansowe
Okres, za który prezentowane jest sprawozdanie finansowe:
 od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
Okresy, za który prezentowane są porównywalne dane finansowe:
 od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.
 od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
4. Skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki
Skład Zarządu Spółki w latach 2003-2005 przedstawiał się następująco:
Od dnia 8 listopada 2002 roku do 13 listopada 2006 roku funkcję Prezesa
Zarządu pełnił Pan Andrzej Osypowicz.
Skład Rady Nadzorczej Spółki w latach 2003-2005 przedstawiał się następująco:
Od dnia 8 listopada 2002 roku funkcje członków Rady Nadzorczej pełnili: Mikołaj
Centka, Piotr Sadownik, Dariusz Tokarczuk.
Od dnia 4 kwietnia 2004 roku skład Rady Nadzorczej został uzupełniony o 2
osoby. W skład Rady powołane zostały Joanna Centka oraz Izabela Góralczyk.
PowyŜsze osoby wchodziły w skład Rady Nadzorczej do dnia 13 listopada 2006
roku
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne
zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie zawierają
danych łącznych. Spółka nie posiada jednostek sporządzających samodzielnie
sprawozdania finansowe.
6. Wskazanie, czy Emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym
inwestorem oraz czy sporządza
skonsolidowane sprawozdanie
finansowe
Spółka, w okresie za który prezentowane są historyczna sprawozdania finansowe
nie była jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem wobec innych
podmiotów i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7.
Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie
finansowe oraz dane porównywalne nastąpiło połączenie spółek
Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne nie zawierają skutków rozliczenia
połączenia spółek.
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8. ZałoŜenie kontynuacji działania
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu, Ŝe Spółka będzie
kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz,
Ŝe nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej
zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagroŜenie kontynuowania działalności.
9. Porównywalność danych
Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały
zaprezentowane w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie
jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach,
zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego za okres 01.01. – 31.12.2005 roku.
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych
finansowych
nie dokonywano Ŝadnych korekt, poniewaŜ opinie podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata, za które
sprawozdania finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone
w Prospekcie, nie zawierały zastrzeŜeń. RóŜnice wynikające z zastrzeŜenie
wynikającego z opinii na temat porównywalności danych za lata 2003-2005
zostały zamieszczone w nocie nr 18. ZastrzeŜenie to nie zostało ujęte w
sprawozdaniach finansowych za lata 2003-2005 z uwagi na rozliczenie aktywa na
odroczony podatek dotyczący rezerw na odsetki od obligacji w 2006 roku, w
związku z realizacją transakcji sprzedaŜy pakietu akcji PZU S.A. i wykupu
obligacji własnych.
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są
zgodne z ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi
zmianami, zwaną dalej ustawą.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście
poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostroŜności.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane
odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
• nabytą wartość firmy,
• nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
• nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
uŜytkowych,
• know-how
Środki trwałe wycenianie są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po
aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane
umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków
trwałych w budowie zalicza się róŜnice kursowe z wyceny naleŜności i zobowiązań
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powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących
wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z
ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie uŜytkowania nie przekraczającym
jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych
są jednorazowo odpisywane w cięŜar kosztów w momencie przekazania do
uŜytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej dla
wybranych środków począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do
eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
uŜyteczności.
Zastosowane są stawki amortyzacyjne przyjęte do amortyzacji bilansowej są
określone w ustawie o podatku dochodowym
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych
przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w
budowie zalicza się róŜnice kursowe z wyceny naleŜności i zobowiązań powstałe
na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub
nabycie środków trwałych.
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie
stanowiące aktywów finansowych
zaliczone do aktywów trwałych nie
uŜytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z
nich przychodów, lub innych poŜytków – wycenia się według ceny ich nabycia
pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe
Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za
powstałe w przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje
powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego
albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.
Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym równieŜ pochodne
instrumenty finansowe i zawarte transakcje terminowe, z których wynika
zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaŜy w przyszłym terminie ustalonej
ilości określonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się
do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. Aktywa finansowe nabyte
na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych, w zaleŜności od
przyjętej metody, pod datą zawarcia transakcji lub na dzień rozliczenia
transakcji.
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia
kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub
przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania
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finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych
składników majątkowych.
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do
następujących kategorii:
1.aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
2.poŜyczki udzielone i naleŜności własne,
3.aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
4. aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy.
5. zobowiązania finansowe
z podziałem na długo i krótkoterminowe, w zaleŜności na kiedy przypada termin
realizacji danego aktywa lub zobowiązania finansowego.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym zaliczone do aktywów
instrumenty pochodne, to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych
czynników rynkowych, albo aktywa o krótkim czasie trwania nabytego
instrumentu, a takŜe inne składniki portfela, co do których jest duŜe
prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści
ekonomicznych.
Wycenia się je nie później niŜ na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie
ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie
jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych
z innych przyczyn, chyba Ŝe wysokość tych kosztów byłaby znacząca.
Skutki okresowej wyceny (przeszacowania do wartości godziwej), z wyjątkiem
pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego
w którym nastąpiło przeszacowanie.
Gdy wartość godziwa nie moŜe być wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe
przeznaczone do obrotu wycenia się w skorygowanej cenie nabycia. Przez
skorygowaną cenę nabycia naleŜy rozumieć wartość nabytych aktywów
finansowych pomniejszona o naleŜne wpłaty.
PoŜyczki udzielone i naleŜności własne, niezaleŜnie od terminu
wymagalności, to aktywa finansowe powstałe wskutek wydania bezpośrednio
drugiej stronie kontraktu środków pienięŜnych oraz obligacje i inne dłuŜne
instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie
kontraktu środki pienięŜne, jeŜeli zbywający nie utracił kontroli nad tymi
instrumentami. PoŜyczki udzielone i naleŜności własne, które jednostka
przeznacza do sprzedaŜy w krótkim terminie zalicza się do aktywów finansowych
przeznaczonych do obrotu.
Wycenia się je nie później niŜ na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy
procentowej, niezaleŜnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu
wymagalności czy teŜ nie.
NaleŜności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy
procentowej naleŜy wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeŜeli ustalona za
pomocą stopy procentowej przypisanej tej naleŜności wartość bieŜąca przyszłych
przepływów pienięŜnych oczekiwanych przez jednostkę nie róŜni się istotnie od
kwoty wymaganej zapłaty.
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Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak równieŜ
pozostałe róŜnice ustalone na dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza
się
odpowiednio
do
przychodów
lub
kosztów
finansowych
okresu
sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to nie
zakwalifikowane do poŜyczek udzielonych i naleŜności własnych aktywa
finansowe, dla których kontrakty określają termin wymagalności spłaty wartości
nominalnej oraz prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści
ekonomicznych o ile jednostka zamierza i moŜe utrzymać te aktywa do czasu gdy
staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których
jest ustalony termin wymagalności, wycenia się nie później niŜ na koniec
okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej
za pomocą efektywnej stopy procentowej.
Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak równieŜ
pozostałe róŜnice ustalone na dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza
się
odpowiednio
do
przychodów
lub
kosztów
finansowych
okresu
sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których
nie jest ustalony termin wymagalności wycenia się nie później niŜ na koniec
okresu sprawozdawczego w cenie nabycia.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy to instrumenty nie spełniające
warunków zaliczenia do innych kategorii aktywów finansowych.
Wycenia się je nie później niŜ na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie
ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie
jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych
z innych przyczyn, chyba Ŝe wysokość tych kosztów byłaby znacząca.
W przypadku braku moŜliwości ustalenia wiarygodnie wartości godziwej aktywa
finansowe dostępne do sprzedaŜy wycenia się według ceny nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii
dostępnych do sprzedaŜy i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem
pozycji zabezpieczanych, wykazuje się: zyski lub straty z przeszacowania zalicza
się do przychodów lub kosztów finansowych okresu w którym nastąpiło
przeszacowanie
Gdy wartość godziwa nie moŜe być wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe
dostępne do sprzedaŜy wycenia się w skorygowanej cenie nabycia. Skutki
przeszacowania, jak równieŜ pozostałe róŜnice ustalone na dzień ich wyłączenia z
ksiąg rachunkowych, zalicza się wówczas odpowiednio do przychodów lub
kosztów
finansowych
okresu
sprawozdawczego,
w
którym
nastąpiło
przeszacowanie.
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenia się według
ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
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Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się
nie później niŜ na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej
ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty
pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia
lub kosztów wytworzenia nie wyŜszych od ich cen sprzedaŜy netto na dzień
bilansowy.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego
dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną
doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaŜy netto moŜliwych do uzyskania
pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do:
1. pozostałych kosztów operacyjnych,
2. kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług,
3. kosztów sprzedaŜy.
NaleŜności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostroŜnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
NaleŜności wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po
kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta
jednostka, nie wyŜszym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
RóŜnice kursowe od naleŜności wyraŜonych w walutach obcych powstałe na dzień
wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i
dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się
je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a takŜe
wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
(odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
Środki pienięŜne wykazuje się w wartości nominalnej.
WyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna
stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie
wyŜszym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski na ten dzień.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeŜeli koszty
poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
W tej pozycji ujmowana jest nadwyŜka przychodów zarachowanych nad
zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości
nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu
lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w
umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie
wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako naleŜne wkłady na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału
rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyŜki wartości emisyjnej akcji
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powyŜej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała
część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w
kwocie ujemnej w kapitale własnym.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o duŜym stopniu prawdopodobieństwa
przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie
oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zaleŜnie od
okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiąŜą.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z
wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez
wydanie innych niŜ środki pienięŜne aktywów finansowych lub wymiany na
instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.
JeŜeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych
zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako
długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po
kursie sprzedaŜy stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta
jednostka, nie niŜszym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
RóŜnice kursowe dotyczące zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych powstałe
na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów
finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych
przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny
nabycia towarów a takŜe wytworzenia środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych.
Inne rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieŜący okres sprawozdawczy.
Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:
• wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały
zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej
zafakturowania,
• koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń,
• koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku
poprzedniego.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem
zasady ostroŜności, obejmują w szczególności:
• równowartość otrzymanych lub naleŜnych od kontrahentów środków z
tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach
sprawozdawczych,
• środki pienięŜne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia
środków trwałych, w tym takŜe środków trwałych w budowie oraz prac
rozwojowych, jeŜeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one
kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych

113

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

•
•

przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne,
równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków
trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
ujemną wartość firmy,
nadwyŜka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca
kontraktów długoterminowych

Przychody ze sprzedaŜy obejmują niewątpliwie naleŜne lub uzyskane kwoty ze
sprzedaŜy;
Koszty
Spółka prowadzi koszty w układzie kalkulacyjnym. Na wynik finansowy Spółki
wpływają ponadto:
1. pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością
Spółki w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów
trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i
rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań,
otrzymania lub przekazania darowizn,
2. przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek,
zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyŜki
dodatnich róŜnic kursowych nad ujemnymi,
3. koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji
wartości inwestycji, nadwyŜki ujemnych róŜnic kursowych nad dodatnimi,
4. straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia
zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej
działalnością operacyjną.
Podatek dochodowy
Wynik finansowy brutto korygują: bieŜące zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych oraz aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.
BieŜące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są
naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi róŜnicami między wykazywaną w księgach
rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz
stratą podatkową moŜliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę
i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest
podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości
kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w
związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej
moŜliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostroŜności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w
wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w
związku z występowaniem dodatnich róŜnic przejściowych, to jest róŜnic, które
spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

114

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi róŜnicę
pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i
początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące
operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się równieŜ na
kapitał (fundusz) własny.
Wycena transakcji w walutach obcych
WyraŜone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
kupna lub sprzedaŜy walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta
jednostka – w przypadku operacji sprzedaŜy lub kupna walut oraz operacji
zapłaty naleŜności lub zobowiązań,
średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba Ŝe w
zgłoszeniu celnym lub innym wiąŜącym jednostkę dokumencie ustalony został
inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyraŜone w walutach obcych:
1.składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych
wycenionych metodą praw własności) - po kursie kupna stosowanym w tym
dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyŜszym jednak od
kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na
ten dzień,
2.składniki pasywów - po kursie sprzedaŜy stosowanym w tym dniu przez bank, z
którego usług korzysta jednostka, nie niŜszym jednak od kursu średniego
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
RóŜnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyraŜonych w walutach
obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z
aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów
trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają
kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Skutki obniŜenia wartości inwestycji w
części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza
się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.
RóŜnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyraŜonych w
walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie naleŜności i
zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych,
a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny
nabycia towaru, a takŜe ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych,
środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami o
rachunkowości (ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości – Dz..U. Nr 121 poz
591 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października
2001 r. w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinien odpowiadać
prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2001 r.) w
związku z art. 64 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.
w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2001 r.)
Sposób
sporządzenia
sprawozdania
finansowego
oraz
danych
porównywalnych
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z
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zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostroŜnej
wyceny.

11. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym
notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone
przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:
Średni kurs w
Minimalny kurs Maksymalny kurs Kurs na ostatni
okresie1
w okresie
w okresie
dzień okresu
01.01 – 31.12.2005
4,0233
3,8598
4,2756
3,8598
01.01 – 31.12.2004
4,5182
4,0790
4,8746
4,0790
01.01 – 31.12.2003
4,4474
4,1286
4,7170
4,7170
1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie
Okres obrotowy

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pienięŜnych przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą
przeliczenia:
 bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu,
 rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pienięŜnych według
kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w
danym okresie.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyŜej kursami wymiany przez
podzielenie wartości wyraŜonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
12. Wybrane dane finansowe Emitenta w przeliczeniu na EURO
Okres 01.01. – 31.12.2005 r.
tys. zł
tys. EURO
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów ii
0
0
materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-96
-24
Zysk (strata) brutto

382

95

34

9

Aktywa razem

23 980

6 213

Aktywa trwałe

21 218

5 497

2 761

715

516

134

Zysk (strata) netto

Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Zobowiązania razem

500

130

21 187

5 489

37

10

500

500

Wartość księgowa na akcję (w zł / EURO)

1,03

0,27

Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EURO)

0,07

0,02

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej

-140

-35

1 245

309

0

0

- w tym zobowiązania krótkoterminowe
Liczba akcji – w szt.

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
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Zmiana stanu środków pienięŜnych
Okres 01.01. – 31.12.2004 r.
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 105
tys. zł

275
tys. EURO

0

0

-53

-12

172

38

39

9

Aktywa razem

22 457

5 506

Aktywa trwałe

21 216

5 201

1 241

304

481

118

Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto

Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Zobowiązania razem

500

123

21 161

5 188

12

3

500

500

Wartość księgowa na akcję (w zł / EURO)

1

0

Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EURO)

0

0

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej

4

1

231

51

0

0

235

52

- w tym zobowiązania krótkoterminowe
Liczba akcji – w szt.

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pienięŜnych
Okres 01.01. – 31.12.2003 r.
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej

tys. zł

tys. EURO

16

4

-33

-7

Zysk (strata) brutto

48

11

Zysk (strata) netto

-5

-1

Aktywa razem

21 877

4 638

Aktywa trwałe

21 239

4 503

Aktywa obrotowe

638

135

Kapitał własny

442

94

Kapitał akcyjny
Zobowiązania razem

500

106

21 154

4 485

5

1

500

500

Wartość księgowa na akcję (w zł / EURO)

1

0

Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EURO)

0

0

-50

-11

-845

-190

- w tym zobowiązania krótkoterminowe
Liczba akcji – w szt.

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
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Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pienięŜnych

13. RóŜnice pomiędzy
rachunkowości

polskimi

a

24

5

-871

-196

międzynarodowymi

standardami

Spółka stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości. Spółka dokonała wstępnej identyfikacji
obszarów występowania róŜnic oraz ich wpływ na wartość kapitałów własnych i
wyniku finansowego pomiędzy publikowanym sprawozdaniem finansowym
sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem
finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSSF. W tym celu Zarząd
Spółki wykorzystał najbardziej aktualną wiedzę o spodziewanych standardach i
interpretacjach oraz zasadach rachunkowości, które miałyby zastosowanie przy
sporządzaniu sprawozdania zgodnie z MSSF. Nie występują róŜnice wpływające
na wartość wyniku finansowego oraz kapitału własnego, które wykazane byłyby
w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta
Wszystkie dane liczbowe zamieszczone w punkcie 20 Rozdziału IV
występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej.

Prospektu

Bilans
AKTYWA

Noty

I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy

31.12.2005
21 219

31.12.2004
21 216

31.12.2003
21 239

0

0

0

0

0

0

1

2

2. Rzeczowe aktywa trwałe

1

0

3. NaleŜności długoterminowe

2

0

2

2

3.1. Od jednostek powiązanych

0

0

0

3.2. Od pozostałych jednostek

0

2

2

21 108

21 108

21 108

4.1. Nieruchomości

0

0

0

4.2. Wartości niematerialne i prawne

0

0

0

21 108

21 108

21 108

0

0

0

0

0

0

21 108

21 108

21 108

4. Inwestycje długoterminowe

3

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym
-

udziały

lub

akcje

w

jednostkach

podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1.

Aktywa

z

tytułu

odroczonego

4
podatku

0

0

0

111

105

127

61

27

20

50

78

107

2 761

1 241

638

0

0

0

0

0

21

dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleŜności krótkoterminowe

5,6
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2.1. Od jednostek powiązanych

0

0

0

2.2. Od pozostałych jednostek

0

0

21

2 756

1 236

612

2 756

1 236

612

3. Inwestycje krótkoterminowe

7

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

0

0

0

803

388

0

1 953

848

612

0

0

0

5

5

5

23 980

22 457

21 877

31.12.2005
516

31.12.2004
481

31.12.2003
442

500

500

500

0

0

0

0

0

0

4. Kapitał zapasowy

0

0

0

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

0

0

0

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

8

Aktywa razem
PASYWA

Noty

I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy

10

2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1.

Rezerwa

z

tytułu

11
odroczonego

podatku

0

0

0

-18

-58

-53

34

39

-5

0

0

0

23 464

21 976

21 435

2 277

815

281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa

0

0

0

1.3. Pozostałe rezerwy

2 277

815

281

a) długoterminowe

2 277

815

281

b) krótkoterminowa

b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe

12

2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe

13

0

0

0

21 149

21 149

21 149

0

0

0

21 149

21 149

21 149

37

12

5

3.1. Wobec jednostek powiązanych

0

0

0

3.2. Wobec pozostałych jednostek

37

12

5

0

0

0

0

0

0

4.1. Ujemna wartość firmy

0

0

0

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0

0

0

a) długoterminowe

0

0

0

b) krótkoterminowe

0

0

0

23 980

22 457

21 877

3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem
Wartość księgowa (w tys. zł)

516

481

442
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500

500

500

14

1,03

0,96

0,89

Rozwodniona liczba akcji

500

500

500

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

14

1,03

0,96

0,89

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-

-

-

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

0

0

16

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Liczba akcji (w tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycje pozabilansowe
Pozycje pozabilansowe nie występują

Rachunek zysków i strat
Noty
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów

15

2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
II.

Koszty

sprzedanych

produktów,

towarów

i

materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

16

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)
16

4

1

0

16

91

52

49

-95

-53

-33

0

0

0

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

0

0

2. Dotacje

0

0

0

3. Inne przychody operacyjne

0

0

0

0

1

0

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

0

0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0

0

0

17

0

1

0

-95

-54

-33

18

2 110

796

391

2 005

734

367

IV. Koszty sprzedaŜy
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:

0

0

0

36

25

24

0

0

0

3. Zysk ze zbycia inwestycji

40

27

0

4. Aktualizacja wartości inwestycji

29

10

0

- od jednostek powiązanych

5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:

19

0

0

0

1 633

571

310

0

0

0

120

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

0

0

0

131

7

0

0

0

0

1 502

564

310

382

171

48

0

0

0

1. Zyski nadzwyczajne

0

0

0

2. Straty nadzwyczajne

0

0

0

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)

382

171

48

XV. Podatek dochodowy

348

132

53

a) część bieŜąca

382

139

55

b) część odroczona

-34

-7

-2

0

0

0

0

0

0

34

39

-5

34

39

-5

- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. – XIII.2.)

XVI.

Pozostałe

20

obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty)
XVII. Udział

w zyskach (stratach) netto jednostek

podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVI)

21

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (w tys. zł)
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)

500

500

500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

0,07

0,08

-0,01

500

500

500

0,07

0,08

-0,01

22

Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

22

Zestawienie zmian w kapitale własnym
01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005
481

-31.12.2004
442

-31.12.2003
500

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

b) korekty błędów podstawowych

0

0

0

481

442

500

500

500

500

0

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

500

500

500

0

0

0

0

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

I.a.

Kapitał

własny

na

początek

okresu

(BO),

po

uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy

2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
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a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

0

0

0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0

0

0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

0

0

0

0

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

- zbycia środków trwałych

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

0

0

0

-18

-58

-53

0

0

0

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

b) korekty błędów podstawowych

0

0

0

0

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

0

0

0

-18

-58

-53

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

b) korekty błędów podstawowych

0

0

0

-18

-58

-53

0

0

0

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

-18

-58

-53

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

-18

-58

-53

34

39

-5

a) zysk netto

34

39

0

b) strata netto

0

0

-5

c) odpisy z zysku

0

0

0

516

481

442

516

481

442

b) zmniejszenia (z tytułu)

8. Wynik netto

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)

Rachunek przepływów pienięŜnych – metoda pośrednia
01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

34

39

-5

-174

-35

-45

1

1

1

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
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2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw

0

0

0

-1 660

-620

-336

0

0

0

1 461

534

281

6. Zmiana stanu zapasów

0

0

0

7. Zmiana stanu naleŜności

2

21

-20

26

6

5

-5

21

-5

0

0

29

-140

4

-50

8.

Zmiana

stanu

zobowiązań

krótkoterminowych,

z

wyjątkiem poŜyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
(I +/- II)
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
1 660

620

312

0

0

0

0

0

0

1 660

620

312

0

0

0

- zbycie aktywów finansowych

0

0

0

- dywidendy i udziały w zyskach

0

0

0

- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych

0

0

0

- odsetki

0

0

0

I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2.

Zbycie

inwestycji

w

nieruchomości

oraz

wartości

niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych

0

0

0

1 660

620

312

0

0

0

1 624

594

312

0

0

0

36

26

0

0

0

0

0

0

0

415

388

1 157

0

0

0

0

0

0

3. Na aktywa finansowe, w tym:

415

388

1 157

a) w jednostkach powiązanych

0

0

0

0

0

0

- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne

- nabycie aktywów finansowych
- udzielone poŜyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone poŜyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I II)

0

0

0

415

388

1 157

415

388

1 157

0

0

0

0

0

0

1245

232

-845

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy

0

0

23
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0

0

0

2. Kredyty i poŜyczki

0

0

0

3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych

0

0

0

4. Inne wpływy finansowe

0

0

23

0

0

0

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

0

0

0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0

0

0

3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu

0

0

0

4. Spłaty kredytów i poŜyczek

0

0

0

5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych

0

0

0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0

0

0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0

0

0

8. Odsetki

0

0

0

9. Inne wydatki finansowe

0

0

0

0

0

23

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

1 105

236

-872

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:

1 105

236

-872

0

0

0

848

612

1 484

1 953

848

612

0

0

0

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

II. Wydatki

podziału zysku

III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I II)

- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych
F. Środki pienięŜne na początek okresu
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej moŜliwości dysponowania

Noty objaśniające do bilansu
NOTA 1
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

31.12.2005
-

31.12.2004
1

31.12.2003
2

- grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)

-

-

-

- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

-

-

-

- urządzenia techniczne i maszyny

-

1

2

- środki transportu

-

-

-

- inne środki trwałe

-

-

-

b) środki trwałe w budowie

-

-

-

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

-

-

-

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

-

1

2

a) środki trwałe, w tym:

ZMIANY ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)

grunty (w
tym prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu)

budynki,
lokale i
obiekty
inŜynierii
lądowej i
wodnej

urządzenia
techniczne
i maszyny

środki
transportu

inne
środki
trwałe

Środki
trwałe,
razem

31.12.2005
a) wartość brutto środków
trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-
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c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z
tytułu)
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków
trwałych na koniec okresu

ZMIANY ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)
31.12.2004
a) wartość brutto środków
trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z
tytułu)
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków
trwałych na koniec okresu

ZMIANY ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)
31.12.2003
a) wartość brutto środków
trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z
tytułu)
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

-

-

3

-

-

3

-

-

1

-

-

1

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

0

grunty (w
tym prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu)

budynki,
lokale i
obiekty
inŜynierii
lądowej i
wodnej

urządzenia
techniczne
i maszyny

środki
transportu

inne
środki
trwałe

Środki
trwałe,
razem

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

-

-

2

-

-

2

-

-

1

-

-

1

-

-

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

grunty (w
tym prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu)

budynki,
lokale i
obiekty
inŜynierii
lądowej i
wodnej

urządzenia
techniczne
i maszyny

środki
transportu

inne
środki
trwałe

Środki
trwałe,
razem

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-
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wartości na początek okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków
trwałych na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

-

1

2

-

-

-

-

1

2

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

-

-

-

- inne środki trwałe, w tym

-

-

-

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

-

-

-

31.12.2004
-

31.12.2003
-

(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub
innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe, razem
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE
POZABILANSOWO
- uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub
innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

NOTA 2
NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
a) od jednostek powiązanych, w tym:

31.12.2005
-

b) od pozostałych jednostek (z tytułu)

-

2

2

NaleŜności długoterminowe netto

-

2

2

c) odpisy aktualizujące wartość naleŜności

-

-

-

NaleŜności długoterminowe brutto

-

2

2

ZMIANA STANU NALEśNOŚCI

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

a) stan na początek okresu

2

2

2

b) zwiększenia (z tytułu)

-

-

-

c) zmniejszenia (z tytułu)

2

-

-

- przesunięcia do krótkoterminowych

2

-

-

d) stan na koniec okresu

-

2

2

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

a) w walucie polskiej

-

2

2

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

-

-

-

NaleŜności długoterminowe, razem

-

2

2

31.12.2005
-

31.12.2004
-

31.12.2003
-

DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

NOTA 3
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach zaleŜnych
b) w jednostkach współzaleŜnych

-

-

-

c) w jednostkach stowarzyszonych

-

-

-

d) w znaczącym inwestorze

-

-

-

e) w jednostce dominującej

-

-

-
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f) w pozostałych jednostkach

21 108

21 108

21 108

- udziały lub akcje

21 108

21 108

21 108

Długoterminowe aktywa finansowe, razem

21 108

21 108

21 108

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

21 108

21 108

20 362

b) zwiększenia (z tytułu)

-

-

746

- nabycia udziałów

-

-

746

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu

c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

-

-

-

21 108

21 108

21 108
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UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
A

b

nazwa (firma)
jednostki, ze
wskazaniem formy
prawnej

siedziba

c

d

przedmiot
przedsiębiorstwa

wartość
bilansowa
udziałów /
akcji

działalność ubezpieczeniowa

21 108

e

f

kapitał własny
jednostki, w tym:
- kapitał
zakładowy

g

h

i

%
posiadanego
kapitału
zakładowego

udział w
ogólnej liczbie
głosów na
walnym
zgromadzeniu

nieopłacona
przez
Emitenta
wartość
udziałów /
akcji

otrzymane
lub naleŜne
dywidendy
za ostatni
rok
obrotowy

31.12.2003
PZU S.A.

Warszawa

4 016 600

86 352

0,28

0,28

0,00

367

8 440 400

86 352

0,28

0,28

0,00

734

9 186 628

86 352

0,28

0,28

0,00

2 005

21 208

RAZEM
31.12.2004
PZU S.A.

Warszawa

działalność ubezpieczeniowa

21 108
21 208

RAZEM
31.12.2005
PZU S.A.

Warszawa

RAZEM

działalność ubezpieczeniowa

21 108
21 208
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

21 108

21 108

21 108

-

-

-

21 108

21 108

21 108

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

-

-

-

21 108

21 108

21 108

21 108

21 108

21 108

-

-

-

- wartość na początek okresu

21 108

21 108

21 108

- wartość według cen nabycia

21 108

21 108

21 108

b) obligacje (wartość bilansowa):

-

-

-

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wartość według cen nabycia, razem

21 108

21 108

21 108

Wartość na początek okresu, razem

21 108

21 108

21 108

-

-

-

21 108

21 108

21 108

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

27

20

18

a) odniesionych na wynik finansowy

27

20

18

- na stratę z lat ubiegłych

27

20

18

b) odniesionych na kapitał własny

-

-

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

-

34

7

7

-

-

-

34

7

7

-

-

-

(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe
aktywa finansowe, razem
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach
(wartość bilansowa)
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na
rynku regulowanym (wartość bilansowa)
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

NOTA 4
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na początek okresu, w tym:

2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z
ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze
stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi
róŜnicami przejściowymi
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d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

27

20

a) odniesionych na wynik finansowy

61

27

20

- dotyczący strat z lat ubiegłych

61

27

20

b) odniesionych na kapitał własny

-

-

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

-

podatkową
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z
ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze
stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi
róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą
podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31.12.2005
50

31.12.2004
78

31.12.2003
107

50

78

107

31.12.2005
-

31.12.2004
-

31.12.2003
-

b) naleŜności od pozostałych jednostek

-

-

21

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-

-

21

- do 12 miesięcy

-

-

21

- powyŜej 12 miesięcy

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

- dochodzone na drodze sądowej

-

-

-

NaleŜności krótkoterminowe netto, razem

-

-

21

c) odpisy aktualizujące wartość naleŜności

-

-

-

NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem

-

-

21

Rozliczenia kosztów emisji obligacji
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

NOTA 5
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
a) od jednostek powiązanych

-

z

tytułu

podatków,

dotacji,

ceł,

ubezpieczeń

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

a) w walucie polskiej

-

-

21

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

-

-

-

NaleŜności krótkoterminowe, razem

-

-

21

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO)
- O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY:
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a) do 1 miesiąca

-

-

21

b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy

-

-

-

c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy

-

-

-

d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku

-

-

-

e) powyŜej 1 roku

-

-

-

f) naleŜności przeterminowane

-

-

-

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)

-

-

21

-

-

-

-

-

21

g) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i
usług
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

NOTA 6

NaleŜności krótkoterminowe przeterminowane w całym okresie nie występują.
NOTA 7
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2005
-

31.12.2004
-

31.12.2003
-

b) w jednostkach współzaleŜnych

-

-

-

c) w jednostkach stowarzyszonych

-

-

-

d) w znaczącym inwestorze

-

-

-

e) w jednostce dominującej

-

-

-

803

388

-

803

388

-

g) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

1 953

848

612

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach

1 953

848

612

-

-

-

a) w jednostkach zaleŜnych

f) w pozostałych jednostkach
- obligacje zerokuponowe Skarbu Państwa wyceniane w
wartości rynkowej

- inne środki pienięŜne

-

-

-

2 756

1 236

612

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

2 756

1 236

612

-

-

-

2 756

1 236

612

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

803

388

-

-

-

-

b) obligacje (wartość bilansowa):

803

388

-

- wartość godziwa

803

388

-

- wartość rynkowa

803

388

-

- wartość według cen nabycia

774

378

-

-

-

-

- inne aktywa pienięŜne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe
aktywa finansowe, razem
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na
giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

131

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na

-

-

-

-

-

-

-

-

-

774

378

-

rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na
rynku regulowanym (wartość bilansowa)
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
Wartość według cen nabycia, razem

-

-

-

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

29

10

-

Wartość bilansowa, razem

803

388

-

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

1953

848

612

Wartość na początek okresu, razem

ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

-

-

-

1953

848

612

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem

NOTA 8
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

5

5

5

- abonament internetowy aktów prawnych

4

4

4

- pozostałe (koszty dot. następnego okresu)

1

1

1

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym :

-

-

-

5

5

5

Krótkoterminowe

rozliczenia

międzyokresowe,

razem

NOTA 9

Odpisy aktualizujące składniki aktywów nie wystąpiły.
NOTA 10

KAPITA Ł ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja

A
Liczba akcji,
razem w tys
szt.
Kapitał
zakładowy,
razem w tys.
zł
Wartość
nominalna
jednej akcji w
zł

Rodzaj
akcji

Rodzaj
uprzywilejowania
akcji

Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji

zwykłe

brak

brak

Liczba
akcji

Wartość
serii / emisji
wg wartości
nominalnej

Sposób
pokrycia
kapitału

500

500

gotówka

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

03.07.2002

26.06.2002

500

500

1

NOTA 11
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003
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DŁUGOTERMINOWYCH
(WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu

815

281

-

- na odsetki dla obligatariuszy

815

281

-

b) zwiększenia

1 462

534

281

- na odsetki dla obligatariuszy

1 462

534

281

-

-

-

c) wykorzystanie
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

-

-

-

2 277

815

281

31.12.2005
-

31.12.2004
-

31.12.2003
-

NOTA 12
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
a) wobec jednostek zaleŜnych
b) wobec jednostek współzaleŜnych

-

-

-

c) wobec jednostek stowarzyszonych

-

-

-

d) wobec znaczącego inwestora

-

-

-

e) wobec jednostki dominującej

-

-

-

f) wobec pozostałych jednostek

21 149

21 149

21 149

- z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

21 149

21 149

21 149

Zobowiązania długoterminowe, razem

21 149

21 149

21 149

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

21 149

21 149

-

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
a) powyŜej 1 roku do 3 lat
b) powyŜej 3 do 5 lat

-

-

21 149

c) powyŜej 5 lat

-

-

-

21 149

21 149

21 149

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

21 149

21 149

21 149

Zobowiązania długoterminowe, razem
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych
Zobowiązania długoterminowe, razem

-

-

-

21 149

21 149

21 149

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUśNYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
DłuŜne
Wartość
Warunki
Gwarancje/
instrumenty
Termin
Dodatkowe
Rynek
nominaln oprocento
zabezpiecz
Inne
finansowe
wykupu
prawa
notowań
a
wania
enia
wg rodzaju

Obligacje
serii A

21 149

Wys. odsetek
uzaleŜniona
jest od efektów
finans.
przedsięwzięć
inwestycyjnych
Spółki

niezabezpie
27.09.2007
czone

brak

regulowany
rynek
nieurzędowy
CeTO

-

NOTA 13
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
a) wobec jednostek zaleŜnych
b) wobec jednostek współzaleŜnych

31.12.2005
-

31.12.2004
-

31.12.2003
-

-

-

-
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c) wobec jednostek stowarzyszonych

-

-

-

d) wobec znaczącego inwestora

-

-

-

e) wobec jednostki dominującej

-

-

-

f) wobec pozostałych jednostek

37

12

5

- kredyty i poŜyczki, w tym:

-

-

-

- z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

-

-

-

- z tytułu dywidend

-

-

-

-

-

-

37

3

2

37

3

2

-

-

-

- zaliczki otrzymane na dostawy

-

-

-

- zobowiązania wekslowe

-

-

-

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

-

-

3

- z tytułu wynagrodzeń

-

-

-

- inne (wg tytułów):

-

9

-

g) fundusze specjalne (wg tytułów)

-

-

-

37

12

5

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

37

12

5

-

-

-

37

12

5

- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

NOTA 14

Wartość księgowa na jedną akcję oraz rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
zostały obliczone poprzez podzielenie wartości kapitału własnego na koniec okresu przez
liczbę akcji, która nie uległa zmianie na przestrzeni lat 2003-2005.
ŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

Wartość księgowa (w tys. zł.)

516

481

442

Liczba akcji (w tys. szt)

500

500

500

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

1,03

0,96

0,89

Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt)

500

500

500

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

1,03

0,96

0,89

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję: wartość księgowa / liczba udziałów
ogółem, przy czym:
a) wartość księgowa = aktywa – (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)
Noty objaśniające do rachunku zysków i strat
NOTA 15
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY
PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
SprzedaŜ usług
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem

01.01.2005
-31.12.2005

01.01.2004
-31.12.2004

01.01.2003
-31.12.2003

-

-

16
16
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- w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY
PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
- w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych

-

-

-

01.01.2005
-31.12.2005

01.01.2004
-31.12.2004

01.01.2003
-31.12.2003

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005
1

-31.12.2004
1

-31.12.2003
1

NOTA 16
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
a) amortyzacja
b) zuŜycie materiałów i energii

2

-

-

c) usługi obce

74

41

46

d) podatki i opłaty

19

11

3

e) wynagrodzenia

-

-

-

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

-

-

-

-

-

-

96

53

50

-

-

-

-

-

-

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna)

-5

-

-

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)

-91

-53

-50

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

-

-

-

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana

stanu

zapasów, produktów

i

rozliczeń

międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki (wielkość ujemna)

NOTA 17
01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

a) utworzone rezerwy (z tytułu)

-

-

-

b) pozostałe

-

1

-

Inne koszty operacyjne, razem

-

1

-

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

-31.12.2005
-

-31.12.2004
-

-31.12.2003
-

b) od pozostałych jednostek, w tym:

2 005

734

367

- otrzymane dywidendy

2 005

734

367

2 005

734

367

INNE KOSZTY OPERACYJNE

NOTA 18

a) od jednostek powiązanych

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w
zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) z tytułu udzielonych poŜyczek
b) pozostałe odsetki

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005
-

-31.12.2004
-

-31.12.2003
-

36

25

24
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od jednostek powiązanych
od pozostałych jednostek, w tym
- odsetki bankowe
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

-

-

-

36

25

24

36

25

24

36

25

24

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005
-

-31.12.2004
-

-31.12.2003
-

-

-

-

c) pozostałe, w tym:

69

37

-

- zysk ze zbycia inwestycji

40

27

-

- aktualizacja wartości inwestycji

29
69

10
37

-

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

INNE PRZYCHODY FINANSOWE
a) dodatnie róŜnice kursowe
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

Inne przychody finansowe, razem

NOTA 19
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) od kredytów i poŜyczek

-

-

-

b) pozostałe odsetki

-

-

-

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

-

-

-

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005
-

-31.12.2004
-

-31.12.2003
-

b) utworzone rezerwy, z tytułu:

1 462

535

281

-odsetki dla obligatariuszy

1 462

535

281

171

36

29

INNE KOSZTY FINANSOWE
a) ujemne róŜnice kursowe

c) pozostałe, w tym:
- strata ze zbycia inwestycji

131

7

-

- koszty emisji obligacji rozliczane w czasie

29

29

29

- inne
Inne koszty finansowe, razem

11

-

-

1 633

571

310

NOTA 20
PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY
1. Zysk (strata) brutto
2.

RóŜnice

pomiędzy

zyskiem

(stratą)

brutto

dywidenda

(opodatkowana

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005
382

-31.12.2004
171

-31.12.2003
48

-543

-199

-86

2 005

734

367

1 462

535

281

-161

-28

-38

-

-

-

-

-

-

382

139

55

382

139

55

a

podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg
tytułów)
otrzymana
ryczałtowym)

01.01.2005

podatkiem

- rezerwa na odsetki dla obligatariuszy
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
5. Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w
poszczególnych latach
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i
obniŜki podatku
7. Podatek dochodowy bieŜący ujęty (wykazany) w
deklaracji podatkowej okresu, w tym:
-

wykazany

w rachunku

zysków i

strat

dotyczący
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otrzymanej dywidendy
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał

-

-

-

-

-

-

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

-

-

-

-

-

-

-34

-7

-2

-

-

-

-34

-7

-2

własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły
wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

zmniejszenie

(zwiększenie)

z

tytułu

powstania

i

odwrócenia się róŜnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek
podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej
straty podatkowej, ulgi podatkowej lub róŜnicy przejściowej
poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z
tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku
moŜliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek
dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem

NOTA 21
PODZIAŁ ZYSKU NETTO LUB SPOSÓB POKRYCIA

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

STRATY

-31.12.2005
18

-31.12.2004
39

-31.12.2003
5

Na pokrycie strat z lat ubiegłych
Na kapitał zapasowy
Razem

16

-

-

34

39

5

NOTA 22
SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

AKCJĘ ZWYKŁĄ ORAZ ROZWODNIONEGO ZYSKU

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

0,07

0,08

-0,01

0,07

0,08

-0,01

(STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ W ZŁ
a) zysk (strata) netto w zł/ liczba akcji zwykłych serii A
d) rozwodniony zysk (strata) netto w zł/ liczba akcji zwykłych
serii A

Noty objaśniające do rachunku przepływów pienięŜnych
NOTA 23
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH DO

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH

-31.12.2005
1 953

-31.12.2004
848

-31.12.2003
612

1 953

848

612

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
- inne środki pienięŜne
Razem

137

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

Dodatkowe noty objaśniające
NOTA 1
Informacja o instrumentach finansowych
NOTA 1.1. Kategorie instrumentów finansowych
Lp.
1

Treść
Stan na początek okresu, w tym

388

Wycena
2

10

Zwiększenia

803

- nabycie

774

- wycena
3

29

Zmniejszenia

388

- sprzedaŜ

388

- wycena
4
4.1

-

Stan na koniec okresu, z tego:

803

ujawnione w bilansie krótkoterminowe aktywa finansowe

803

a) udziały lub akcje

-

b) dłuŜne papiery wartościowe

-

c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

e) inne środki pienięŜne

-

Treść
Stan na początek okresu, w tym
Wycena

2

3

4
4.1

Zwiększenia

-

- nabycie

-

- przekwalifikowanie

-

- wycena

-

Zmniejszenia

-

- sprzedaŜ

-

- wycena

-

Stan na koniec okresu, z tego:

21 149

ujawnione w bilansie długoterminowe zobowiązania finansowe

21 149
-

b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

Lp.

Treść
Stan na początek okresu, w tym
Wycena

2

Pozostałe
zobowiązania
finansowe
21 149
-

a) inne zobowiązania finansowe

1

803

d) inne papiery wartościowe

Lp.
1

Aktywa finansowe
przeznaczone do
obrotu na 31.12.2005

21 149
Aktywa finansowe
dostępne do
sprzedaŜy
Na 31.12.2005
21 108
-

Zwiększenia

-

- nabycie

-
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3

- przekwalifikowanie

-

- wycena

-

Zmniejszenia

-

- sprzedaŜ

-

- wycena
4
4.1

-

Stan na koniec okresu, z tego:

21 108

ujawnione w bilansie długoterminowe aktywa finansowe

-

a) udziału lub akcje

21 108

b) dłuŜne papiery wartościowe

-

c) inne papiery wartościowe

-

d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

NOTA 1.2 Charakterystyka instrumentów finansowych jednostki
NOTA 1.2.1

Istotne informacje o instrumentach finansowych

A. Rodzaj instrumentów finansowych
W całym okresie Spółka posiada pakiet akcji PZU S.A. Akcje nie są przedmiotem
notowań na rynku publicznym. Akcje są wyceniane w cenie nabycia.
Obligacje własne serii A, wyemitowane w celu sfinansowania zakupu pakietu akcji
PZU, są traktowane przez jednostkę jako inne zobowiązania finansowe wyceniane
w cenie nabycia. Obligacje nie mają z góry określonej stopy dyskonta. Kwota
odsetek jest zaleŜna od wysokości dywidendy otrzymanej od spółki PZU S.A.
Odsetki ujmowane są memoriałowo w księgach rachunkowych w okresie, w
którym dywidenda zostaje realizowana.
Inne aktywa i zobowiązania finansowe – głównie obligacje Skarbu Państwa oraz
opcje notowane na rynku regulowanym - są zaliczane do pozycji
krótkoterminowych aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz
zobowiązań finansowych krótkoterminowych, wycenianych w wartości godziwej
równej wartości rynkowej.
B. Metody i istotne załoŜenia przyjęte do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań
finansowych wycenianych w wartości godziwej:
Wartość godziwą aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości
godziwej na dzień sprawozdawczy ustala się na podstawie wartości rynkowych
zaczerpniętych z rynku regulowanego (GPW).
C. Ujmowanie skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii
dostępnych do sprzedaŜy
Aktywa dostępne do sprzedaŜy będące w posiadaniu spółki nie SA notowane na
rynku regulowanym, dlatego zostały wycenione w cenie nabycia.
D. Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości
godziwej i ujmowanie skutków ich przeszacowania.
INSTRUMENTY FINANSOWE WYCENIANE W
WARTOŚĆI GODZIWEJ
Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaŜy, w

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-

-

-

31.12.2005
803

31.12.2004
388

31.12.2003
-
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tym:
29

10

-

Zobowiązania finansowe, w tym:

-

9

-

- wycena opcji

-

9

-

- wycena obligacji

Ujęcie skutków przeszacowania:

29

10

-

- wynik finansowy

29

10

-

- wynik finansowy

-

-9

-

- kapitał z aktualizacji wyceny

-

-

-

E. Tabela zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych
W całym okresie 2003-2005 nie wystąpiły zmiany w kapitale z aktualizacji
wyceny instrumentów finansowych.
F. Zasady wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na
rynku regulowanym
Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym równieŜ pochodne
instrumenty finansowe i zawarte transakcje terminowe, z których wynika
zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaŜy w przyszłym terminie ustalonej
ilości określonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się
do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. Aktywa finansowe nabyte
na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia
transakcji.
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia
kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub
przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania
finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych
składników majątkowych.
Jednostka realizuje inwestycje w instrumenty finansowe w celu uzyskania
korzyści ekonomicznych i pozyskania środków pienięŜnych na bieŜącą
działalność.
NOTA 1.2.2 Aktywa finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia
Nie wystąpiły
NOTA 1.2.3

Aktywa i zobowiązania finansowe nie wyceniane w wartości godziwej
01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaŜy

21 108

21 108

21 108

- akcje PZU S.A. w cenie nabycia

21 108

21 108

21 108

21 149

21 149

21 149

21 149

21 149

21 149

Inne zobowiązania finansowe
- obligacje własne wyemitowane na zakup
pakietu akcji PZU S.A. w cenie nabycia

NOTA 1.2.4

Umowy dotyczące przekształcenia aktywów finansowych w papiery wartościowe i/lub
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umowy odkupu
Nie wystąpiły
NOTA 1.2.5 Powody zmian zasad wyceny aktywów finansowych
Nie wystąpiły
NOTA 1.2.6 Kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych
Nie wystąpiły
NOTA 1.2.7

Przychody z odsetek
01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

Przychody z odsetek z aktywów finansowych:

36

25

24

- przeznaczonych do obrotu

36

25

24

-

-

-

-

-

-

w tym, odsetki niezrealizowane
- poŜyczek udzielonych lub naleŜności własnych
- utrzymywanych do terminu wymagalności

-

-

-

- dostępnych do sprzedaŜy

-

-

-

Odsetki niezrealizowane, razem, w tym:

-

-

-

- z terminem zapłaty do 3 miesięcy

-

-

-

- z terminem zapłaty powyŜej 3 do 12 m-cy

-

-

-

- z terminem zapłaty powyŜej 12 miesięcy

-

-

-

NOTA 1.2.8

Odsetki niezrealizowane od poŜyczek udzielonych lub naleŜności własnych w części
objętej odpisami aktualizującymi
Nie wystąpiły
NOTA 1.2.9

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych
01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005
1 462

-31.12.2004
535

-31.12.2003
281

-

-

-

w tym odsetki niezrealizowane

-

-

-

- pozostałych krótkoterminowych

-

-

-

1 462

535

281

1 462

535

281

1 462

535

281

-

-

-

1 462

535

281

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych:
- przeznaczonych do obrotu

w tym odsetki niezrealizowane
- długoterminowych
w tym odsetki niezrealizowane
Odsetki niezrealizowane, razem, w tym:
- z terminem zapłaty do 3 miesięcy
- z terminem zapłaty powyŜej 3 do 12 m-cy
- z terminem zapłaty powyŜej 12 miesięcy

NOTA 1.2.10 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Inwestycje w papiery wartościowe spółek notowanych na GPW oraz
nienotowanych mogą podlegać znacznym wahaniom, w zaleŜności od
kształtowania się relacji podaŜy do popytu. Istnieje ryzyko, iŜ inwestor
posiadający papiery wartościowe Emitenta nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym
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terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje
więc ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaŜy papierów
wartościowych Emitenta po cenie niŜszej niŜ wyniosła cena ich nabycia.
Jednostka analizując informacje rynkowe zidentyfikowała ryzyko takiego spadku
kursu akcji PZU jako niskie.
Spółka sfinansowała zakup pakietu akcji PZU S.A. środkami pozyskanymi z emisji
obligacji. Oprocentowanie tych obligacji zostało oparte na dywidendzie uzyskanej
od PZU S.A. Spółka ograniczyła swoje ryzyko stopy procentowej korelując ją
bezpośrednio od kwoty dywidendy.
NOTA 1.2.11 Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie dotyczącym wyceny
instrumentów zabezpieczających
Nie dotyczy.
NOTA 2
DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZOBOWIĄZANIACH
WARUNKOWYCH,
W
TYM
RÓWNIEś UDZIELONYCH
PRZEZ SPÓŁKĘ
GWARANCJACH I PORĘCZENIACH (TAKśE WEKSLOWYCH)
Nie występują.
NOTA 2
ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDśETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I
BUDOWLI
Spółka nie posiada zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków lub budowli.
NOTA 4
PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W DANYM
OKRESIE LUB PRZEWIDZIALNEJ DO ZANIECHANIA W NASTĘPNYM OKRESIE
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło zjawisko zaniechania działalności, jak
równieŜ nie przewiduje się takiego zaniechania w najbliŜszym czasie.
NOTA 5
KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW
TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY
W latach 2003-2005 nie poniesiono kosztów dotyczących środków trwałych w
budowie i środków trwałych na własne potrzeby.

NOTA 6
PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PLANOWANE W OKRESIE
NAJBLIśSZYCH 12 MIESIĘCY OD DNIA BILANSOWEGO NAKŁADY INWESTYCYJNE,
W TYM NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE
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W latach 2003-2005 Spółka nie ponosiła nakładów na inwestycje
długoterminowe. Nakłady inwestycyjne w okresie najbliŜszych 12 miesięcy od
dnia bilansowego będą uzaleŜnione od bieŜących potrzeb Spółki. Spółka nie
ponosiła i nie planuje nakładów na ochronę środowiska naturalnego.

NOTA 7
NOTA 7.1 INFORMACJE O TRANSAKCJACH SPÓŁKI / JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI, DOTYCZĄCYCH PRZENIESIENIA PRAW I ZOBOWIĄZAŃ

W 2005 roku Spółka podnajęła lokal biurowy od VENTUS Asset Management SA podmiotu powiązanego poprzez osoby głównych akcjonariuszy. W latach
poprzednich transakcje takie nie wystąpiły
NOTA 7.2 DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Nie dotyczy
NOTA 8
INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ
KONSOLIDACJI
Nie dotyczy
NOTA 9
INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY
ZAWODOWE
Spółka nie zatrudnia pracowników.
NOTA 10
ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD (W PIENIĄDZU I W NATURZE),
WYPŁACONYCH LUB NALEśNYCH, ODRĘBNIE DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I
NADZORUJĄCYCH
W całym okresie osoby zarządzające i nadzorujące nie pobierały wynagrodzeń i
nagród w Ŝadnej formie
NOTA 11
INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POśYCZEK,
GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO
ŚWIADCZEŃ NA RZECZ SPÓŁKI, UDZIELONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ OSOBOM
ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM
Spółka nie udzielała Ŝadnych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji, poręczeń i
nie zawierała innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta.

NOTA 12
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INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEśĄCY OKRES
W sprawozdaniach finansowych za określony rok obrotowy nie ujęto Ŝadnych
znaczących zdarzeń, dotyczących lat ubiegłych.
NOTA 13
INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU
BILANSOWYM, NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINASOWYM
W dniu 9 stycznia 2006 Spółka zawarła z Manchester Securities Corporation,
umowę sprzedaŜy 244 558 sztuk akcji imiennych zwykłych spółki Powszechny
Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, po cenie 294 zł za jedną akcję, za łączną
cenę wynoszącą 71 900 tys. zł za wszystkie akcje.
Sprzedawane Akcje stanowiły długoterminową lokatę kapitałową Spółki
finansowaną z emisji Obligacji serii A. Wartość ewidencyjna akcji PZU S.A. w
księgach rachunkowych Spółki wynosiła 21 108 tys. zł. O powyŜszej umowie
Spółka informowała szczegółowo w raporcie bieŜącym nr 2/2006.
W związku ze zbyciem akcji stanowiących portfel inwestycyjny finansowany z
emisji Obligacji serii A, Ventus S.A. zobowiązany był do przedterminowego
wykupienia wszystkich wyemitowanych Obligacji. Do przedterminowego wykupu
zostało zgłoszonych oraz zablokowanych 222 623 Obligacji serii A, tj. wszystkie
obligacje wyemitowane przez Spółkę. W związku z powyŜszym na rachunek
KDPW w dniu 31 stycznia 2006 roku Spółka przekazała kwotę 67 225 467,31 zł
przeznaczoną na wypłatę odsetek oraz przedterminowy wykup przedmiotowych
obligacji znajdujących się na koncie uczestnika KDPW.
W dniu 31 stycznia 2006 roku za pośrednictwem KDPW kwota 67 225 467,31 zł
z tytułu wypłaty odsetek oraz przedterminowego wykupu obligacji serii A została
przekazana uprawnionemu uczestnikowi KDPW. Jednocześnie w tym samym dniu
nastąpiło umorzenie i wyrejestrowanie z konta ewidencyjnego uczestnika KDPW
222 623 Obligacji serii A Spółki oznaczonych w Krajowym Depozycie kodem
ISIN: PLVENTS00027.
O wykupie i umorzeniu obligacji Spółka informowała w raportach bieŜących nr
3/2006, nr 7/2006 oraz nr 10/2006.
Przy zastosowaniu na koniec 2005 roku wyceny według uzyskanej ceny
sprzedaŜy akcji PZU S.A. w kwocie 294 zł za jedną akcję, wpływ na dane
finansowe spółki byłby według zestawienia jak poniŜej:
AKTYWA
akcje PZU zamiast 21 108,06 tys. zł byłoby 71 900,05 tys. zł co daje róŜnicę w
aktywach +50 791,99 tys. zł
PASYWA
zobowiązania z tytułu obligacji zamiast 21 149,19 tys. zł byłoby 67 225,47
róŜnica + 46 076,28 tys. zł
rezerwy z - 2 777,40 tys. zł zmiana na 0
wynik finansowy netto: z 34,46 tys. zł zmiana do 5 698,87 tys. zł
wynik finansowy brutto 382,07 tys. zł zmiana o 6 993,11 tys. zł do kwoty
7 375,17 tys. zł
podatek część bieŜąca 381,64 tys. zł zmiana o 1 328,69 tys. zł do kwoty
1 710,33 tys. zł
podatek część odroczona -34,03 tys. zł bez zmian
zwiększenie zysku netto: (brutto 6993,11 tys. zł pomniejszony o 19% z kwoty
1 328,69 tys. zł) 5 664,42 tys. zł
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Kwoty zmian wskazane powyŜej znajdą odzwierciedlenie w sprawozdaniach
okresowych spółki za rok obrotowy 2006, kiedy to zrealizowano operację
sprzedaŜy portfela akcji PZU S.A. i operację wykupu obligacji.
W dniu 13 stycznia 2006 roku Spółka zawarła umowę lokaty terminowej na
kwotę 71 900 tys. zł w DZ BANK POLSKA S.A. na okres od 13 do 31 stycznia
2006 roku. Kwota odsetek z powyŜszej lokaty wyniosła 154,9 tys. zł.
W dniu 31 stycznia 2006 roku Spółka zawarła umowę miesięcznej lokaty
terminowej w DZ BANK POLSKA S.A. na kwotę 4829 tys. zł.
W dniu 28 lutego Spółka zawarła umowę miesięcznej lokaty terminowej w DZ
BANK POLSKA S.A. na kwotę 4844 tys. zł.
O powyŜszych lokatach Spółka informowała w raportach bieŜących nr 6/ 2006
oraz nr 8/2006 oraz 12/2006.
NOTA 14
INFORMACJE O RELACJACH MIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A SPÓŁKĄ
ORAZ O SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW
Spółka nie posiada poprzednika prawnego.
NOTA 15
SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI
Nie istnieją przesłanki do przeprowadzenia korekty analizowanych sprawozdań
finansowych wskaźnikiem inflacji.
NOTA 16
RÓśNICE POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I
W DANYCH PORÓWNYWALNYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I NIE
OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI
Jednostkowe sprawozdanie finansowe VENTUS S.A. za okresy 01.01.200331.12.2003 i 01.01.2004-31.12.2004 zamieszczone w Prospekcie nie wymagały
przekształcenia z tytułu korekt błędów podstawowych w celu zapewnienia
porównywalności danych finansowych.
NOTA 17
ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINNANSOWEGO DOKONANYCH W STOSUNKU
DO POPRZEDNICH LAT OBROTOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW
WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I
FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ.
Nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku
obrotowego.
NOTA 18
ZESTAWIENIE KOREKT WYNIKAJĄCYCH Z ZASTRZEśENIA DO OPINII O
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA OKRES OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 ORAZ LATA
PORÓWNYWALNE KOŃCZĄCE SIĘ 31.12.2004 ORAZ 31.12.2003 NIE UJĘTE W
SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH JEDNOSTKI
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Pozycja bilansowa
Aktywa
na
odroczony podatek
dochodowy
Suma bilansowa
Kapitał własny

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

Jest

Winno być

Jest

Winno być

Jest

Winno być

61

494

27

182

20

73

23 980

24 413

22 457

22 612

21 877

21 930

516

949

481

636

442

495

Wynik finansowy

34

312

39

141

-5

48

Wynik lat ubiegłych

-19

136

-58

-5

-53

-53

Korekty dotyczą naliczenia aktywa na odroczony podatek dochodowy od rezerw
na odsetki od obligacji własnych:
31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

Rezerwa na odsetki od obligacji

2 277

815

281

Stawka podatku

19%

19%

19%

Wysokość aktywa na odroczony podatek

433

155

53

NOTA 19
W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA NIEPEWNOŚCI CO DO MOśLIWOŚCI
KONTYNUOWANIA
DZIAŁALNOŚCI,
OPIS
TYCH
NIEPEWNOŚCI
ORAZ
STWIERDZENIE, śE TAKA NIEPEWNOŚĆ WYSTĘPUJE
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania
działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie działalności w
dającej się przewidzieć przyszłości.
NOTA 20
INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
W okresach objętych sprawozdaniami finansowymi publikowanymi w niniejszym
prospekcie Spółka nie łączyła się z innymi jednostkami. Spółka sporządza
jednostkowe sprawozdanie finansowe.
NOTA 21
W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM DO WYCENY
UDZIAŁÓW I AKCJI W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - METODY PRAW
WŁASNOŚCI - NALEśY PRZEDSTAWIĆ SKUTKI, JAKIE SPOWODOWAŁOBY JEJ
ZASTOSOWANIE ORAZ JAK WPŁYNĘŁOBY NA WYNIK FINANSOWY
Nie dotyczy

20.2. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA
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20.2.1. Raport niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeprowadzonych
procedur rewizyjnych w odniesieniu do informacji finansowych
pro forma
RAPORT NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
z przeprowadzonych procedur rewizyjnych w odniesieniu do informacji finansowych pro forma
za okres od 01.01.2006 do 01.01.2006
Przeprowadziliśmy procedury rewizyjne w odniesieniu do załączonej informacji finansowej pro forma
Spółki VENTUS S.A. składającej się z:


wprowadzenia do informacji pro forma zawierającego:
 opis transakcji ujętej w korektach pro forma
 informacje o zasadach rachunkowości przyjętej do sporządzenia tej informacji
 cel sporządzenia informacji



bilansu pro forma sporządzonego na dzień 31.12.2006 roku, który charakteryzują następujące
wielkości:
 suma bilansowa
298 348 tys. zł,
 kapitały własne
298 123 tys. zł.



rachunku zysków i strat pro forma sporządzonego za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku
wykazującego zysk netto w kwocie 6.788 tys. zł.

Za sporządzenie informacji finansowych pro forma odpowiada Zarząd Spółki.
Zadaniem biegłego rewidenta było sporządzenie raportu z czynności rewizyjnych oraz stwierdzenie
czy:
 informacje finansowe pro forma zostały właściwie opracowane i zawierają wszelkie dane
określone w załączniku II „Moduł informacji finansowych pro forma” do Rozporządzenia Komisji
(WE) nr 809/2004 r. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 podstawa danych finansowych pro forma jest spójna z zasadami rachunkowości Emitenta.
Czynności rewizyjnych dokonywaliśmy zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Rewizji
Finansowej, w tym dotyczących usług atestacyjnych innych niŜ badania i przeglądy danych
historycznych - MSUA 3000.
Załączone dane finansowe proforma zostały przygotowane w celu zaprezentowania sytuacji
finansowej i wyniku działalności VENTUS S.A. na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz za okres od 01
stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku przy załoŜeniu, Ŝe transakcje:
− podniesienia kapitału podstawowego w VENTUS S.A. podjęte Uchwałą Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 02 stycznia 2007 roku
− pokrycie wartości akcji wkładem niepienięŜnym w postaci 8.956 udziałów spółki
„Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy o
wartości 290.819.232,00 zł,
miałaby miejsce 31 grudnia 2005 roku.
Na podstawie przeprowadzonych procedur stwierdzamy, Ŝe informacja pro forma została prawidłowo
sporządzona zgodnie z przedstawionymi zasadami i w oparciu o zasady rachunkowości Emitenta
przyjęte dla sprawozdań finansowych.
Informacja finansowa pro forma została przygotowana wyłącznie w celach ilustracyjnych
i z uwagi na jej charakter dotyczy sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawia rzeczywistej
sytuacji finansowej ani wyników Spółki.
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Rafał Barycki
Biegły rewident nr 10744/7805

ElŜbieta Kuchciak
Biegły rewident nr 7056/5916
Członek Zarządu

PKF Consult Sp. z o.o.
ul. Elbląska 15/17
01-747 Warszawa
Oddział Regionalny Zachód we Wrocławiu

Podmiot uprawniony do badania
Sprawozdań finansowych nr 477

Wrocław, 21 luty 2007 r.

Dane finansowe Pro–forma na dzień 31.12.2006 r. i za okres od
01.01.2006 do 31.12.2006 r.
Dane Finansowe Proforma – charakterystyka transakcji
W dniu 02.01.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję
o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki VENTUS S.A. z 500.000 zł do
4.039.156 zł. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane
poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł
(jeden złoty) kaŜda, w liczbie 4.039.156 (czterech milionów trzydziestu
dziewięciu tysięcy stu pięćdziesięciu sześciu) akcji. W dniu 19 lutego 2007 roku
sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał
wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki
zgodnie z powyŜszymi postanowieniami.
Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 72 zł (siedemdziesiąt dwa złote i 00/100) za
jedną akcję.
Akcje Serii B pokryte wkładem niepienięŜnym (aportem) w postaci 8.956 (osiem
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów w spółce pod firmą
„Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w
Legnicy, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000108425 („Hawe”), o wartości nominalnej 61,20 zł (sześćdziesiąt jeden
złotych dwadzieścia groszy) kaŜdy, wycenione na kwotę 32.472,00 zł (trzydzieści
dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 00/100) kaŜdy, tj. łącznie na
kwotę 290.819.232,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt milionów osiemset
dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i 00/100).
Zarząd Spółki, wyceniając wartość aportu, oparł się na „Raporcie z wyceny
kapitałów własnych spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „Hawe”
Sp. z o.o., na dzień 30 czerwca 2006 r.” („Raport”), przygotowanym przez firmę
doradczą Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. Zarząd sporządził w dniu
21 listopada 2006 roku, zgodnie z art. 311 w związku z art. 431 § 7 KSH,
pisemne sprawozdanie co do przedmiotu aportu („Sprawozdanie”).
Sprawozdanie zostało poddane badaniu biegłego rewidenta, zgodnie z art. 312
KSH. Badanie przeprowadził Pan Henryk Dąbrowski - biegły rewident wpisany na
listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
pod nr 787/1243, przeprowadzający badanie w ramach Biura Doradczego
„PROEKON” Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Chodźki 3/7A, które wpisane jest na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1923.
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Podstawą wyznaczenia biegłego rewidenta było postanowienie Sądu Rejonowego
dla m. st. Warszawy, XII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego (Sygn. akt
WA.XII KRS 33316/06/282; KRS 0000121430) z dnia 30 listopada 2006 r. o
wyznaczeniu biegłego rewidenta w osobie Henryka Dąbrowskiego i zleceniu mu
zbadanie sprawozdania zarządu w zakresie poprawności i rzetelności.
W dniu 28 grudnia 2006 roku biegły rewident wyznaczony przez sąd rejestrowy
wydał opinię wymaganą przez art. 312 KSH („Opinia”). Opinia nie zawiera
zastrzeŜeń i nie jest sprzeczna z wnioskami Sprawozdania, a takŜe wnioskami z
Raportu
Emisja Akcji Serii B została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej.
Akcje Serii B zostały objęte w następujący sposób:
a) 1.497.771 Akcji Serii B obejmie pan Marek Falenta, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 3.321 Udziałów w Hawe,
b) 608.399 Akcji Serii B obejmie pani Aneta Gajewska-Sowa, która
obejmie je w zamian za aport w postaci 1.349 Udziałów w Hawe,
c) 1.497.771 Akcji Serii B obejmie spółka PRESTO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, która obejmie je w zamian za
aport w postaci 3.321 Udziałów w Hawe,
d) 161.909 Akcji Serii B obejmie pan Marcin Aleksander Banyś, który
obejmie je w zamian za aport w postaci 359 Udziałów w Hawe,
e) 80.729 Akcji Serii B obejmie pan Piotr Zajączkowski, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 179 Udziałów w Hawe,
f)
57.277 Akcji Serii B obejmie pan Piotr Mazurkiewicz, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 127 Udziałów w Hawe,
g) 28.864 Akcje Serii B obejmie pan Roman Jawdyk, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 64 Udziałów w Hawe,
h) 26.609 Akcji Serii B obejmie pan Mariusz Ładysz, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 59 Udziałów w Hawe,
i)
23.452 Akcje Serii B obejmie pan Krzysztof Surgut, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 52 Udziałów w Hawe,
j)
8.118 Akcji Serii B obejmie pan Robert Władysław Szydłowski, który
obejmie je w zamian za aport w postaci 18 Udziałów w Hawe,
k) 4.510 Akcji Serii B obejmie pan Jarosław Szpytko, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 10 Udziałów w Hawe,
l)
4.510 Akcji Serii B obejmie pan Marian Mazurkiewicz, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 10 Udziałów w Hawe,
m) 3.157 Akcji Serii B obejmie pan Ryszard Cezary ChyŜy, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 7 Udziałów w Hawe,
n) 3.157 Akcji Serii B obejmie pani Joanna ElŜbieta ChyŜy, która obejmie
je w zamian za aport w postaci 7 Udziałów w Hawe,
o) 3.157 Akcji Serii B obejmie pan Dariusz Browarny, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 7 Udziałów w Hawe,
p) 2.706 Akcji Serii B obejmie pan Jacek Orliński, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 6 Udziałów w Hawe,
q) 1.804 Akcje Serii B obejmie pan Piotr Marek Kubaszewski, który
obejmie je w zamian za aport w postaci 4 Udziałów w Hawe,
r)
1.804 Akcje Serii B obejmie pan Krzysztof Jarosz, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 4 Udziałów w Hawe,
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s)

1.353 Akcje Serii B obejmie pan Adam Wójcicki, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 3 Udziałów w Hawe,
t)
1.353 Akcje Serii B obejmie pan Jarosław Szapski, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 3 Udziałów w Hawe,
u) 1.353 Akcji Serii B obejmie pani Danuta Julia Iwanicka, która obejmie
je w zamian za aport w postaci 3 Udziałów w Hawe,
v) 1.353 Akcji Serii B obejmie pan Ryszard Franciszek Cieślak, który
obejmie je w zamian za aport w postaci 3 Udziałów w Hawe,
w) 902 Akcje Serii B obejmie pan Roman Sztuba, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
x) 902 Akcje Serii B obejmie pan Bolesław Kozak, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
y) 902 Akcje Serii B obejmie pan Mariusz Robert Stolarczyk, który
obejmie je w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
z) 902 Akcje Serii B obejmie pani Halina Maria Domańska, która obejmie
je w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
aa) 902 Akcje Serii B obejmie pan Rafał Grzegorz Madera, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
bb) 902 Akcje Serii B obejmie pan Roman Stanisław Bieniek, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
cc) 902 Akcje Serii B obejmie pan Aleksander Michał Jawdyk, który
obejmie je w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
dd) 902 Akcje Serii B obejmie pan Mariusz Łukasz Grzesik, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
ee) 902 Akcje Serii B obejmie pani Magdalena Barbara Ryglicka, która
obejmie je w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
ff) 902 Akcje Serii B obejmie pan Edward Wojciechowski, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
gg) 902 Akcje Serii B obejmie pani Beata Genowefa Patalas, która obejmie
je w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
hh) 451 Akcji Serii B obejmie pan Bogumił Jacek Kosek, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
ii) 451 Akcji Serii B obejmie pan Paweł Hulisz, który obejmie je w zamian
za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
jj) 451 Akcji Serii B obejmie pani śaneta Białek, która obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
kk) 451 Akcji Serii B obejmie pan Andrzej Kulas, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
ll) 451 Akcji Serii B obejmie pani Krystyna Stanisława Mazurkiewicz, która
obejmie je w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
mm) 451 Akcji Serii B obejmie pani Dorota Weronika Mazur, która obejmie
je w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
nn) 451 Akcji Serii B obejmie pan Zbigniew Gmurski, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
oo) 451 Akcji Serii B obejmie pan Krzysztof Andrzej Dul, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
pp) 451 Akcji Serii B obejmie pan Piotr Władysław Hoć, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
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qq) 451 Akcji Serii B obejmie pan Leszek Mirosław Lisik, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
rr) 451 Akcji Serii B obejmie pan Marek Krzysztof Pietkiewicz, który
obejmie je w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
ss) 451 Akcji Serii B obejmie pan Paweł Edward Czastor, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
tt) 451 Akcji Serii B obejmie pan Tomasz Andrzej Niziołek, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
uu) 451 Akcji Serii B obejmie pan Paweł Konrad Zabawczuk, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
vv) 451 Akcji Serii B obejmie pan Mirosław Marek Mazurek, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
ww) 451 Akcji Serii B obejmie pan Norbert Kasiński, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
xx) 451 Akcji Serii B obejmie pan Arkadiusz Jasiński, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
yy) 451 Akcji Serii B obejmie pani Alicja Kulas, która obejmie je w zamian
za aport w postaci 1 Udziału w Hawe.
Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii B nastąpiło w terminie 1
(jednego) miesiąca od daty powzięcia powyŜszej uchwały. Przeniesienie Udziałów
na Spółkę nastąpiło w terminie zawarcia poszczególnych umów o objęciu Akcji
Serii B.
Dane Finansowe Proforma – cel sporządzenia
Informacje finansowe proforma obejmujące:
 bilans proforma sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 rok,
 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
zostały przygotowane w celu przedstawienia wpływu transakcji podniesienia
kapitału oraz bilans oraz rachunek zysków i strat spółki VENTUS S.A. w taki
sposób, jak gdyby transakcja została ostatecznie sfinalizowana w dniu 31 grudnia
2005 r.
Informacje finansowe proforma zostały przygotowane jedynie w celach
ilustracyjnych i z uwagi na swój charakter dotyczą sytuacji hipotetycznej, to jest
sprawowania kontroli przez VENTUS S.A nad spółką Hawe sp. z.o.o. w Legnicy
juŜ od dnia 31.12.2005 roku. Oznacza to, Ŝe sprawozdanie finansowe proforma
nie przedstawia rzeczywistej sytuacji finansowej ani wyników Emitenta.
Informacje finansowe proforma zawierają wszystkie informacje dostępne
Zarządowi VENTUS S.A., które są istotne dla oceny informacji finansowych
proforma. Informacje, które posłuŜyły do przygotowania informacji finansowych
proforma nie podlegały niezaleŜnej weryfikacji.
Za informacje finansowe proforma zamieszczone w niniejszym dokumencie
odpowiada Zarząd VENTUS S.A.
Dane Finansowe Proforma – Podstawa sporządzenia
Bilans proforma na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz rachunek zysków i strat
proforma za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. powstały w
oparciu o sprawozdanie finansowe VENTUS S.A. przygotowane zgodnie z ustawą
o rachunkowości z uwzględnieniem transakcji podwyŜszenia kapitału opisanej w
punkcie „dane finansowe pro-forma - charakterystyka transakcji. Wprowadzając
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do jednostkowego sprawozdania sporządzonego na dzień 31.12.2005 roku
wartość nabytych udziałów skorygowano wartość posiadanych udziałów oraz
kapitałów własnych, w tym kapitału podstawowego oraz zapasowego.
Dane Finansowe Proforma – Zasady Sporządzenia
Informacje finansowe proforma, prezentowane w niniejszym dokumencie
sporządzone zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami opisanymi w
punkcie 20.1.3 podpunkt 10 stosowanymi do sporządzania sprawozdania
finansowego za lata 2005-2003 oraz 2006.
Bilans proforma według stanu na dzień 31.12.2006 r.
VENTUS S.A. Numer korekty

AKTYWA

309

I. Aktywa trwałe

Korekty i
wyłączenia
Proforma

290 819

PROFORMA

312 038

0

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

0

- wartość firmy

278

2. Rzeczowe aktywa trwałe

278

0

3. NaleŜności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych

0

3.2. Od pozostałych jednostek

0
0

4. Inwestycje długoterminowe

290 819

290 819

290 819

290 819

290 819

290 819

0

4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne

0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe

0

a) w jednostkach powiązanych, w tym

0

-

0

0

0

0

0

0

udziały

lub

podporządkowanych

akcje
wyceniane

w

jednostkach
metodą

1

praw

własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1.

Aktywa

z

tytułu

odroczonego

podatku

31

31

31

31

0

0

7 220

7 220

dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleŜności krótkoterminowe

0

0

63

63

2.1. Od jednostek powiązanych

0

0

2.2. Od pozostałych jednostek

63

63

7 130

7 130

7 130

7 130

a) w jednostkach powiązanych

0

0

b) w pozostałych jednostkach

0

0

7 130

7 130

0

0

3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

27
7 529

27
290 819

298 348

Wyjaśnienie korekt:
1. wprowadzenie wartości udziałów Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego
HAWE sp. z o.o.
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Korekty i
wyłączenia
Proforma

Numer
korekty

VENTUS S.A.

PASYWA

290 819

298 122

1

4 039

4 539

2

286 780

286 795

7 303

I. Kapitał własny

500

1. Kapitał zakładowy
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość

PROFORMA

0

ujemna)
0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

15

4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny

0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe

0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1.

Rezerwa

z

6 788

6 788

8. Zysk (strata) netto

tytułu

odroczonego

podatku

0
226

226

17

17

17

17

dochodowego
0

0

a) długoterminowa

0

0

b) krótkoterminowa

0

0

1.3. Pozostałe rezerwy

0

0

a) długoterminowe

0

0

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe

0

0

112

112

0

0

112

112

97

97

3.1. Wobec jednostek powiązanych

0

0

3.2. Wobec pozostałych jednostek

97

97

0

0

0

0

4.1. Ujemna wartość firmy

0

0

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0

0

a) długoterminowe

0

0

b) krótkoterminowe

0

0

3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

7 529

290 819

298 348

Wyjaśnienie korekt

1) podwyŜszenie kapitału podstawowego VENTUS S.A.
2) wprowadzenie nadwyŜki ceny emisyjnej nad wartością nominalną udziałów
Rachunek zysków i strat proforma za okres od 01.01.2006-31.12.2006 r.
VENTUS S.A.

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i

Numer
korekty

Korekty i
wyłączenia PROFORMA
Proforma

0

0

0

0

0

0

materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów

153

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.
0

0

0

0

0

0

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

0

0

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0

0

0

0

2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
II.

Koszty

sprzedanych

produktów,

towarów

i

materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)

0

0

206

206

-206

-206

1

1

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

0

2. Dotacje

0

0

3. Inne przychody operacyjne

1

1

0

0

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0

0

IV. Koszty sprzedaŜy
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:

0

0

-205

-205

51 203

51 203

0

0

0

0

412

412

0

0

50 791

50 791

4. Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

5. Inne

0

0

43 859

43 859

43 848

43 848

0

0

11

11

3. Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

4. Inne

0

0

7 139

7 139

0

0

0

0

- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji

XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. – XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieŜąca
b) część odroczona
XVI.

Pozostałe

obowiązkowe

zmniejszenia

zysku

0

0

7 139

7 139

351

351

351

351

0

0

0

0

0

0

(zwiększenia straty)
XVII.

Udział

w

zyskach

(stratach)

netto

jednostek

podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVI)

6 788

0

6 788

Nie występują korekty rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006 r.
do 31 grudnia 2006 r.
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20.2.2

Sprawozdania finansowe Hawe Sp. z o.o.

Z uwagi na fakt, Ŝe Emitent w świetle uregulowań Rozporządzenia Komisji (WE) nr 211/2007 z dnia
27 lutego 2007 roku, jest Emitentem o złoŜonej historii finansowej, w niniejszym rozdziale
zamieszczone zostały historyczne dane finansowe obejmujące sprawozdanie finansowe
Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego „HAWE” sp. z o.o. (do dnia 03.01.2006
Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego „HAVE” sp. z o.o.) w Legnicy sporządzone za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. oraz porównywalne dane finansowe sporządzone za okresy: od 1
stycznia do 31 grudnia 2004 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. zbadane przez biegłego
rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Zaprezentowane w niniejszym rozdziale sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe
zawierają zakres dodatkowych informacji i objaśnień, w stosunku do statutowych sprawozdań
finansowych, zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r.
w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.
Stosownie do wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
zamieszczone w Prospekcie sprawozdania finansowe za lata 2003, 2004 i 2005 zostały sporządzone w
sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki)
rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z formą jaka zostanie przyjęta w
kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania
finansowego.
Przedstawione w Prospekcie historyczne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z polskimi
standardami rachunkowości. Wszystkie sprawozdania finansowe zostały sporządzone w tysiącach
złotych.
20.2.2.1 Opinie biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych

1. Opinia z badania sprawozdań finansowych Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa
Technicznego „HAWE” Sp. z o.o. (do 03.01.2006 roku Przedsiębiorstwo Budownictwa
Technicznego ‘HAVE” sp. z o.o.) sporządzonych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005
roku, od 1 stycznia do 31 grudnia 2004, od 1 stycznia do 31 grudnia 2003
OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
o sprawozdaniu finansowym Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „Hawe” Sp z o.o.
za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
oraz danych porównywalnych za lata obrotowe kończące się
31 grudnia 2004 r., oraz 31 grudnia 2003 r.
dla Udziałowców i Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego „Hawe” Sp z o.o.
PrzedłoŜone przez Zarząd, zbadane wcześniej przez biegłych rewidentów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami zawodowymi sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwa Budownictwa
Technicznego „Hawe” Sp z o.o. za okres:
 od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.,
oraz za lata:
 od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,
 od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,
które były podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, podlegały ponownemu
badaniu w zakresie poszerzonych dodatkowych informacji finansowych i objaśnień prezentowanych w
Prospekcie oraz w celu spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004
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z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdraŜającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i
publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam.
Zamieszczone w Prospekcie sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia
2005 r. oraz porównywalne dane finansowe za lata obrotowe od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004
r. oraz od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. zostały sporządzone na podstawie ustawy o
rachunkowości.
Za sporządzenie sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych oraz dokonanie
przekształceń i dostosowanie tych sprawozdań w sposób umoŜliwiający ich porównywalność
odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.
Sprawozdania finansowe za okresy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., od 1 stycznia 2004 r.
do 31 grudnia 2004 r. oraz od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. sporządzone zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,
wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, podlegały badaniu przez PKF
Consult Sp. z o.o. – podmiot uprawniony do badania nr 477. Badanie sprawozdań finansowych za ww.
lata obrotowe przeprowadziliśmy, opierając się na wcześniej wydanych i opublikowanych opiniach
biegłych rewidentów oraz na samodzielnym badaniu kompletności i prawidłowości informacji w nich
zawartych.
Ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie
jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z
zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Spółkę jakie zostaną przyjęte przy
sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za kolejny opublikowany okres oraz przez ujęcie
korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym
zostały ujęte w księgach rachunkowych.
Badanie sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych przeprowadziliśmy stosownie do
postanowień:
 rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694
wraz z późniejszymi zmianami),
 norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce.
Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego za
okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz dane porównywalne za lata obrotowe kończące
się 31 grudnia 2004 r. oraz 31 grudnia 2003 r., odzwierciedlają prawidłowo, rzetelnie i jasno
wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2005 r., 31 grudnia 2004 r. oraz 31 grudnia 2003 r., jak teŜ jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia
2005 r. do 31 grudnia 2005 r., od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., oraz od 1 stycznia 2003 r.
do 31 grudnia 2003 r.
Opinie biegłych rewidentów na temat prawidłowości i rzetelności tych sprawozdań, na których oparte
zostało ponowne badanie sprawozdań finansowych, zostały zawarte poniŜej, w punktach 20.1.2.2,
20.1.2.3 i 20.1.2.4 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu.

Rafał Barycki
Biegły rewident nr 10744/7805

ElŜbieta Kuchciak
Biegły rewident nr 7056/5916
Członek Zarządu
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PKF Consult Sp. z o.o.
ul. Elbląska 15/17
01-747 Warszawa
Oddział Regionalny Zachód we Wrocławiu

Podmiot uprawniony do badania
Sprawozdań finansowych nr 477

Wrocław, 28 marca 2007 r.

2. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa
Technicznego „HAWE” Sp z o.o. sporządzonego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2005 roku
OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Udziałowców i Zarządu Spółki
Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „HAWE” Sp z o.o.
za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Budownictwa
Technicznego „HAWE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 59-220
Legnicy, ul. Działkowa 38, na które składa się:
8. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
9. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. który wykazuje po stronie aktywów i
pasywów sumy zł. 52.726.460,63.
10. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
wykazujący zysk netto w wysokości zł. 9.343.077,01.
11. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazujący zwiększenie
kapitału własnego o kwotę zł. 9.031.560,33
12. Rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŜnych o kwotę zł. 2.801.767,37.
13. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Moim zadaniem było zbadanie i wyraŜenie opinii o rzetelności, prawidłowości i
jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:
5. Rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z
późniejszymi zmianami),
6. Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce,
7. Przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz.U.94 poz.
1037 z późniejszymi zmianami).
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób,
aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŜenie opinii o sprawozdaniu.
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W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez
Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przewaŜającej mierze
w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i
informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.
UwaŜam, Ŝe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraŜenia miarodajnej
opinii. Moim zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i
objaśnienia słowne:
d) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2005 r. jak teŜ wynik
finansowy za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
e) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w
powołanej wyŜej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych,
f) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i
postanowieniami statutu Spółki,
Nie zgłaszając zastrzeŜeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania
finansowego zwracam uwagę, Ŝe Spółka jest w trakcie realizacji wspólnej inwestycji z ICHB
PAN PCSS w Poznaniu polegającej na wybudowaniu rurociągu linii światłowodowej relacji
Sochaczew-Poznań-Szczecin-Gdańsk-Olsztyn-Białystok-Lublin-Rzeszów-Kraków. Umowa
została podpisana na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych i realizowana jest w
ramach programu PIONIER finansowanego z budŜetu państwa. Spółka jest w trakcie
pozyskiwania środków finansowych na sfinansowanie prac związanych z tym projektem. W
przypadku opóźnienia w pozyskaniu środków finansowych opóźnione zostanie
wykonawstwo, co moŜe skutkować nałoŜeniem duŜych kar finansowych wynikających z
zawartych umów.
Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o
rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania
finansowego, są z nim zgodne.
Informacja o Spółce przedstawiona w sprawozdaniu finansowym oraz w
sprawozdaniach Zarządu, potwierdzają, Ŝe Spółka będzie kontynuować prowadzenie
działalności.
Opinię tę sporządził niŜej podpisany Krzysztof Kwiecień, wpisany na listę osób
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1602/7374, działający w
imieniu podmiotu, Kancelaria Biegłego Rewidenta Krzysztof Kwiecień, ul. Fabryczna 22/3,
57-362 Krosnowice, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i
wpisanego na listę pod numerem 76.
Krosnowice, 28 kwiecień 2006
Krzysztof Kwiecień
Biegły Rewident
Nr ewid. 1602/7374

Kancelaria Biegłego Rewidenta
Krzysztof Kwiecień
57-362 Krosnowice, ul. Fabryczna 22/3
Nr ewid. 76
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3. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa
Technicznego „HAVE” Sp. z o.o. sporządzonego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2004 roku
OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Udziałowców i Zarządu Spółki
Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „HAVE” Sp. z o.o..
za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Budownictwa
Technicznego „HAVE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 59-220
Legnicy, ul. Działkowa 38, na które składa się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
7. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r. który wykazuje po stronie aktywów i
pasywów sumy zł. 19.076.200.58.
8. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
wykazujący zysk netto w wysokości zł. 1,237.788,06.
9. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazujący zwiększenie
kapitału własnego o kwotę zł. 876.887,77
10. Rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŜnych o kwotę zł. 2.925.137,25.
11. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Moim zadaniem było zbadanie i wyraŜenie opinii o rzetelności, prawidłowości i
jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:
5. Rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.u. nr 121 poz.591 z
późniejszymi zmianami),
6. Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce,
7. Przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz.U.94 poz.
1037 z późniejszymi zmianami).
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób,
aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŜenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez
Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przewaŜającej mierze
w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych , z których wynikają liczby i
informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.
UwaŜam, Ŝe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraŜenia miarodajnej
opinii. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego
Moim zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i
objaśnienia słowne:
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d) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2004 r. jak teŜ wynik
finansowy za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
e) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i
postanowieniami statutu Spółki,
f) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w
powołanej wyŜej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych,
Nie zgłaszając zastrzeŜeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania
finansowego zwracam uwagę, Ŝe w dniu 16.03.2004 Spółka zakupiła nieruchomość w
Legnicy przy ul. Wojciecha 53. Cena sprzedaŜy wynosiła 600.000 zł z tego wartość gruntu –
373.660 zł oraz wartość budynków – 226.340 zł. Zakup budynków wykazano w bilansie w
pozycji „środki trwałe w budowie (poz. A .II. 2)” Od tych budynków nie dokonywano
odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 32 ustawy o rachunkowości. Spowodowało to
zaniŜenie kosztów i zwiększenie zysku brutto o 20.000 zł. tj. o 1,6% tego zysku.
Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o
rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania
finansowego, są z nim zgodne
Informacje o Spółce przedstawione w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniach
Zarządu, potwierdzają, Ŝe Spółka będzie kontynuować prowadzenie działalności.
Opinię tę sporządził niŜej podpisany Krzysztof Kwiecień, wpisany na listę osób
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1602/7374, działający w
imieniu podmiotu, Kancelaria Biegłego Rewidenta Krzysztof Kwiecień, ul. Fabryczna 22/3,
57-362 Krosnowice, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i
wpisanego na listę pod numerem 76.

Krzysztof Kwiecień
Biegły Rewident
Nr ewid. 1602/7374

Kancelaria Biegłego Rewidenta
Krzysztof Kwiecień
57-362 Krosnowice, ul. Fabryczna 22/3
Nr ewid. 76

4. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa
Technicznego „HAVE” Sp z o.o. sporządzonego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2003 roku
OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Udziałowców i Zarządu Spółki
Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „HAVE” Sp z o.o.
za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Budownictwa
Technicznego „HAVE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 59-220
Legnicy, ul. Działkowa 38, na które składa się:
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7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
8. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r. który wykazuje po stronie aktywów i
pasywów sumy 12.602.394,90 zł
9. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
wykazujący stratę netto w wysokości 839.024,74 zł.
10. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazujący zmniejszenie
kapitału własnego o kwotę 1.039.415,49. zł.
11. Rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 01.01.2003 do 31.12.2003
wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŜnych o kwotę 141.430,01. zł.
12. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
13. Sprawozdanie jednostki
Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
Moim zadaniem było zbadanie i wyraŜenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:
5. Rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z
późniejszymi zmianami),
6. Przepisów ustawy z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie
(Dz.U. nr 131),
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŜenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę
zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przewaŜającej mierze w
sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i
informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.
UwaŜam, Ŝe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraŜenia miarodajnej
opinii.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego.
Po uwzględnieniu tej okoliczności moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe,
obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne.

Moim zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe:
d) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2003 r. jak teŜ wynik
finansowy za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
e) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w
powołanej wyŜej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych,
f) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i
postanowieniami statutu Spółki,
Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o
rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania
finansowego, są z nim zgodne.
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Informacje o Spółce przedstawione w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniach
Zarządu, potwierdzają, Ŝe Spółka będzie kontynuować prowadzenie działalności.
Opinię tę sporządził niŜej podpisany Krzysztof Kwiecień, wpisany na listę osób
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1602/7374, działający w
imieniu podmiotu, Kancelaria Biegłego Rewidenta Krzysztof Kwiecień, ul. Fabryczna 22/3,
57-362 Krosnowice, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i
wpisanego na listę pod numerem 76.
Krosnowice, dn. 14.06.2003 r.
Krzysztof Kwiecień
Biegły Rewident
Nr ewid. 1602/7374

Kancelaria Biegłego Rewidenta
Krzysztof Kwiecień
57-362 Krosnowice, ul. Fabryczna 22/3
Nr ewid. 76

20.2.2.2 Historyczne dane finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego HAWE sp. z o.o. i porównywalnych
danych finansowych.
1. Informacje o Spółce
Spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „HAWE” sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy , ul.
Działkowa 38, zawiązana aktem notarialnym w dniu 18.10.1990 roku (Rep. A nr 8-47/790). W dniu
24 kwietnia 2002 roku Spółka wpisana została do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
0000108425 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Spółka otrzymała numer identyfikacyjny REGON 004052152
Przedmiotem działalności spółki
jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i
telekomunikacyjnych (EKD 4521C)
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony
3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe
Okres, za który prezentowane jest sprawozdanie finansowe:


od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Okresy, za który prezentowane są porównywalne dane finansowe:


od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.



od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.

4. Skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki
Skład Zarządu Spółki w latach 2003-2005 przedstawiał się następująco:
Prezes Zarządu Piotr Mazurkiewicz
Vice Prezes - Roman Jawdyk.
Rada Nadzorcza nie została powołana.
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawiera dane łączne
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Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych. Spółka
nie posiada jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
6. Wskazanie, czy jednostka jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy
sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Spółka, w okresie za który prezentowane są historyczna sprawozdania finansowe nie była jednostką
dominującą ani znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów i nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
7. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe oraz dane
porównywalne nastąpiło połączenie spółek
Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne nie zawierają skutków rozliczenia połączenia spółek.
8. ZałoŜenie kontynuacji działania
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu, Ŝe Spółka będzie kontynuować
działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, Ŝe nie zamierza ani nie musi
zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania działalności.
9. Porównywalność danych
Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały zaprezentowane w sposób
zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we
wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę
przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres 01.01. – 31.12.2005 roku.
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych nie
dokonywano Ŝadnych korekt, poniewaŜ opinie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych za lata, za które sprawozdania finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały
zamieszczone w Prospekcie, nie zawierały zastrzeŜeń.
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o
rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich
nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostroŜności.
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia
lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje
zasady:
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 1.501zł. do 3.500zł.
odpisywane są w koszty jednorazowo po ich przyjęciu do uŜytkowania. Ujmowane są w
ewidencji bilansowej środków trwałych według odpowiednich grup KŚT. Są to środki trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo.
b) przedmioty długotrwałego uŜytku do wartości 1.500zł. zaliczane są do materiałów.
c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyŜej 3.500zł. amortyzowane są metodą
liniową. Ustalając okres amortyzacji i stawkę uwzględnia się okres ekonomicznej uŜyteczności
środka trwałego. Zatem amortyzacja bilansowa nie jest równa amortyzacji podatkowej.
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Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie
zalicza się róŜnice kursowe z wyceny naleŜności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz
odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z
uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie.
 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyŜszych od ich cen sprzedaŜy netto na dzień bilansowy.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z
trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaŜy
netto moŜliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i są odnoszone w koszty
okresu
Stany i rozchody magazynowe, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów,
wycenia się:
a) materiały podstawowe – w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne
b) pozostałe materiały – w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne
c) towary – w cenach zakupu, stosują ceny przeciętne,
d) produkty – wg kosztach wytworzenia.
e) produkty w toku produkcji – w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko
materiałów bezpośrednich stosowanych do produkcji o przewidywanym czasie wykonania nie
dłuŜszym niŜ 3 miesiące
f) produkty w toku długoterminowej produkcji :
 wartość umowną określa się ryczałtowo wg umowy z kontrahentem, uwzględniając,
wiarygodnie określony, stopień zaawansowania.
 stopień zaawansowania mierzy się na podstawie obmiaru wykonanych prac
 na dzień zawarcia umowy określane są prawdopodobne całkowite koszty wykonania
usługi za cały czas realizacji
 rozliczenia dokonuje się w oparciu o ilość wykonanych kilometrów
NaleŜności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroŜnej wyceny (po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). W przypadku naleŜności innych niŜ z tytułu dostaw i usług,
których termin spłaty przypada po okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego wykazywane są one w
pozycji naleŜności długoterminowych.
Środki pienięŜne wykazuje się w wartości nominalnej.
Aktywa obrotowe wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o
rachunkowości za lata 2003-2004 po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego
usług korzysta jednostka, nie wyŜszym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na ten dzień natomiast w roku 2005 wg średniego kursu NBP
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o duŜym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i
wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
JeŜeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, stan zobowiązań wykazuje się
jako długoterminowe. Pozostałe zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o
rachunkowości za lata 2003-2004 po kursie sprzedaŜy stosowanym w tym dniu przez bank, z którego
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usług korzysta jednostka, nie wyŜszym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na ten dzień natomiast w roku 2005 wg średniego kursu NBP
 Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostroŜności,
obejmują w szczególności:
• równowartość otrzymanych lub naleŜnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń,
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
• środki pienięŜne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w
tym takŜe środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeŜeli stosownie do innych
ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń
międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody
operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków
trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
• nadwyŜka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów
długoterminowych
Przychody ze sprzedaŜy obejmują niewątpliwie naleŜne lub uzyskane kwoty ze sprzedaŜy,
obejmujące równieŜ przychody naleŜne z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. Umowy
budowlane długoterminowe są rozliczane metodą opartą na szacowaniu poziomu zaawansowania
realizacji kontrakty.

 Koszty
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Jako sprawozdanie finansowe
sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Na wynik finansowy Spółki wpływają
ponadto:
5. pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie
m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów
niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i
odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
6. przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia
inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyŜki dodatnich róŜnic kursowych nad ujemnymi,
7. koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji,
nadwyŜki ujemnych róŜnic kursowych nad dodatnimi,
8. straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych
z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.
Podatek dochodowy
Wynik finansowy brutto korygują: bieŜące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych oraz aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
BieŜące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z
przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi róŜnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową moŜliwą do odliczenia w
przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
którego jest podatnikiem.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z ujemnymi i
dodatnimi róŜnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie lub zwiększenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych
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Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej
rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostroŜnej wyceny.

11. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich
kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały
się następująco:
Okres obrotowy

Średni kurs w okresie1

Minimalny kurs w
okresie

Maksymalny kurs w
okresie

Kurs na ostatni
dzień okresu

01.01 – 31.12.2005

4,0233

3,8598

4,2756

3,8598

01.01 – 31.12.2004

4,5182

4,0790

4,8746

4,0790

01.01 – 31.12.2003

4,4474

4,1286

4,7170

4,7170

1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych
przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:


bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu,



rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pienięŜnych według kursów średnich w
odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyŜej kursami wymiany przez podzielenie wartości
wyraŜonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
12. Wybrane dane finansowe Emitenta w przeliczeniu na EURO
Okres 01.01. – 31.12.2005 r.
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Zobowiązania razem
- w tym zobowiązania krótkoterminowe
Liczba akcji – w szt.
Wartość księgowa na akcję (w zł / EURO)
Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EURO)
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pienięŜnych
Okres 01.01. – 31.12.2004 r.
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Kapitał własny

tys. zł
56 719
11 827
11 603
9 343
52 726
6 456
46 271
19 191
490
31 244
30 952
817
23
11
-9 748
-2 537
9 484
-2 802
tys. zł
16 659
1 567
1 476
1 238
19 076
9 265
9 812
10 160

tys. EURO
14 098
2 940
2 884
2 322
13 660
1 673
11 988
4 972
127
8 095
8 019
817
6
3
-2 423
-631
2 357
-696
tys. EURO
3 687
347
327
274
4 677
2 271
2 405
2 491
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Kapitał akcyjny
Zobowiązania razem
- w tym zobowiązania krótkoterminowe
Liczba akcji – w szt.
Wartość księgowa na akcję (w zł / EURO)
Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EURO)
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pienięŜnych
Okres 01.01. – 31.12.2003 r.
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Zobowiązania razem
- w tym zobowiązania krótkoterminowe
Liczba akcji – w szt.
Wartość księgowa na akcję (w zł / EURO)
Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EURO)
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Zmiana stanu środków pienięŜnych

490
8 701
8 457
817
12 435
1 515
6 036
-4 674
1 564
2 925

120
2 133
2 073
817
3 049
335
1 336
-1 035
346
647

tys. zł
14 232
979
1 112
839
12 602
3 539
9 064
8 768
490
3 694
3 620
817
10 732
1 027
1 883
333
-1 847
270

tys. EURO
3 200
220
250
189
2 672
750
1 921
1 859
104
783
767
817
2 275
231
423
75
-415
61

13. RóŜnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości
Spółka stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości. Spółka dokonała wstępnej identyfikacji obszarów występowania róŜnic oraz ich
wpływ na wartość kapitałów własnych i wyniku finansowego pomiędzy publikowanym
sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a
sprawozdaniem finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSSF. W tym celu Zarząd
Spółki wykorzystał najbardziej aktualną wiedzę o spodziewanych standardach i interpretacjach oraz
zasadach rachunkowości, które miałyby zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdania zgodnie z
MSSF. Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów róŜniłyby się od wielkości, które
wykazane byłyby w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF.
Mimo dołoŜenia naleŜytej staranności Spółka nie zakończyła do dnia publikacji niniejszego
sprawozdania finansowego procesu sporządzania sprawozdania finansowego wg MSSF (tj. proces
sporządzania wycen majątku do wartości godziwej nie został jeszcze zakończony). Zdaniem Zarządu
analiza obszarów róŜnic oraz szacowanie ich wartości bez sporządzenia kompletnego sprawozdania
finansowego wg MSSF jest obarczony ryzykiem niepewności. W związku z powyŜszym Zarząd
zdecydował się nie publikować wartościowego uzgodnienia róŜnic w wyniku netto oraz kapitale
własnym pomiędzy sprawozdaniem finansowym a danymi, które wynikałyby ze sprawozdania
sporządzonego zgodnie z MSSF.
14. RóŜnice w wycenie w porównaniu do międzynarodowych standardów rachunkowości
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Z uwagi na fakt, Ŝe sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są według polskich zasad
rachunkowości, wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów mogą róŜnić się od
wielkości, które wykazane byłyby w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Obszary ewentualnych róŜnic, które mogą wystąpić:
Przeszacowanie środków trwałych:
Wartość pozycji środki trwałe prezentowana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz danych
porównywalnych zawiera środki trwałe wyceniane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.
W przypadku przejścia na zasady rachunkowości zgodne z MSR/MSSF wartość środków trwałych
byłaby wykazana w wartości godziwej lub wartości przeszacowanej na dzień przejścia na MSR.
Wartości prezentowane w sprawozdaniu mogą róŜnić się od wartości godziwej środków trwałych.
Rozliczenie umów leasingowych:
Przyjęcie efektywnej stopy zwrotu do rozliczanie umów leasingowych moŜe spowodować zmianę
wartości zobowiązań leasingowych w bilansie.
Podatek odroczony:
Przeszacowanie poszczególnych aktywów i pasywów do wartości godziwej oraz ustalenie wartości
zobowiązań leasingowych moŜe spowodować zmianę wartości podatku odroczonego.
Zakres ujawnień
Wymogi niektórych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wprowadzają rozszerzony
zakres ujawnień w stosunku do zakresu danych wykazywanych w sprawozdaniach finansowych
sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta
Wszystkie dane liczbowe zamieszczone w punkcie 20.2.2 Rozdziału IV Prospektu występują w
tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej.

Bilans
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

Noty

31.12.2005
6 456

31.12.2004
9 265

31.12.2003
3 539

35

107

94

0

0

0

5 771

9 080

3 417

414

0

0

0

0

0

414

0

0

35

35

0

4.1. Nieruchomości

0

0

0

4.2. Wartości niematerialne i prawne

0

0

0

- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. NaleŜności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

35

35

0

35

35

0

0

35

0

0

0

0

wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0

0

0

201

43

28

201

43

28
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5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleŜności krótkoterminowe

0

0

0

46 270

9 811

9 063

27 341

2 811

1 914

8 438

3 727

5 392

0

0

0

2.2. Od pozostałych jednostek

8 437

3 727

5 392

3. Inwestycje krótkoterminowe

1 054

3 195

1 750

1 054

3 195

1 750

0

0

0

b) w pozostałych jednostkach

661

0

1 480

c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

393

3 195

270

0

0

0

2.1. Od jednostek powiązanych

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Noty

9 438

78

7

52 726

19 076

12 602

31.12.2005
19 191

31.12.2004
10 160

31.12.2003
8 768

490

490

490

0

0

0

0

0

0

9 358

8 430

8 085

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

0

2

2

6. Pozostałe kapitały rezerwowe

0

0

0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0

0

-648

9 343

1 238

839

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy

8. Zysk (strata) netto

0

0

0

33 535

8 916

3 834

2 292

216

140

1 922

0

15

0

0

0

a) długoterminowa

0

0

0

b) krótkoterminowa

0

0

0

1.3. Pozostałe rezerwy

370

216

125

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

a) długoterminowe

41

41

84

b) krótkoterminowe

329

170

41

269

221

0

0

0

0

269

221

0

30 952

8 457

3 620

0

0

0

30 725

8 285

3 471

227

172

149

22

22

74

2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe

0

0

0

22

22

74

0

0

0

22

22

74

Pasywa razem

52 726

19 076

12 602

Wartość księgowa kapitałów własnych (w tys. zł)

19 191

10 160

8 768

b) krótkoterminowe
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Liczba udziałów
Wartość księgowa na jeden udział (w tys. zł)

817

817

817

23

12

11

Pozycje pozabilansowe
Nota

31.12.2005

31.12.2004
0

31.12.2003

1. NaleŜności warunkowe

0

0

2. Zobowiązania warunkowe

600 000

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z

600 000

600 000

0

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

tytułu)
- udzielonych poręczeń wekslowych dla
FONE sp. z o.o.
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z
tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)

0

0

0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e,

600 000

600 000

0

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

56 719

16 659

14 232

0

0

0

49 369

15 861

13 919

7 350

798

313

39 469

11 630

10 302

0

0

0

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

32 211

10 860

10 005

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

7 258

770

297

17 250

5 029

3 930

razem

Rachunek zysków i strat
Noty
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tym:
- jednostkom powiązanym

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)
IV. Koszty sprzedaŜy
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

0

0

4 978

3 784

3 411

12 272

1 245

519

1 296

927

571

64

18

15

136

54

21

1 096

855

535

1 741

605

111

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

0

0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0

0

0

1 741

605

111

11 827

1 567

979

66

21

179

0

0

0

0

0

0

2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne

3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
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0

0

175

0

0

0

3. Zysk ze zbycia inwestycji

0

0

0

4. Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

0

66

21

4

290

111

46

279

28

39

0

0

0

2. Strata ze zbycia inwestycji

0

0

0

3. Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

0

2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych

5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych

11

83

7

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)

11 603

1 477

1 112

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. – XIII.2.)

0

-1

0

1. Zyski nadzwyczajne

0

0

0

2. Straty nadzwyczajne

0

1

0

11 603

1 476

1 112

2 260

238

273

539

262

195

1 721

-24

78

0

0

0

0

0

0

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVI)

9 343

1 238

839

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (w tys. zł)

9 343

1 238

839

817

817

817

11

2

1

4. Inne

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieŜąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Liczba udziałów zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jeden udział (w tys. zł)

Zestawienie zmian w kapitale własnym
01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005
10 160

-31.12.2004
8 768

-31.12.2003
9 807

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

b) korekty błędów podstawowych

0

0

-648

10 160

8 768

9 159

490

490

490

0

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

490

490

490

0

0

0

0

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy

2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
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a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego

0

0

0

8 430

8 085

6 323

928

345

1 762

a) zwiększenia (z tytułu)

965

809

1 762

- podziału zysku

963

809

1 762

- z kapitału z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

2

0

0

37

464

0

9 358

8 430

8 085

2

2

2

-2

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

0

0

0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0

2

2

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

0

0

0

0

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

0

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

- zbycia środków trwałych

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

0

0

0

1 238

191

2 992

1 238

839

2 992

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

b) korekty błędów podstawowych

0

0

0

1 238

839

2 992

0

0

0

1 238

839

2 992

Kapitał zapasowy

963

809

1 762

Dywidendy

200

0

1 200

75

30

30

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

0

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

0

-648

0

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

0

b) korekty błędów podstawowych

0

0

-648

0

-648

-648

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)

Fundusz darowizn

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia kapitałem zapasowym

0

648

0

0

0

-648

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

-648

9 343

1 238

839

9 343

1 238

839

b) strata netto

0

0

0

c) odpisy z zysku

0

0

0

19 191

10 160

8 768

19 191

10 160

8 768

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)
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Rachunek przepływów pienięŜnych – metoda pośrednia
01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu naleŜności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem

9 343

1 238

839

-19 092

4 798

817

1 489

668

1 070

0

0

0

224

90

-165

-64

-18

-15

2 070

75

-228

-20 002

-898

-1 092

-5 771

1 664

-339

12 475

3 337

1 589

-9 354

-122

0

-158

0

-4

-9 748

6 036

1 656

poŜyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
(I +/- II)
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
112

1 720

1 598

64

18

0

0

2 961

3 224

0

1 481

1 612

0

0

0

- zbycie aktywów finansowych

0

0

0

- dywidendy i udziały w zyskach

0

0

0

- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych

0

0

0

- odsetki

0

0

0

- inne wpływy z aktywów finansowych

0

1 481

1 612

0

1 481

1 598

- zbycie aktywów finansowych

0

0

15

- dywidendy i udziały w zyskach

0

0

0

- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych

0

0

0

- odsetki

0

0

0

- inne wpływy z aktywów finansowych

0

1 481

1 583

48

221

0

2 649

6 394

1 265

2 635

4 527

0

0

500

0

3. Na aktywa finansowe, w tym:

14

0

0

a) w jednostkach powiązanych

0

0

0

- nabycie aktywów finansowych

0

0

0

- udzielone poŜyczki długoterminowe

0

0

0

14

0

0

I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne
i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne

b) w pozostałych jednostkach
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- nabycie aktywów finansowych
- udzielone poŜyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)

14

0

0

0

0

0

0

1 367

1 265

-2 537

-4 674

333

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych

10 019

1 654

165

0

0

0

10 019

1 500

0

0

0

0

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i poŜyczki
3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych

0

154

165

535

90

2 012

0

0

648

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

200

0

1 200

3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu

112

0

30

4. Spłaty kredytów i poŜyczek

0

0

134

5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych

0

0

0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0

0

0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0

0

0

224

90

0

0

0

0

9 484

1 564

-1 847

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

-2 802

2 925

141

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:

-2 802

2 925

141

0

0

0

3 195

270

128

393

3 195

270

4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

podziału zysku

8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I - II)

- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych
F. Środki pienięŜne na początek okresu
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej moŜliwości dysponowania

0

0

0
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Noty objaśniające do bilansu

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

0

0

0

0

0

0

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

35

0

0

- oprogramowanie komputerowe

35

0

0

d) inne wartości niematerialne i prawne

0

107

94

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0

0

0

35

107

94

a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy

Wartości niematerialne i prawne, razem
ZMIANY WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH
I PRAWNYCH
(WG GRUP
RODZAJOWYCH)

koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

wartość
firmy

nabyte koncesje,
patenty, licencje i
podobne wartości, w
tym:
oprogramowanie
komputerowe

31.12.2005

a) wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na początek
okresu
b) zwiększenia (z
tytułu)

inne wartości
niematerialne
i prawne

zaliczki na
wartości
niematerialne
i prawne

Wartości
niematerialne
i prawne,
razem

323

323

323

14

14

14

d) wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu
e) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek okresu
f) amortyzacja za okres
(z tytułu)

337

337

337

217

217

217

85

85

85

g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu
h) odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości
na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu

302

302

302

c) zmniejszenia (z
tytułu)

175

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.
trwałej utraty wartości
na koniec okresu
j) wartość netto
wartości
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu

ZMIANY WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I
PRAWNYCH
(WG GRUP
RODZAJOWYCH)

35

koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

wartość
firmy

nabyte koncesje,
patenty, licencje i
podobne wartości, w
tym:

ZMIANY WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I
PRAWNYCH
(WG GRUP
RODZAJOWYCH)

inne wartości
niematerialne
i prawne

zaliczki na
wartości
niematerialne
i prawne

Wartości
niematerialne
i prawne,
razem

0
0

0
0

0
0

0
0

257
74

0
0

257
74

0

0

0

0

323

0

323

0

0

0

0

163

0

163

0

0

0

0

61

0

61

0

0

0

0

224

0

224

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

0

107

koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

wartość
firmy

nabyte koncesje,
patenty, licencje i
podobne wartości, w
tym:

0
0

inne wartości
niematerialne
i prawne

oprogramowanie
komputerowe

31.12.2003

a) wartość brutto wartości
niematerialnych i
prawnych na początek
okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

35

oprogramowanie
komputerowe

31.12.2004

a) wartość brutto wartości
niematerialnych i
prawnych na początek
okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu
e) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z
tytułu)
g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na koniec
okresu
h) odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości na
początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości na koniec
okresu
j) wartość netto wartości
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu

35

0
0

0
0

0
0

164
164

zaliczki na
wartości
niematerialne
i prawne

0
0

Wartości
niematerialne
i prawne,
razem

164
164
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c) zmniejszenia (z tytułu)

d) wartość brutto
wartości
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu
e) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z
tytułu)

g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na koniec
okresu
h) odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości na
początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości na koniec
okresu
j) wartość netto wartości
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu

0

0

0

0

246

0

246

0

0

0

0

84

0

84

0

0

0

0

69

0

69

0

0

0

0

153

0

153

0

0

0

94

0

94

0

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

35

107

38

0

0

56

0

0

56

0

0

0

35

107

94

31.12.2005
5 449

31.12.2004
4 052

31.12.2003
3 417

457

461

91

a) własne
b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej
umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

1 097

706

760

- urządzenia techniczne i maszyny

2 291

1 741

1 841

- środki transportu

1 587

1 139

719

18

6

7

322

5 027

0

0

0

0

5 771

9 080

3 417

- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
ZMIANY ŚRODKÓW
TRWAŁYCH

grunty (w
tym prawo

budynki,
lokale i

urządzenia
techniczne

środki
transportu

inne
środki

Środki
trwałe,
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(WG GRUP RODZAJOWYCH)

uŜytkowania
wieczystego
gruntu)

31.12.2005
a) wartość brutto środków trwałych
na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

464

464

31.12.2004
a) wartość brutto środków trwałych
na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych
na koniec okresu

ZMIANY ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)
31.12.2003
a) wartość brutto środków trwałych
na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)

i maszyny

trwałe

1 110

4 350

2 347

512

1 227
5577

1 040
270
3117

0

h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych
na koniec okresu

ZMIANY ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)

obiekty
inŜynierii
lądowej i
wodnej

13
1609

razem

383

8654

147
499

2926
314
11266

31

3

404

2603

1208

393

4611

4
8

108
512

683
3 286

322
1 530

88
481

1 205
5817

457

1097

2291

1587

18

5449

grunty (w
tym prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu)

budynki,
lokale i
obiekty
inŜynierii
lądowej i
wodnej

urządzenia
techniczne
i maszyny

środki
transportu

inne
środki
trwałe

Środki
trwałe,
razem

91
374
-

1110
0
-

4337
0
-

2347
0
-

396
0
-

8280
374
-

464

1110

4337

2347

396

8654

-

-

2

-

-

-

3

404

2596

1208

390

4601

3

404

2596

1208

390

4601

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

461

706

1741

1139

6

4052

grunty (w
tym prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu)

budynki,
lokale i
obiekty
inŜynierii
lądowej i
wodnej

urządzenia
techniczne
i maszyny

środki
transportu

inne
środki
trwałe

Środki
trwałe,
razem

91
0
0

1044
66
0

3284
908
28

1754
248
136

9
4
0

6181
1226
164

91

1110

4164

1866

13

7243

0
0

243
106

1852
471

885
262

5
2

2985
841
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g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych
na koniec okresu

0

349

2323

1147

6

3826

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

760

1841

31.12.2005
4 823

a) własne

719

7

3417

31.12.2004

31.12.2003

3 857

3417

626

b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej

195

umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
a) od jednostek powiązanych, w tym:
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
NaleŜności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość naleŜności
NaleŜności długoterminowe brutto
ZMIANA STANU NALEśNOŚCI
DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

4 052

5 449

Środki trwałe bilansowe, razem

31.12.2005
414

3 417

31.12.2004
-

31.12.2003
-

-

-

-

-

-

-

-

414

-

-

414

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

-

-

a) stan na początek okresu

165

b) zwiększenia (z tytułu)

249

-

-

c) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

-

- przesunięcia do krótkoterminowych
d) stan na koniec okresu
NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
NaleŜności długoterminowe, razem

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach zaleŜnych
b) w jednostkach współzaleŜnych
c) w jednostkach stowarzyszonych
d) w znaczącym inwestorze

-

-

-

414

-

-

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

414

-

-

-

-

-

414

-

-

31.12.2005
-

31.12.2004
-

31.12.2003
-

35

35

-

-

-

-

-

e) w jednostce dominującej

-

-

-

f) w pozostałych jednostkach

-

-

-
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35

35

-

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

35

-

-

b) zwiększenia (z tytułu)

-

35

-

- nabycia udziałów

-

-

-

c) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

-

d) stan na koniec okresu

35

35

-

- udziały lub akcje
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

-

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH
AKTYWÓW FINANSOWYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
A

b

c

nazwa (firma) jednostki ze
wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot
przedsiębiorstwa

Polskie Sieci Optyczne Sp. z o. o. Legnica

d

e
f
g
h
i
j
k
L
zastosowana
metoda
konsolidacji /
wskazanie,
charakter powiązania wycena metodą
innej niŜ
(jednostka zaleŜna, praw własności,
określona pod
współzaleŜna,
bądź wskazanie, data objęcia
lit. j) lub k),
wartość
Ŝe jednostka nie
stowarzyszona, z
kontroli /
udziałów /
udział w
podstawy
podlega
wyszczególnieniem
współkontroli /
akcji
korekty
wartość
procent
ogólnej liczbie
kontroli /
powiązań
konsolidacji /
uzyskania
według aktualizujące bilansowa posiadanego
głosów na współkontroli /
wycenie metodą znaczącego
bezpośrednich i
ceny
wartość
udziałów /
kapitału
walnym
znaczącego
praw własności
zakładowego zgromadzeniu
pośrednich)
nabycia
(razem)
akcji
wpływu
wpływu

budownictwo
jednostka zaleŜna
ogólne i
inŜynieria
lądowa,
telekomunikacja

0

0,00

35 000,00 0,00

35 000,00 0,35

35000

RAZEM

0

0,35

0,00

35000

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – c.d.
nazwa (firma)
jednostki ze
kapitał
wskazaniem
zakładow
formy
y
prawnej

Polskie
Sieci
Optyczne

500000

m

n

o

p

kapitał własny jednostki, w tym:

zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania jednostki, w tym:

naleŜności jednostki:

aktywa
jednostki
razem

przychody
ze
sprzedaŜy

227592

3551025,5

5,38

1

naleŜne
wpłaty na
kapitał
zakładow
y
(wielkość
ujemna)

kapitał
zapasow
y

pozostały kapitał własny, w tym
Pozostały
Zysk
zysk
Ogółem
kapitał
(strata) z (strata
własny
lat
) netto
ubiegłyc
ogółem
h

353795,

-

1630

5

208 5

725,69

zobowiązania
zobowiązania
naleŜności
naleŜności
długoterminow krótkoterminow długoterminow krótkoterminow
e
e
e
e

529 755,17

1 091 970,52

685952,30

96,21

Sp. z o. o
RAZEM
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R

S
nieopłacona
przez
emitenta
wartość
udziałów
(akcji) w
jednostce

t
otrzymane
lub
naleŜne
dywidendy
od jednostki
za ostatni
rok
obrotowy

600000
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

(STRUKTURA WALUTOWA)
35

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

-

35
-

-

35

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa

0

35

0

finansowe, razem
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) akcje (wartość bilansowa):

-

-

-

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

-

-

-

- wartość na początek okresu

-

-

-

- wartość według cen nabycia

-

-

-

b) obligacje (wartość bilansowa):

-

-

-

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

-

-

-

(WG ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach
(wartość bilansowa)
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
pozagiełdowych (wartość bilansowa)

-

35

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na rynku

35

35

regulowanym (wartość bilansowa)
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
Wartość według cen nabycia, razem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wartość na początek okresu, razem

-

-

-

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

-

-

-

35

Wartość bilansowa, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

31.12.2005

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

35

31.12.2004

35

31.12.2003

43

28

43

28

0,00

na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy

0,00

- na stratę z lat ubiegłych

-

-

-

b) odniesionych na kapitał własny

-

-

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

-

2. Zwiększenia

201

43

201

43

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą

-

-

-

-

-

-

podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi
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róŜnicami przejściowymi
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w

-

-

-

-

-

-

związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi
3. Zmniejszenia

43

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi

43

28

0,00
-

28

róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi
róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową
(z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

na koniec okresu, razem, w tym:

201

43

a) odniesionych na wynik finansowy

201

43

-

- dotyczący strat z lat ubiegłych

-

-

-

b) odniesionych na kapitał własny

-

-

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

-

31.12.2005
304

31.12.2004
714

31.12.2003
111

27 037

2 097

1 803

c) produkty gotowe

0

0

0

d) towary

0

0

0

e) zaliczki na dostawy

0

0

0

27 341

2 811

1 914

31.12.2005
8 437

31.12.2004
3 728

31.12.2003
5 392

5 765

3 719

5 333

5 765

3 719

4 925

ZAPASY
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku

Zapasy, razem

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
a) od jednostek powiązanych
b) naleŜności od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy

-

-

-

-

-

2 434

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń

238

- inne
- dochodzone na drodze sądowej

-

9
-

59
-

8 437

3 728

5 392

c) odpisy aktualizujące wartość naleŜności

0

50

183

NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem

8 437

3 778

5 575

NaleŜności krótkoterminowe netto, razem

183
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ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

31.12.2005

31.12.2004
50

Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)

31.12.2003

183

319

-

-

-

-

-

-

b) zmniejszenia (z tytułu)

50

133

136

50

133

136

-

-

-

-

-

-

0

Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności

50

183

krótkoterminowych na koniec okresu

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)

31.12.2005

31.12.2004

8 438

a) w walucie polskiej

3 778

-

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

8 438

NaleŜności krótkoterminowe, razem

31.12.2003
5 575
-

3 778

5 575

NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO)
- O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

SPŁATY:
5 765

a) do 1 miesiąca

3 769

5 516

b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy

-

-

-

c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy

-

-

-

d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku

-

-

-

e) powyŜej 1 roku

-

-

-

f) naleŜności przeterminowane

-

5 765

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i

3 769

5 516

50

183

3 719

5 333

-

usług
5 765

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2005
-

31.12.2004
-

31.12.2003
-

b) w jednostkach współzaleŜnych

-

-

-

c) w jednostkach stowarzyszonych

-

-

-

d) w znaczącym inwestorze

-

-

-

e) w jednostce dominującej

-

-

1 481

a) w jednostkach zaleŜnych

f) w pozostałych jednostkach
- obligacje zerokuponowe Skarbu Państwa wyceniane w

-

wartości rynkowej
g) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

393

3 195

270

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach

393

3 195

270
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- inne środki pienięŜne

-

-

-

- inne aktywa pienięŜne

-

-

-

2 756

3 195

1 750

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

1 054

3 195

1 750

-

3 195

1 750

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

a) w walucie polskiej

661

-

-

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

661

-

-

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe

1 054

aktywa finansowe, razem

UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Udzielone poŜyczki krótkoterminowe, razem

ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE
(STRUKTURA WALUTOWA)

393

a) w walucie polskiej

3 195

-

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

393

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem

-

270
-

3 195

270

NOTA 7
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

4 361

-

-

- rozliczenie kontraktów długoterminowych

-

-

-

- pozostałe (koszty dot. następnego okresu)

-

78

8

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym :

-

-

4 361

78

8

MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

Odpisy aktualizujące składniki aktywów nie wystąpiły.

KAPITA Ł ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria /
emisja

Rodzaj
udziałó
w

Rodzaj
uprzywilejowania
akcji

Rodzaj
ograniczenia
praw do
akcji

Liczba
udział
ów

Wartość
serii /
emisji wg
wartości
nominalnej

Sposób
pokrycia
kapitału

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)
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zwykłe

brak

brak

Liczba
udziałów w
szt.
Kapitał
zakładowy,
razem w zł
Wartość
nominalna
jednej
udziału w zł

817

Apot/gotów
ka

600

18.10.1990

18.10.1990

817

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU

600 000

600

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Zwiększenia

1 922

-

15

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich

1 922

-

15

1 922

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
na początek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

róŜnic przejściowych (z tytułu)
- rozliczenie kontraktów długoterminowych
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi
róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z dodatnimi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
-

-

-

3. Zmniejszenia

-

15

-

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 922

-

-

-

15

1 922

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi
róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z dodatnimi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
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c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Data
DODATNIE RÓśNICE PRZEJŚCIOWE
1 umowy długoterminowe
II PASYWA

-

-

-

-

-

-

-

-

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

9 588

-

-

31.12

-

-

-

-

-

-

wygaśnięcia
-

I AKTYWA

-

Suma

9 588

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
DŁUGOTERMINOWYCH

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

(WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu

46

41

0

- rezerwa na kaucję

46

-

-

-

-

-

b) zwiększenia

-

- rezerwa na kaucję

9

5

41

c) wykorzystanie

-

-

-

13

-

-

-

-

46

41

d) rozwiązanie (z tytułu)
- rezerwa na kaucję
e) stan na koniec okresu

--

42

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

(WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

170

84

155

84

15
317

86

309

-

8

-

-

c) wykorzystanie (z tytułu)

155
3

-

e) stan na koniec okresu

329

170

a) wobec jednostek zaleŜnych
b) wobec jednostek współzaleŜnych

84
-

-

d) rozwiązanie (z tytułu)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

-

84

31.12.2005
-

31.12.2004
-

31.12.2003
-

-

-

-

c) wobec jednostek stowarzyszonych

-

-

-

d) wobec znaczącego inwestora

-

-

-

e) wobec jednostki dominującej

-

-

-

f) wobec pozostałych jednostek
- umowy leasingu finansowego

269
269

221
-

-
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- inne zobowiązania finansowe

221

-

Zobowiązania długoterminowe, razem

-

269

221

-

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

269

221

-

-

-

-

SPŁATY
a) powyŜej 1 roku do 3 lat
b) powyŜej 3 do 5 lat
c) powyŜej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

-

-

-

269

221

-

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

269

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych

-

-

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

31.12.2005
-

0
-

269

Zobowiązania długoterminowe, razem

a) wobec jednostek zaleŜnych

221
221

31.12.2004
-

0

31.12.2003
-

b) wobec jednostek współzaleŜnych

-

-

-

c) wobec jednostek stowarzyszonych

-

-

-

d) wobec znaczącego inwestora

-

-

-

e) wobec jednostki dominującej

-

-

-

f) wobec pozostałych jednostek

30 725

20 903

3471

- kredyty i poŜyczki, w tym:

11 519

1 500

-

- z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

-

-

-

- z tytułu dywidend

-

-

-

- inne zobowiązania finansowe, w tym:

-

-

-

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy

16 989

4 851

2

16 989

4 851

2121

-

-

-

- zaliczki otrzymane na dostawy

-

-

-

- zobowiązania wekslowe

-

- powyŜej 12 miesięcy

-

-

1 183

1248

835

- z tytułu wynagrodzeń

383

281

234

- inne (wg tytułów):

651

405

g) fundusze specjalne (wg tytułów)

227

172

30 952

8 457

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

281
149
3 620

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

a) w walucie polskiej

30 952

8 457

3 620

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

30 952

8 457

3 620

(STRUKTURA WALUTOWA)

Zobowiązania krótkoterminowe, razem
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ŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
Wartość księgowa (w tys. zł.)

31.12.2005
9 343

31.12.2004
1 238

31.12.2003
839

817

817

817

11

2

1

Liczba akcji ( w szt)
Wartość księgowa na jedną akcję (w tys . zł)

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję: wartość księgowa / liczba udziałów ogółem,
przy czym:
a) wartość księgowa = aktywa – (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

-31.12.2005
47 091

-31.12.2004
13 674

-31.12.2003
12 463

0

0

0

2 200

2 138

1 154

SprzedaŜ z działalności budowlano-montaŜowej
- w tym: od jednostek powiązanych
SprzedaŜ z projektowania

0

0

0

79

49

302

- w tym: od jednostek powiązanych
Pozostałe

0

0

0

49 369

15 862

13 919

- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj

-

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2004
15 862

-31.12.2003
13 919

-

-

-

47 091

-

-

-

-

-

2 200

-

-

-

-

-

79

15 862

13 919

- w tym: od jednostek powiązanych
- SprzedaŜ z projektowania
- w tym: od jednostek powiązanych
- pozostałe

-

-

-

-

-

-

49 369

15 862

13 919

-

-

-

- w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem

-

-31.12.2005
49 369

- w tym: od jednostek powiązanych
- SprzedaŜ z działalności budowlano-montaŜowej

-

- w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

MATERIAŁÓW

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
7 350

798

313

SprzedaŜ materiałów budowlanych

7 350

798

313

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów,

7 350

798

313

SprzedaŜ kraj
- w tym: od jednostek powiązanych
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razem
- w tym: od jednostek powiązanych

-

-

-

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

MATERIAŁÓW

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

(STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj

7 350

798

313

- w tym: od jednostek powiązanych

7 350

798

313

-

-

798

313

-

-

sprzedaŜ materiałów budowlanych
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów,

7 350

razem
- w tym: od jednostek powiązanych

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

-

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2003
1 070

1 489

-31.12.2004
668

b) zuŜycie materiałów i energii

12 096

5 434

3 529

c) usługi obce

29 548

5 304

3 401

d) podatki i opłaty

425

300

192

e) wynagrodzenia

6 636

5 295

4 281

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1722

1 257

1 056

2 208

1 208

807

54 125

19 466

14 336

-16 937

-294

-920

a) amortyzacja

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby

-

jednostki (wielkość ujemna)

-4 527

-

-

-

-

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)

-4 978

-3 785

-3 411

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

32 211

10 860

10 005

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna)

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
c) pozostałe, w tym:
Otrzymane dotacje
Odszkodowania
Odsetki od poŜyczek

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

64

18

15

1 026

909

556

136

54

21

28

-

-

206

26

-

-

836

-

-

Inne- niestanowiące przychodów podatkowych

-

300

474

Inne

-

555

61

1296

927

571

SprzedaŜ kosztów obcych

Inne przychody operacyjne i rezerwy razem

INNE KOSZTY OPERACYJNE

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003
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-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

a) utworzone rezerwy (z tytułu)

374

-

-

Na niewykorzystane urlopy

374

-

-

b) pozostałe, w tym:
Sankcje

1 367

-

-

367

-

-

RóŜnice magazynowe

21

-

-

Inne

143

605

111

Koszty obce

836

-

-

1 741

605

111

Inne koszty operacyjne, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

a) z tytułu udzielonych poŜyczek

-

-

-

64

0

175

-

-

-

od pozostałych jednostek

64

0

175

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

64

0

175

b) pozostałe odsetki
od jednostek powiązanych, w tym:

INNE PRZYCHODY FINANSOWE

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

a) dodatnie róŜnice kursowe

2

-

-

- zrealizowane

2

-

-

- niezrealizowane

-

-

-

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

-

-

-

c) pozostałe, w tym:

-

-

-

Inne

-

21

4

Inne przychody finansowe, razem

2

21

4

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) od kredytów i poŜyczek

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

176

-

-

-

-

-

dla jednostek powiązanych, w tym:
dla innych jednostek

176

-

-

b) pozostałe odsetki

103

28

39

dla jednostek powiązanych, w tym:
dla innych jednostek (leasing)

279

28

39

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

279

28

39

INNE KOSZTY FINANSOWE

01.01.2005

01.01.2004

-31.12.2005

01.01.2003

-31.12.2004

-31.12.2003

a) ujemne róŜnice kursowe, w tym:

-

-

-

- zrealizowane

4

-

-

- niezrealizowane

-

-

-

b) utworzone rezerwy (z tytułu)

-

-

-

c) pozostałe, w tym:
- inne

7
7

83
83

7
7

11

83

7

Inne koszty finansowe, razem
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STRATY NADZWYCZAJNE

01.01.2005-

01.01.2004-

31.12.2005

01.01.2003-

31.12.2004

31.12.2003

a) losowe

-

1

-

b) pozostałe (wg tytułów)

-

-

-

Straty nadzwyczajne, razem

-

1

-

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005
11 603

-31.12.2004
1 476

-31.12.2003
1 112

765

-98

-390

opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
-przychody trwale niepodatkowe

-26

-874

-474

-koszty trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu

550

0

101

1 048

806

30

-806

-30

-47

PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY
1. Zysk (strata) brutto
2. RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą

-koszty przejściowo nie stanowiące kosztu uzuskania przychodu
-koszty podatkowe z roku ubiegłego
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w

0

0

0

2 840

1 378

722

540

262

195

0

0

0

540

262

195

540

262

195

0

0

0

0

0

0

poszczególnych latach
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŜki
podatku
7. Podatek dochodowy bieŜący ujęty (wykazany) w deklaracji
podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał
własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość
firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się
róŜnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek
podatkowych

1 721

-23

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 721

-23

78

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty
podatkowej, ulgi podatkowej lub róŜnicy przejściowej
poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego lub braku moŜliwości
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem
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PODZIAŁ ZYSKU NETTO LUB SPOSÓB POKRYCIA
STRATY
Na kapitał zapasowy

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005
9 343

-31.12.2004

-31.12.2003

963

809

Kapitał darowizn i sponsoringu

-

75

30

Dywidenda

-

200

-

9 343

1 238

839

Razem

SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

AKCJĘ ZWYKŁĄ ORAZ ROZWODNIONEGO ZYSKU

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

(STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ
a) zysk (strata) netto w tys. zł
b) liczb udziałów w szt.
c) zysk netto przypadający na udział w tys. zł

9 343

1 238

839

817

817

817

11

2

1

Noty objaśniające do rachunku przepływów pienięŜnych
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH DO
SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005
393

-31.12.2004
3 195

-31.12.2003
270

393

3 195

270

- inne środki pienięŜne
Razem

Dodatkowe noty objaśniające
NOTA 1

INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
NOTA 1.1. Kategorie instrumentów finansowych
Lp.
1
2

Treść
Stan na początek okresu, w tym

0

Wycena

0

Zwiększenia

661

- udzielenie poŜyczki

661

- wycena
3

4

PoŜyczki udzielone

0

Zmniejszenia

0

- sprzedaŜ

0

- wycena

-

Stan na koniec okresu, z tego:

Lp.

661

Treść

Aktywa finansowe
dostępne do sprzedaŜy
Na 31.12.2005
35

1

Stan na początek okresu, w tym
Wycena

-

2

Zwiększenia

-

- nabycie

-

193

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

3

- przekwalifikowanie

-

- wycena

-

Zmniejszenia

-

- sprzedaŜ

-

- wycena
4
4.1

-

Stan na koniec okresu, z tego:

35

ujawnione w bilansie długoterminowe aktywa finansowe

-

a) udziału lub akcje
b) dłuŜne papiery wartościowe

-

c) inne papiery wartościowe

-

d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

Lp.
1

35

Treść
Stan na początek okresu, w tym

Pozostałe zobowiązania
finansowe
1 721

Zobowiązania leasingowe
kredyt
2

Zwiększenia

10 138

- kredyty bankowe

10 090

- leasingi
3

4
4.1

221
1 500

48

- wycena

-

Zmniejszenia

-

- sprzedaŜ

-

- wycena

-

Stan na koniec okresu, z tego:

11 859

ujawnione w bilansie długoterminowe zobowiązania finansowe

11 859

a) inne zobowiązania finansowe
b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

11 859

NOTA 1.2 Charakterystyka instrumentów finansowych jednostki
NOTA 1.2.1

Istotne informacje o instrumentach finansowych

A. Rodzaj instrumentów finansowych
Spółka posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych, zobowiązania z tytułu kredytów bankowych,
udzielone poŜyczki oraz zobowiązania leasingowe.
B. Metody i istotne załoŜenia przyjęte do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań
finansowych wycenianych w wartości godziwej:
Jednostka nie stosuje wyceny w wartości godziwej dla posiadanych instrumentów finanasowych
C. Ujmowanie skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii
dostępnych do sprzedaŜy
Aktywa dostępne do sprzedaŜy będące w posiadaniu spółki nie są notowane na rynku regulowanym,
dlatego zostały wycenione w cenie nabycia.
D. Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości
godziwej i ujmowanie skutków ich przeszacowania.
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Nie występują
E. Tabela zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych
W całym okresie 2003-2005 nie wystąpiły zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów
finansowych.
F. Zasady wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na
rynku regulowanym
Nie wystąpiły takie transakcje
NOTA 1.2.2

Aktywa finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia

Nie wystąpiły
NOTA 1.2.3

Aktywa i zobowiązania finansowe nie wyceniane w wartości godziwej
Pozycja

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

Aktywa finansowe
Wartość udziałów w jednostkach podporządkowanych

35

Udzielone poŜyczki

661

0

0

269

221

0

1 500

0

Zobowiązania finansowe
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów
wartościowych

0

11 519

Kredyty

NOTA 1.2.4

35

Umowy dotyczące przekształcenia aktywów finansowych w papiery wartościowe i/lub
umowy odkupu

Nie wystąpiły
NOTA 1.2.5

Powody zmian zasad wyceny aktywów finansowych

Nie wystąpiły
NOTA 1.2.6

Kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych

Nie wystąpiły
NOTA 1.2.7

Przychody z odsetek

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) z tytułu udzielonych poŜyczek

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005
-

-31.12.2004
-

-31.12.2003
-

od jednostek powiązanych

-

-

-

od pozostałych jednostek, w tym

-

-

-

64

-

-

b) pozostałe odsetki
od jednostek powiązanych
od pozostałych jednostek, w tym

-

-

-

64

-

-
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Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

NOTA 1.2.8

64

-

-

Odsetki niezrealizowane od poŜyczek udzielonych lub naleŜności własnych w części
objętej odpisami aktualizującymi

Nie wystąpiły
NOTA 1.2.9

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

01.01.2005

01.01.2004
-31.12.2004

-31.12.2003

103

28

39

279

28

39

-31.12.2005

01.01.2003

a) z tytułu kredytów i poŜyczek
176

- od jednostek pozostałych

103

b) pozostałe odsetki, w tym
- od jednostek pozostałych (leasing)
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

NOTA 1.2.10 Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie dotyczącym wyceny
instrumentów zabezpieczających
Nie dotyczy.
NOTA 2

DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZOBOWIĄZANIACH
WARUNKOWYCH,
W
TYM
RÓWNIEś UDZIELONYCH
PRZEZ SPÓŁKĘ
GWARANCJACH I PORĘCZENIACH (TAKśE WEKSLOWYCH)
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Nr umowy
Poręczenie wekslowe

Beneficjent
FONE sp. z o.o.

Data
Data
wystawienia obowiązywania
06.08.2004
05.08.2007

700-30-003-IA

NETIA SA

24.08.2004

30.05.2007

700-18-315-IH
700-30-312-IJ
UM/IU/000316/2004
150/PCSS/2003

NETIA SA
NETIA SA
Dialog
ICHB PAN PCSS

16.07.2004
23.05.2005
01.06.2004

15.07.2007
22.05.2008
01.06.2007

Budowa

Gorzów Wlkp.- Słubice 07.12.2005

07.12.2008

Miasto Poznań

25.10.2005

25.10.2008

Miasto Szczecin

24.10.2005

24.10.2008

Szczecin-Koszalin
Gorzów Wlkp.Szczecin

30.09.2005

30.09.2008

31.05.2005

31.05.2008

Koszalin-Gdańsk

08.02.2005

08.02.2008

Miasto Gdańsk

23.12.2004

23.12.2007

Sochaczew-Poznań

23.12.2004

23.12.2007

Gorzów Wlkp.- Słubice 23.12.2004

23.12.2007

Miasto Poznań

23.12.2004

23.12.2007

Miasto Szczecin

23.12.2004

23.12.2007

Szczecin-Koszalin
Gorzów Wlkp.Szczecin

15.12.2004

15.12.2007

04.11.2004

04.11.2007

Projekt

Kwota
Rodzaj
600.000 Poręczenie wekslowe na spłatę kredytu
Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek80588,8 Allianz
Gwarancja dobrego wykonania umowy150000 Ubezpieczenie OC
19000 Gwarancja dobrego wykonania umowy - weksel
70751,78 Gwarancja prawidłowego wykonaia prac
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 36783 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 12099,96 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 25583,4 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 83618,19 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 102425,83 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 7747,49 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 746,64 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 999,18 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 2797,04 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 1361,52 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 2854,8 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 6364,01 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 7778,23 brutto
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Nr zad

127

160
169

214
212
215
217
213
218
219
211
214
212
215
217
213
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700-51-198-JF
4500131373
700-51-322-JI

Szczecin-Granica
Państwa
NETIA SA
Polkomtel S.A.
NETIA SA

24.01.2005
27.05.2005
20.12.2004
15.12.2004

24.01.2008
13.07.2008
20.12.2007
15.12.2007
Razem

584,14
7752
7800
9822,2
1237458,21

Gwarancja prawidłowego wykonania prac brutto
Gwarancja dobrego wykonania umowy - weksel
Gwarancja prawidłowego wykonaia prac
Gwarancja wykonanych prac
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NOTA 3

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDśETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I
BUDOWLI
Spółka nie posiada zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z
tytułu uzyskania prawa własności budynków lub budowli.
NOTA 4

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W DANYM
OKRESIE LUB PRZEWIDZIALNEJ DO ZANIECHANIA W NASTĘPNYM OKRESIE
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło zjawisko zaniechania działalności, jak równieŜ nie
przewiduje się takiego zaniechania w najbliŜszym czasie.
NOTA 5

PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PLANOWANE W OKRESIE
NAJBLIśSZYCH 12 MIESIĘCY OD DNIA BILANSOWEGO NAKŁADY INWESTYCYJNE,
W TYM NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE
Jednym z największych odbiorców usług Spółki jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).
Obecnie PBT Hawe Sp. z o.o. zbudowało, buduje i planuje zbudować 4 odcinki (Etap 1 – 4) sieci
telekomunikacyjnej dla PCSS:
 Etap I: Sochaczew - Konin – Gniezno - Poznań - Gorzów Wlkp. - Szczecin - Koszalin Słupsk - Gdańsk) długość linii 1286 km, budowa ukończona.
1. Etap II: Gdańsk– Elbląg- Olsztyn- Szczytno- Ełk- Suwałki- Białystok i Lublin– Zamość–
Rzeszów– Tarnów– Kraków, oraz odgałęzienia:
1) Zamość – granica Państwa w Hrebenne,
2) Białystok- granica Państwa Kuźnica Białostocka,
3) Suwałki- granica Państwa Ogrodniki,
4) Elbląg- granica Państwa Braniewo,
Łączna długość Etapu II: 1159 km, w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia realizacji:
grudzień 2007.
 Etap III - w relacji: Wrocław – Leszno – Poznań i Białystok – Lublin; Golędzkie - Łódź o
długości 637 km linii OTK (etap jest w fazie projektowania) w roku 2008


Etap IV- w relacji: Kraków – Katowice – Opole – Wrocław i Warszawa – Biała Podlaska; o
długości 619 km linii OTK (etap jest w fazie planowania); w roku 2008,

W przypadku gdyby umowy na budowę odcinków nr 3 i 4 nie zostały podpisane rozwaŜa się
pozyskanie innego kooperatora niŜ PCSS
Równolegle do wiązek przeznaczonych do uŜytku PCSS PBT Hawe buduje własną, analogiczną sieć
telekomunikacyjną, która ma swym zasięgiem objąć praktycznie całą Polskę i jest traktowana jest jako
inwestycja Spółki. Taka forma współpracy pozwala na znaczne obniŜenie kosztów wykonania.
Techniczny koszt wytworzenia I etapu inwestycji PBT Hawe wynosi 34 142 388,69zł. Szacowany
techniczny koszt wytworzenia II etapu inwestycji PBT Hawe wyniesie 51 227 800,00zł.
Ideą programu jest stworzenie zaawansowanej infrastruktury światłowodowej wraz z powszechnie
dostępnymi, zaawansowanymi narzędziami, usługami i aplikacjami. Wybudowane
linie
światłowodowe umoŜliwiają wykorzystanie ich do prowadzenia wszelkiego rodzaju procesów
informatycznych. Aktualnie sieć jest własnością PBT Hawe Sp. z o.o. i stanowi waŜny element w
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planach rozwoju, zakładających moŜliwość świadczenia usług transmisji danych, dzierŜawy włókien
oraz innych usług telekomunikacyjnych w oparciu o istniejącą sieć.

NOTA 6
NOTA 6.1 INFORMACJE O TRANSAKCJACH SPÓŁKI / JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI, DOTYCZĄCYCH PRZENIESIENIA PRAW I ZOBOWIĄZAŃ

Nie wystąpiły
NOTA 6.2 DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Spółka na dzień 31.12.2006 roku posiada następujące jednostki powiązane:
2. Polskie Sieci Optyczne Sp. z o. o.
Podstawowe dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych znajdują się w nocie nr 4.

NOTA 7

INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ
KONSOLIDACJI
Nie dotyczy
NOTA 8

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY
ZAWODOWE
01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

Pracownicy umysłowi

58

46

37

Pracownicy fizyczni

116

112

92

174

158

129

Razem

NOTA 9

ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD (W PIENIĄDZU I W NATURZE),
WYPŁACONYCH LUB NALEśNYCH, ODRĘBNIE DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I
NADZORUJĄCYCH w ZŁ
01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

-31.12.2005

-31.12.2004

-31.12.2003

Piotr Mazurkiewicz

72 711

590 795

374 000

Roman Jardyk

208 163

217 140

234 000

NOTA 10

INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POśYCZEK,
GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO
ŚWIADCZEŃ NA RZECZ SPÓŁKI, UDZIELONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ OSOBOM
ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM
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Spółka udzieliła w dniu 14.08.2002 roku Prezesowi Zarządu poŜyczki w wysokości 190 tys. zł z
terminem spłaty do końca 2007 roku.
NOTA 11

INFORMACJE O ZNACZĄCYC ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEśĄCY OKRES
W sprawozdaniu finansowym za bieŜący okres nie ujęto Ŝadnych znaczących zdarzeń, dotyczących lat
ubiegłych.
NOTA 12

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU
BILANSOWYM, NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINASOWYM

Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które dotyczyły 2006 roku a nie zostały ujęte w
sprawozdaniu.
NOTA 13

INFORMACJE O RELACJACH MIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A SPÓŁKĄ
ORAZ O SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW
Spółka nie posiada poprzednika prawnego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI
Nie sporządzono sprawozdania finansowego skorygowanego odpowiednim wskaźnikiem inflacji.

RÓśNICE POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I
W DANYCH PORÓWNYWALNYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I NIE
OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI
Nie dotyczy.

ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINNANSOWEGO DOKONANYCH W STOSUNKU
DO POPRZEDNICH LAT OBROTOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW
WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I
FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ.
Nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.
NOTA 14

W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA NIEPEWNOŚCI CO DO MOśLIWOŚCI
KONTYNUOWANIA
DZIAŁALNOŚCI,
OPIS
TYCH
NIEPEWNOŚCI
ORAZ
STWIERDZENIE, śE TAKA NIEPEWNOŚĆ WYSTĘPUJE
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagroŜenie działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
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NOTA 15

INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
W okresach objętych sprawozdaniami finansowymi publikowanymi w niniejszym prospekcie Spółka
nie łączyła się z innymi jednostkami. Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe.
NOTA 16

W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM DO WYCENY
UDZIAŁÓW I AKCJI W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - METODY PRAW
WŁASNOŚCI - NALEśY PRZEDSTAWIĆ SKUTKI, JAKIE SPOWODOWAŁOBY JEJ
ZASTOSOWANIE ORAZ JAK WPŁYNĘŁOBY NA WYNIK FINANSOWY.
Nie dotyczy

20.2.2.3 Badanie historycznych rocznych informacji finansowych
1. Oświadczenie stwierdzające, Ŝe historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego
rewidenta.
Historyczne dane finansowe przedstawione w punkcie 20.2.2.2. zostały zbadane przez biegłego
rewidenta.
śaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyraŜenia opinii o badanych danych finansowych,
jednocześnie wyraŜone przez biegłych rewidentów opinie dotyczące tych sprawozdań nie były
negatywne.
W punkcie 20.2.2.1 podpunkt 1 zamieszczono opinię biegłego rewidenta z badania historycznych
informacji finansowych za lata 2003 – 2005 sporządzoną na potrzeby Prospektu.
W punkcie 20.2.2.1 podpunkt 2, 3 i 4 zamieszczono opinie biegłych rewidentów z badania
sprawozdań finansowych sporządzonych odpowiednio na koniec lat obrotowych 2003, 2004, 2005.

2. Wskazanie innych informacji zawartych w Prospekcie, które zostały zbadane przez Biegłego
Rewidenta.
Poza sprawozdaniami finansowymi Hawe Sp. z o.o. za lata obrotowe 2005, 2004 i 2003 będącymi
przedmiotem badania, weryfikacji prawidłowości sporządzanie przez Biegłego Rewidenta zostało
poddane sprawozdanie sporządzone na dzień 31.12.2006 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2006 roku.
3 Źródło danych finansowych nie pochodzących ze sprawozdania finansowych.
Biegły rewident nie korzystał z innych źródeł danych finansowych nie pochodzących ze sprawozdań
finansowych. Dane finansowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2005
roku i dane porównywalne wynikają wyłącznie z ujętych w księgach rachunkowych Hawe Sp. z o.o.
przeprowadzonych operacji gospodarczych w poszczególnych okresach oraz ze sporządzonych na ich
podstawie, zbadanych przez biegłego rewidenta, sprawozdań finansowych.

20.2.2.4. Sprawozdania finansowe Hawe Sp. z o.o. za rok obrotowy 2006.
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Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do
31.12.2006 r. i porównywalne dane finansowe za ten sam okres roku
poprzedniego.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za
okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. są zgodne z opisanymi w punkcie 20.1.3
„Historyczne dane finansowe” i są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29
września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
Prezentowane dane finansowe za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. nie
zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

Bilans
AKTYWA

Noty

31.12.2006
51 525

31.12.2005
6 456

1

25

35

0

0

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2

50 725

5 771

3. NaleŜności długoterminowe

3

0

414

I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy

3.1. Od jednostek powiązanych

0

0

3.2. Od pozostałych jednostek

0

414

535

35

4.1. Nieruchomości

0

0

4.2. Wartości niematerialne i prawne

0

0

535

35

535

35

0

0

0

0

0

0

240

201

240

201

4. Inwestycje długoterminowe

4

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym
-

udziały

lub

akcje

w

jednostkach

podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1.

Aktywa

z

tytułu

odroczonego

5
podatku

dochodowego

0

0

10 746

46 270

6

1 016

27 341

7,8

3 035

8 438

0

0

3 035

8 437

2 334

1 054

2 334

1 054

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleŜności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe

9

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
razem

PASYWA

0
661

600

393

0

0

10

4 361

9 438

11

62 271

52 726

31.12.2006

31.12.2005

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
Aktywa

0
1 734

Noty
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I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy

22 691

19 191

548

490

0

0

12

2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)

0

0

24 172

9 358

0

0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy

13

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

0

0

-829

0

-1 200

9 343

6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto

0

0

39 579

33 535

1 009

2 292

828

1 922

0

0

0

0

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1.

Rezerwa

z

tytułu

14
odroczonego

podatku

dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa

0

0

1.3. Pozostałe rezerwy

181

370

9

41

a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe

15

172

329

11 509

269

0

0

2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe

16

11 509

269

27 061

30 952

0

0

26 734

30 725

327

227

3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne

0

22

4.1. Ujemna wartość firmy

0

0

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0

22

4. Rozliczenia międzyokresowe

17

a) długoterminowe

0

0

b) krótkoterminowe

0

22

62 271

52 726

Pasywa

razem

Wartość księgowa (w tys. zł)
Liczba udziałów (w szt.)
Wartość księgowa na jeden udział (w tys. zł)

-1 200

9 343

8 956

817

-134

11 436

Pozycje pozabilansowe
Nota

31.12.2006

31.12.2005

1. NaleŜności warunkowe

0

0

2. Zobowiązania warunkowe

600 000

2.1.

jednostek

600 000

600 000

- udzielonych poręczeń wekslowych

600 000

600 000

Na

rzecz

600 000

powiązanych (z tytułu)
dla FONE sp. z o.o.
2.2.

Na

rzecz

pozostałych

jednostek (z tytułu)
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- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje

pozabilanso

600 000

600 000

w e,
razem

Rachunek zysków i strat
01.01.2006
Noty

31.12.2006

I.

Przychody

netto

ze

sprzedaŜy

produktów,

towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych

01.01.2005
31.12.2005

12 924

56 719

0

0

1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów

18

12 592

49 369

2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów

19

332

7 350

6 765

39 469

0

0

6 442

32 211

II.

Koszty

sprzedanych

produktów,

towarów

i

20

materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)
IV. Koszty sprzedaŜy

323

7 258

6 159

17 250

0

0

5 934

4 978

225

12 272

895

1 296

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

64

2. Dotacje

0

136

V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne

21

3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne

22

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX.

Zysk

(strata)

z

działalności

operacyjnej

(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe

23

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji

895

1 096

1 581

1 741

18

0

0

0

1 563

1 741

-461

11 827

137

66

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

108

66

1 218

290

1 218

279

0

0

2. Strata ze zbycia inwestycji

0

0

3. Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

4. Inne

0

11

-1 542

11 603

4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe

24

1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych

XII.

Zysk

(strata)

z

działalności

gospodarczej
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(IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. –
XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne

XV. Podatek dochodowy

0

-342

2 260

25

672

539

-1 014

1 721

0

0

0

0

-1 200

9 343

b) część odroczona
(zwiększenia straty)
w

zyskach

(stratach)

netto

jednostek

podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVI)

0
11 603

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
Udział

0
0

a) część bieŜąca

XVII.

0

-1 542

2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)

0

Zysk (strata) netto (w tys zł)

-1 200

Liczba udziałów (w tys. szt.)

8 956

817

-134

11 436

Zysk (strata) na jeden udział (w zł)

27

9 343

Zestawienie zmian w kapitale własnym
01.01.2006
-

-

31.12.2006
19 013

31.12.2005
10 160

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

b) korekty błędów podstawowych

0

0

19 013

10 160

490

490

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

I.a.

01.01.2005

Kapitał

własny

na

początek

okresu

(BO),

po

uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu

58

-

a) zwiększenia (z tytułu)

58

-

b) zmniejszenia (z tytułu)

58

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek

548

490

-

-

-

-

a) zwiększenia (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

-

-

-

-

-

-

a) zwiększenia (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

okresu
2.1. Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy

2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku

9 358

8 430

14 814

928

14 814

965

9 343

963

206

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.
5 471

- agio
- z kapitału z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

-

24 172

2
37
9 358

-

-

-

-

a) zwiększenia (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

-

-

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

-

-

-

-

a) zwiększenia (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po

9 343

1 238

9 343

1 238

9 343

1 238

uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)

-

-

9 343

1 238

9 343

963

Na dywidendę

0

200

Na fundusz darowizn

0

75

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

-

-

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

-

-

- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
Na kapitał zapasowy

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po

-829

-

-829

-

uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

-

-

-

-

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

-829

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

-829

- pokrycia straty z zysków

8. Wynik netto

-

-1 200

9 343

0

9 343

a) zysk netto
b) strata netto

-

1 200

-

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

22 691

19 191

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego

22 691

19 191

c) odpisy z zysku

podziału zysku (pokrycia straty)

Rachunek przepływów pienięŜnych – metoda pośrednia
01.01.2006

01.01.2005
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-31.12.2006

-31.12.2005

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto

-1 200

9 343

II. Korekty razem

27 529

-19 092

1 406

1 489

0

0

1 081

224

1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

18

-64

5. Zmiana stanu rezerw

-1 282

2 070

6. Zmiana stanu zapasów

26 325

-20 002

5 402

-5 771

-10 351

12 475

5 056

-9 354

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

7. Zmiana stanu naleŜności
8.

Zmiana

stanu

zobowiązań

krótkoterminowych,

z

wyjątkiem poŜyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-126

-158

26 329

-9 748

97

112

97

64

-

-

-

-

-

-

- zbycie aktywów finansowych

-

-

- dywidendy i udziały w zyskach

-

-

- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych

-

-

- odsetki

-

-

- inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

-

-

- zbycie aktywów finansowych

-

-

- dywidendy i udziały w zyskach

-

-

- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych

-

-

- odsetki

-

-

- inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

10. Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
(I +/- II)
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2.

Zbycie

inwestycji

w

nieruchomości

oraz

wartości

niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

47 538

48
2 649

46 464

2 635

0

0

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0

14

a) w jednostkach powiązanych

0

0

- nabycie aktywów finansowych

0

0

- udzielone poŜyczki długoterminowe

0

0

0

14

- nabycie aktywów finansowych

0

14

- udzielone poŜyczki długoterminowe

0

0

1 074

0

4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1.

Nabycie

wartości

niematerialnych

i

prawnych

oraz

rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne

b) w pozostałych jednostkach

4. Inne wydatki inwestycyjne
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III.

Przepływy

pienięŜne

netto

z

działalności

-47 441

-2 537

21 886

10 019

0

0

3 840

10 019

13 346

0

inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i poŜyczki
3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych

4 700

0

567

535

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

0

0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0

200

3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu

0

112

4. Spłaty kredytów i poŜyczek

0

0

5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych

0

0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0

0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0

0

1 081

224

4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki

podziału zysku

8. Odsetki

-514

0

21 319

9 484

207

-2 802

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:

207

-2 802

- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych

0

0

F. Środki pienięŜne na początek okresu

393

3 195

G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

600

393

9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
(I - II)
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III +/-B.III +/C.III)

-

- o ograniczonej moŜliwości dysponowania

-

Wybrane noty objaśniające
NOTA 17
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

31.12.2006
0

31.12.2005
0

0

0

25

35

25

35

d) inne wartości niematerialne i prawne

0

0

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0

0

25

35

a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne
wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe

Wartości niematerialne i prawne, razem
ZMIANY
WARTOŚCI
NIEMATERIALN
YCH I
PRAWNYCH
(WG GRUP
RODZAJOWYCH)

koszty
zakończon
ych prac
rozwojowy
ch

warto
ść
firmy

nabyte koncesje,
patenty, licencje i
podobne
wartości, w tym:

inne
wartości
niemateria
lne i
prawne

zaliczki na
wartości
niemateria
lne
i prawne

Wartości
niemateria
lne i
prawne,
razem
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oprogramow
anie
komputerow
e

31.12.2006

a)
wartość
brutto wartości
niematerialnych
i prawnych na
początek
okresu
b) zwiększenia
(z tytułu)
c) zmniejszenia
(z tytułu)
d)
wartość
brutto
wartości
niematerialny
ch i prawnych
na
koniec
okresu
e)
skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek
okresu
f) amortyzacja
za
okres
(z
tytułu)
g)
skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na
koniec
okresu
h)
odpisy
z
tytułu
trwałej
utraty wartości
na
początek
okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i)
odpisy
z
tytułu
trwałej
utraty wartości
na
koniec
okresu
j)
wartość
netto
wartości
niematerialny
ch i prawnych
na
koniec
okresu

0

0

33
7

337

0

0

337

0

0

8

8

0

0

8

0

0

8

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34
5

345

0

0

345

0

0

30
2

302

0

0

302

0

0 18

18

0

0

18

0

0

32
0

320

0

0

320

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 25

25

0

0

25
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ZMIANY
WARTOŚCI
NIEMATERIALN
YCH I
PRAWNYCH
(WG GRUP
RODZAJOWYCH)

koszty
zakończon
ych prac
rozwojowy
ch

warto
ść
firmy

nabyte koncesje,
patenty, licencje
i podobne
wartości, w tym:

oprogramowa
nie
komputerowe

31.12.2005

a)
wartość
brutto wartości
niematerialnych
i prawnych na
początek
okresu
b) zwiększenia
(z tytułu)
c) zmniejszenia
(z tytułu)
d)
wartość
brutto
wartości
niematerialny
ch i prawnych
na
koniec
okresu
e)
skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
początek
okresu
f) amortyzacja
za
okres
(z
tytułu)
g)
skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na
koniec
okresu
h)
odpisy
z
tytułu
trwałej
utraty wartości
na
początek
okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i)
odpisy
z
tytułu
trwałej
utraty wartości
na
koniec
okresu
j)
wartość
netto wartości
niematerialny
ch i prawnych
na
koniec
okresu

inne
wartości
niemateria
lne i
prawne

zaliczki na
wartości
niemateria
lne
i prawne

Wartości
niemateria
lne i
prawne,
razem

0

0

32
3

323

0

0

323

0

0 14

14

0

0

14

0

0 14

14

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33
7

337

0

0

337

0

0

21
7

217

0

0

217

0

0 85

85

0

0

85

0

0

30
2

302

0

0

302

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 35

35

0

35
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

31.12.2006

31.12.2005

25

35

0

0

25

35

a) własne
b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy
lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem

NOTA 18
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

31.12.2006
40 624

31.12.2005
5 449

452

457

35 108

1 097

- urządzenia techniczne i maszyny

3 579

2 291

- środki transportu

1 470

1 587

a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie

15

18

10 100

322

0

0

50 724

5 771

c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
ZMIANY
ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
(WG GRUP
RODZAJOWYCH)
01.01.200631.12.2006
a) wartość brutto
środków trwałych
na początek okresu
b) zwiększenia (z
tytułu)
- zakup środków
trwałych
c) zmniejszenia (z
tytułu)

d)
wartość
brutto
środków
trwałych
na
koniec okresu
e)
skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na
początek okresu
f)
zmiany
umorzenia w ciągu
roku
- amortyzacja
zmniejszenie
umorzenia

grunty (w
tym prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu)

budynki,
lokale i
obiekty
inŜynierii
lądowej i
wodnej

urządzenia
techniczne
i maszyny

środki
transportu

inne
środki
trwałe

Środki
trwałe,
razem

464

1 609

5 577

3117

495

11262

0

34 150

2 079

393

60

36682

0

34 150

2 079

393

75

36696

0

20

225

19

85

349

0
0
464

0
20
35 739

28
197
7 431

19
0
3490

85
0
470

133
217
47594

8

512

3 268

1530

495

5813

4

119

584

490

-25

1154

4
0

121
0

693
-6

509
-19

60
-85

1388
-111
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g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu
h) odpisy z tytułu
trwałej
utraty
wartości
na
początek okresu
i) odpisy z tytułu
trwałej
utraty
wartości na koniec
okresu
j) wartość netto
środków
trwałych
na
koniec okresu
ZMIANY
ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
(WG GRUP
RODZAJOWYCH)

12

2020

3 852

470

6985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

452

grunty (w
tym prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu)

01.01.200531.12.2005
a) wartość brutto
środków trwałych
na początek okresu
b) zwiększenia (z
tytułu)
- zakup środków
trwałych
c) zmniejszenia (z
tytułu)
d)
wartość
brutto
środków
trwałych
na
koniec okresu
e)
skumulowana
amortyzacja
(umorzenie)
na
początek okresu
f)
zmiany
umorzenia w ciągu
roku
g) skumulowana
amortyzacja
(umorzenie) na
koniec okresu
h) odpisy z tytułu
trwałej
utraty
wartości
na
początek okresu
i) odpisy z tytułu
trwałej
utraty
wartości na koniec
okresu
j) wartość netto
środków
trwałych
na
koniec okresu

631

35 108

budynki,
lokale i
obiekty
inŜynierii
lądowej i
wodnej

1470

3 579

urządzenia
techniczne
i maszyny

środki
transportu

15

inne
środki
trwałe

40624

Środki
trwałe,
razem

464

1110

4350

2347

383

8654

0

512

1227

1040

147

2926

0

512

1227

1040

147

2926

0
0

13
13

0
0

270
270

31
31

314
314

464

1609

5577

3117

499

11266

3

404

2603

1208

393

4611

4

108

683

322

88

1205

8

512

3286

1530

481

5817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

457

1097

2291

1587

18

5449

213

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE

31.12.2006

(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne

31.12.2005

38 382

4 823

2 242

626

2 242

626

0

0

b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub
innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- umowa leasingu
Środki trwałe bilansowe, razem

NOTA 19
NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
a) od jednostek powiązanych, w tym:

31.12.2006
0

31.12.2005
0

b) od pozostałych jednostek (z tytułu)

0

414

- kaucje zatrzymane

0

414

NaleŜności długoterminowe netto

0

414

c) odpisy aktualizujące wartość naleŜności

0

0

NaleŜności długoterminowe brutto

0

414

ZMIANA STANU NALEśNOŚCI
DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

31.12.2006

a) stan na początek okresu

31.12.2005

414

165

0

249

b) zwiększenia (z tytułu)
- zatrzymanych kaucji

249

c) zmniejszenia (z tytułu)

414

- przesunięcie do pozycji krótkoterminowych

414

d) stan na koniec okresu

0,00

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

31.12.2006

0
414

31.12.2005

a) w walucie polskiej

413

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu

0

na zł)
NaleŜności długoterminowe, razem

413

NOTA 20
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2006
500

31.12.2005
-

-

-

35

35

d) w znaczącym inwestorze

-

-

e) w jednostce dominującej

-

-

f) w pozostałych jednostkach

-

-

- udziały lub akcje

-

-

535

35

31.12.2006

31.12.2005

a) w jednostkach zaleŜnych
b) w jednostkach współzaleŜnych
c) w jednostkach stowarzyszonych

Długoterminowe aktywa finansowe, razem
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW
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FINANSOWYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)
35

35

b) zwiększenia (z tytułu)

500

-

- nabycie udziałów

500

-

-

-

535

35

a) stan na początek okresu

c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

A

b

nazwa (firma)
jednostki ze
wskazaniem formy
prawnej

FONE sp. z o.o.
Polskie Sieci Optyczne Sp. z o.
o.

siedziba

Wrocła
w
Legnica

c

przedmiot
przedsiębiorstwa

Działalność
telekomunikacyjn
a
budownictwo ogólne i inŜynieria
lądowa, telekomunikacja

d

e
f
zastosowan
a metoda
konsolidacji
/ wycena
metodą
praw
własności,
bądź
charakter
powiązania
wskazanie,
Ŝe
(jednostka
zaleŜna,
jednostka data objęcia
współzaleŜna, nie podlega kontroli /
stowarzyszona, z konsolidacji współkontrol
i/
wyszczególnienie / wycenie
m powiązań
metodą
uzyskania
bezpośrednich i
praw
znaczącego
pośrednich)
wpływu
własności

g

h

i

j

k

L

wskazanie,
innej niŜ
określona
pod lit. j)
lub k),
wartość
udział w
podstawy
udziałó
ogólnej
kontroli /
w/
procent
liczbie
wartość
akcji
korekty
bilansow posiadaneg głosów na współkontrol
według aktualizując
a
o kapitału
walnym
i/
ceny
e wartość udziałów zakładoweg zgromadzeni znaczącego
wpływu
nabycia (razem)
/ akcji
o
u

zaleŜna

500

stowarzyszon
a

35

RAZEM
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-

500

100

100

35

35

35

brak
brak
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – c.d.
nazwa
(firma)
jednostki
ze
wskazanie
m formy
prawnej

FONE
sp. z
o.o.

kapitał
zakłado
wy

m

n

o

p

R

S

t

kapitał własny jednostki, w tym:

zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania jednostki, w tym:

naleŜności jednostki:

aktywa
jednost
ki
razem

przychod
y ze
sprzedaŜ
y

nieopłacon
a przez
emitenta
wartość
udziałów
(akcji) w
jednostce

otrzyman
e lub
naleŜne
dywidend
y
od
jednostki
za ostatni
rok
obrotowy

0

600

naleŜne kapitał
wpłaty
zapaso
wy
na
kapitał
zakłado
wy
(wielkoś
ć
ujemna
)

pozostały kapitał własny,
w tym
Pozostał Zysk
zysk Ogółem
y kapitał (strata (strat
własny
) z lat a)
ogółem
ubiegły netto
ch

zobowiązani
a
długotermin
owe

zobowiązani
a
krótkotermi
nowe

100

11

-2

500

354

-209

1 631

530

1 092

-211

1 631

530

1 093

NaleŜności
długotermin
owe

naleŜności
krótkotermi
nowe

0

111

0

0,00

686

2 275

3 551

0,00

686

2 386

3 551

2

Polskie Sieci
Optyczne Sp. z
o. o.

RAZEM

600

0,00

365

0,00

0,00
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2006

31.12.2005

535

35

-

-

535

35

(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe
aktywa finansowe, razem

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2006

31.12.2005

-

-

-

-

535

35

-

-

Wartość według cen nabycia, razem

535

35

Wartość na początek okresu, razem

-

-

(WG ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach
(wartość bilansowa)
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
pozagiełdowych (wartość bilansowa)
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na
rynku regulowanym (wartość bilansowa)
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

-

-

535

35

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

NOTA 1
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO

31.12.2006

31.12.2005

201

43

a) odniesionych na wynik finansowy

201

43

- koszty wynagrodzeń

201

43

1.

Stan

aktywów

z

tytułu

odroczonego

podatku

dochodowego na początek okresu, w tym:

b) odniesionych na kapitał własny

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

2. Zwiększenia

240

201

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z

240

201

240

201

-

-

ujemnymi róŜnicami przejściowymi z tytułu
- wynagrodzeń i ZUS
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze
stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi
róŜnicami przejściowymi
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą
podatkową
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi

-

-

-

-

-

-
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3. Zmniejszenia

201

43

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z

201

43

ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze
stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi
róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą
podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)

-

-

-

-

-

-

-

240

201

a) odniesionych na wynik finansowy

240

201

- dotyczący wynagrodzeń i ZUS

240

201

4.

Stan

aktywów

z

tytułu

odroczonego

podatku

dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

b) odniesionych na kapitał własny

-

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

NOTA 21
ZAPASY

31.12.2006
133

31.12.2005
304

883

27 037

c) produkty gotowe

0

0

d) towary

0

0

a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku

e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem

0

0

1 016

27 341

NOTA 22
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

31.12.2006

31.12.2005
0

0

b) naleŜności od pozostałych jednostek

3 036

8 437

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

1 376

5 764

1 285

5 764

a) od jednostek powiązanych

- do 12 miesięcy

91

0

1 640

2 434

20

238

0

0

3 036

8 437

c) odpisy aktualizujące wartość naleŜności

127

0

NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem

3 162

8 438

- powyŜej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
NaleŜności krótkoterminowe netto, razem

ZMIANA STANU ODPISÓW
AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI

31.12.2006

31.12.2005

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

127

0

- aktualizacji wartości naleŜności wątpliwych

127

KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0
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Stan

odpisów

naleŜności

aktualizujących

krótkoterminowych

wartość

na

127

0

koniec

okresu

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)

31.12.2006

31.12.2005

3 162

a) w walucie polskiej

8 437

-

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

3 162

NaleŜności krótkoterminowe, razem

8 437

NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO)
- O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE

31.12.2006

31.12.2005

SPŁATY:
1 412

5 764

b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy

-

0

c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy

-

0

a) do 1 miesiąca

d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyŜej 1 roku
f) naleŜności przeterminowane
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i

-

0

91

0

0

0

1 503

5 764

127

0

1 376

5 764

usług
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

NOTA 23
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z
PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIE SPŁACONE

31.12.2006

31.12.2005

0

-

24

-

W OKRESIE:
a) do 1 miesiąca
b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy

8

-

95

-

-

-

usług,

127

-

f) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu

127

-

-

-

31.12.2006

31.12.2005

127

-

d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyŜej 1 roku
NaleŜności

z

tytułu

dostaw

i

przeterminowane, razem (brutto)
dostaw i usług, przeterminowane
NaleŜności

z

tytułu

dostaw

i

usług,

przeterminowane, razem (netto)

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NALEśNOŚCI
PRZETERMINOWANYCH
NaleŜności przeterminowane brutto
- w tym, naleŜności sporne brutto

127

-

127

-

b) pozostałe brutto

-

-

c) dochodzone na drodze sądowej brutto

-

-

a) z tytułu dostaw i usług brutto
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Odpisy

aktualizujące

wartość

naleŜności

127

-

- w tym odpisy aktualizujące wartość naleŜności

-

-

NaleŜności przeterminowane netto

0

-

~ w tym naleŜności sporne netto

0

-

przeterminowanych
spornych

NOTA 24
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2006
-

31.12.2005
-

b) w jednostkach współzaleŜnych

-

-

c) w jednostkach stowarzyszonych

-

-

d) w znaczącym inwestorze

-

-

e) w jednostce dominującej

-

a) w jednostkach zaleŜnych

-

f) w pozostałych jednostkach

1 734

661

- udzielone poŜyczki

1 734

661

g) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

600

393

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach

600

393

- inne środki pienięŜne

-

-

- inne aktywa pienięŜne

-

2 334

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

1 054

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2006

31.12.2005

2 334

1 054

-

-

2 334

1 054

(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe
aktywa finansowe, razem
UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

31.12.2006

31.12.2005

1 734

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu

661

-

-

na zł)
1 734

Udzielone poŜyczki krótkoterminowe, razem
ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA
PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA)

31.12.2006

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu

661

31.12.2005

600

393

-

-

na zł)
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne,

600

393

razem

NOTA 25
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

31.12.2006
4 361

31.12.2005
9 438

221

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.
- rozliczenie kontraktów długoterminowych

4 361

9 414

-

24

- pozostałe (koszty dot. następnego okresu)
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym :

-

4 361

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

9 438

NOTA 26

Odpisy aktualizujące składniki aktywów za wyjątkiem naleŜności nie wystąpiły.
NOTA 27

Zgodnie z odpisem Spółki z KRS z dnia 20 listopada 2006 roku kapitał
zakładowy Spółki wynosi 548.107,20 PLN i dzieli się na 8956 udziałów o
wartości nominalnej 61,20 PLN kaŜdy. Kapitał w wysokości 490.893,60 PLN
został wniesiony aportem. Kapitał w wysokości 57.213,60 PLN został wniesiony
gotówką.
Za aport zostały objęte udziały o wartości 480.000,00 PLN (rejestracji Spółki 24
kwietnia 2002r.) oraz 10.893,60 PLN (100% udziałów w spółce FONE Sp. z o.o.,
podwyŜszenie kapitału zakładowego zarejestrowane w dniu 10 listopada 2006 r.).
śadne udziały spółki nie są uprzywilejowane.
Na dzień 31.12.2006 roku całość udziałów jest w posiadaniu 50 osób fizycznych,
z czego jedynie dwie osoby posiadają ponad 10% udziałów.
NOTA 28
KAPITAŁ ZAPASOWY

31.12.2006

31.12.2005

a) ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej

-

-

b) utworzony ustawowo

-

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą
ustawowo (minimalną) wartość

18 701

9 358

-

-

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju): agio
Kapitał zapasowy, razem

5 471

9 358

24 172

9 358

NOTA 29
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO
1.

Stan

rezerwy

z

tytułu

odroczonego

podatku

dochodowego na początek okresu
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich
róŜnic przejściowych (z tytułu)

31.12.2006

31.12.2005

1 922

0

-

1 922

-

1 922

Rozliczania kontraktów długoterminowych
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi

1 922
-

-

-

-

3. Zmniejszenia

1 094

-

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich

1 094

róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z dodatnimi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
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róŜnic przejściowych (z tytułu)
- rozliczenia kontraktów długoterminowych
4.

Stan

rezerwy

z

tytułu

1 094

odroczonego

podatku

828

1 922

828

1 922

b) odniesionej na kapitał własny

-

-

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

dochodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy

DODATNIE RÓśNICE

Data

PRZEJŚCIOWE

wygaśnięcia

I AKTYWA
31.12

umowy długoterminowe
II PASYWA
Suma

31.12.2006

31.12.2005

4 360

9 588

4 360

9 588

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
DŁUGOTERMINOWYCH

31.12.2006

31.12.2005

(WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu

41

46

- rezerwy na kaucje

41

46

-

b) zwiększenia

9

- na kaucje
-

c) wykorzystanie

41

d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

9
12

9

41

31.12.2006

31.12.2005

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH
(WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu

329

170

niewykorzystane urlopy

309

155

19

15

b) zwiększenia (z tytułu)

172

317

niewykorzystane urlopy

139

309

33

8

kaucje

kaucje
c) wykorzystanie

-

-

d) rozwiązanie (z tytułu)

329

158

niewykorzystane urlopy

309

155

kaucje
e) stan na koniec okresu

19

3

172

329

NOTA 30
31.12.2006

31.12.2005

a) wobec jednostek zaleŜnych

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

-

-

b) wobec jednostek współzaleŜnych

-

-

c) wobec jednostek stowarzyszonych

-

-

d) wobec znaczącego inwestora

-

-

e) wobec jednostki dominującej

-

-
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f) wobec pozostałych jednostek
- z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

11 509
10 726

269
0

783

269

11 509

269

- umowy leasingu finansowego
Zobowiązania długoterminowe, razem
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM
OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

31.12.2006

31.12.2005

11 509

a) powyŜej 1 roku do 3 lat
b) powyŜej 3 do 5 lat

-

c) powyŜej 5 lat

-

269
-

11 509

Zobowiązania długoterminowe, razem
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

31.12.2006

(STRUKTURA WALUTOWA)

269

31.12.2005

11 509

a) w walucie polskiej

269

-

b) w walutach obcych

11 509

Zobowiązania długoterminowe, razem

269

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU
WYEMITOWANYCH DŁUśNYCH
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH - STAN NA 31.12.2006
DłuŜne
instrumen
Gwarancj
Wartość Warunki
ty
Rynek
Termin
e/
Dodatko
Inne
nominal oprocent
finansowe
wykupu zabezpiec we prawa notowań
na
owania
wg
zenia
rodzaju
obligacje
0,00
0,00
0,00
10
000 6,86%
27.10.2009 0,00
000
obligacje
0,00
0,00
0,00
600 000 6,84%
27.10.2009 0,00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU
WYEMITOWANYCH DŁUśNYCH
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH -STAN NA 31.12.2005
DłuŜne
instrumen
Gwarancj
Wartość Warunki
ty
Termin
e/
Dodatko
Rynek
nominal oprocent
Inne
finansowe
wykupu zabezpiec we prawa notowań
na
owania
wg
zenia
rodzaju

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTA 31
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
a) wobec jednostek zaleŜnych
b) wobec jednostek współzaleŜnych
c) wobec jednostek stowarzyszonych
d) wobec znaczącego inwestora
e) wobec jednostki dominującej
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i poŜyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
z
tytułu
emisji
dłuŜnych
papierów
wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-zapłata kartą kredytową

31.12.2006

31.12.2005

-

26 071
15 360
0
2 620

30 725
11 519
0
0

0
0
0

0
0
0
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- z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg rodzaju)
g) fundusze specjalne (wg tytułów)
ZFŚS
Fundusz specjalny darowizn
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
ZOBOWIĄZANIA
WALUTOWA)

KRÓTKOTERMINOWE

(STRUKTURA

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
- w EURO
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

6 423

16 989

6 423
0
0
0
1 063

16 989
0
0
0
1 183

351
255
327
299
28
27 061

383
651
227
192
35
30 952

31.12.2006

31.12.2005

25 345
1 716
448
27 061

30 952
30 952
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK
Kwota kredytu
Kwota kredytu /
/ poŜyczki
poŜyczki wg
Nazwa (firma) jednostki
Siedziba
pozostała do
umowy
spłaty
Bank Millennium S.A.

w
Warszawie
w
Warszawie

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

RAZEM

zł
waluta
2 500 PLN
14 600 PLN

17 100

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

zł
waluta
1115 PLN
0,07

18-09-2007

14245 PLN

30-03-2007

stawka WIBOR + 2,5pkt

Zabezpieczenia

Inne

WEKSEL,HIPOTEKA.CESJA 0,00
WIERZYTELNOŚCI
CESJA WIERZYTELNOŚCI spłata
całości
2007-03-14

15
360

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUśNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Wartość
Warunki
Termin
Gwarancje/
Dodatkowe
DłuŜne instrumenty finansowe wg rodzaju
nominalna
Inne
oprocentowania
wykupu
zabezpieczenia
prawa
w tys. zł
Obligacje
0,00
0,00
820
7,16 %
18.10.2007 0,00
Obligacje
0,00
0,00
1 800
6,36%
10.05.2007 0,00
RAZEM

2 620
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NOTA 32
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31.12.2006

31.12.2005

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
- długoterminowe (wg tytułów)

0
0

22
-

- krótkoterminowe (wg tytułów)
opłata sądowa
nierozliczone odszkodowania

0
0

22
2
20

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

0

22

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat
NOTA 33
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY
PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
SprzedaŜ z działalności budowlano-montaŜowej
- w tym: od jednostek powiązanych
SprzedaŜ z projektowania
- w tym: od jednostek powiązanych
Pozostałe
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY
PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
- w tym: od jednostek powiązanych
SprzedaŜ z działalności budowlano-montaŜowej
- w tym: od jednostek powiązanych
SprzedaŜ z projektowania
- w tym: od jednostek powiązanych
- pozostałe
- w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych

01.01.2006

01.01.2005

-

-

31.12.2006
12 353
0
182
0
57
0
12 592
0

31.12.2005
47 091
0
2 200
0
79
0
49 369
0

01.01.2006

01.01.2005

-

-

31.12.2006
12 592
0
12 353
0
182
0
57
0
0
12 592
0

31.12.2005
49 369
0
47 091
0
2 200
0
79
0
0
49 369
0

01.01.2006

01.01.2005

NOTA 34
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY
TOWARÓW I MATERIAŁÓW

-

-

(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE

31.12.2006

31.12.2005

DZIAŁALNOŚCI)
SprzedaŜ materiałów budowlanych
- w tym: od jednostek powiązanych
SprzedaŜ ...........................
- w tym: od jednostek powiązanych

332
0
0
0

7 350
0
0
0
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SprzedaŜ ...........................
- w tym: od jednostek powiązanych
-SprzedaŜ pozostała
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY

0
0
0
332
0

01.01.2006

0
0
0
7 350
0

01.01.2005

TOWARÓW I MATERIAŁÓW

-

-

(STRUKTURA TERYTORIALNA)

31.12.2006
332
0
332
0
0
0
0
0
0
332
0

31.12.2005
7 350
0
7 350
0
0
0
0
0
0
7 350
0

a) kraj
- w tym: od jednostek powiązanych
SprzedaŜ materiałów budowlanych
- w tym: od jednostek powiązanych
SprzedaŜ ...........................
- w tym: od jednostek powiązanych
SprzedaŜ ...........................
- w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych

NOTA 35
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
a) amortyzacja
b) zuŜycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006
1 406
9 303
11 841
450
7 252
1 752
1 697
33 702
-661

-31.12.2005
1 489
12 096
29 548
425
6 636
1 722
2 208
54 125
-16 937

-20 664

0

-

-5 934
6 442

-4 978
32 211

NOTA 36
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
a) zysk ze zbycia środków trwałych
b) otrzymane dotacje
b) pozostałe, w tym:

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006
-

-31.12.2005
64
136

895

1 096
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- rozwiązane rezerwy
- odszkodowania

386

206

44

28

- inne

106

0

- odsetki od poŜyczek

158

26

- sprzedaŜ kosztów obcych

201

836

Pozostałe przychody operacyjne, razem

895

1 296

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006
18

-31.12.2005
-

NOTA 37
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
a) strata ze zbycia środków trwałych
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

1 563

1 741

479

374

796

0

sankcje

5

367

róznice magazynowe

0

21

85

143

198

836

b) pozostałe, w tym:
Utworzone rezerwy
strata na produkcji długot. Związana z projektem w pasie PKP

inne
koszty obce
Pozostałe przychody operacyjne, razem

1 581

1 741

NOTA 38
01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006
30

-31.12.2005
-

od jednostek powiązanych

15

-

od pozostałych jednostek, w tym

15

-

b) pozostałe odsetki

-

64

od jednostek powiązanych

-

-

od pozostałych jednostek, w tym

-

64

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

30

64

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) z tytułu udzielonych poŜyczek

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006
108

-31.12.2005
2

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

-

-

c) pozostałe, w tym:

-

-

108

2

INNE PRZYCHODY FINANSOWE
a) dodatnie róŜnice kursowe

Inne przychody finansowe, razem

NOTA 39
01.01.2006

01.01.2005

a) z tytułu kredytów i poŜyczek

-31.12.2006
947

-31.12.2005
176

- od jednostek pozostałych

947

176

271

103

271

103

1 218

279

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

b) pozostałe odsetki, w tym
- od jednostek pozostałych (leasing)
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
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INNE KOSZTY FINANSOWE

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

a) ujemne róŜnice kursowe

-

4

b) utworzone rezerwy (z tytułu)

-

-

c) pozostałe, w tym:

-

7

-

7

-

11

- inne
Inne koszty finansowe, razem

NOTA 40
PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

-1 542

11 603

5 080

-8 764

7 372
-3 366
968
1 265
-1 159

-13 032
3 476
550
978
-736

3 538

2 840

672

539

672

539

672

539

-

-

-

-

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006
-1 014

-31.12.2005
1 721

1. Zysk (strata) brutto
2. RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a
podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym
(wg tytułów)
- KOREKTA PRZYCHODÓW UMOWY DŁUGOTERMINOWE + INNE
- KOREKTA KOSZTÓW UMOWY DŁUGOTERMINOWE
- ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW STAŁE RÓZNICE
- ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW PRZEJŚCIOWE RÓZNICE
- ZWIĘKSZENIA KOSZTÓW STAŁE RÓZNICE
3.
Podstawa
opodatkowania
podatkiem
dochodowym
4. Podatek dochodowy według stawki 19%
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŜki
podatku
6. Podatek dochodowy bieŜący ujęty (wykazany) w deklaracji
podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły
kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub
zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i
odwrócenia się róŜnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany
stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej
straty podatkowej, ulgi podatkowej lub róŜnicy przejściowej
poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z
tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku
moŜliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek
dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-utworzenie rezerwy
Podatek dochodowy odroczony, razem

-

-

-

-

-

-

-

-1 014

1 721

NOTA 41
PODZIAŁ ZYSKU NETTO LUB SPOSÓB
POKRYCIA STRATY
Na kapitał zapasowy

01.01.2005

01.01.2004

-31.12.2005 -31.12.2004
0
9 343
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-1 200

Z zysków przyszłych okresów
Razem

0

-1 200

9 343

NOTA 42
SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ
AKCJĘ

ZWYKŁĄ

ORAZ

ROZWODNIONEGO

ZYSKU

(STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ W ZŁ

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

Zysk (strata) netto (zanalizowany) w tys. zł

-1 200

9 343

8 956

817

-134

11

Liczba udziałów zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) netto w tys. zł/ liczba udziałów na dzień
bilansowy

Wybrane dodatkowe noty objaśniające
Noty objaśniające do rachunku przepływów pienięŜnych
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH DO
SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
- inne środki pienięŜne

01.01.2005

01.01.2005

-31.12.2005
600

-31.12.2005
393

-

600

Razem

393

NOTA 43

INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
NOTA 1.1. Kategorie instrumentów finansowych
Lp.
1

Treść
Stan na początek okresu, w tym
Wycena

2

PoŜyczki
udzielone
661
-

Zwiększenia

932

- udzielone poŜyczki

932

3

Zmniejszenia

4

Stan na koniec okresu, z tego:

1735

ujawnione w bilansie krótkoterminowe aktywa finansowe

1735

4.1

Lp.
1

Treść
Stan na początek okresu, w tym
Wycena

2
3

-

Zwiększenia

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaŜy
35
500

Zmniejszenia

-

- sprzedaŜ

-

- wycena

-
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4
4.1

Stan na koniec okresu, z tego:

535

ujawnione w bilansie długoterminowe aktywa finansowe

535

Lp.
1

Treść
Stan na początek okresu, w tym
Zobowiązania leasingowe

2

11 519

Zwiększenia

17 187

- emisja dłuŜnych papierów wartościowych

13 346

- zobowiązania leasingowe

4.1

3 841
514

Zmniejszenia

-

- sprzedaŜ

-

- wycena
4

269

kredyty

- kredyty bankowe
3

Pozostałe
zobowiązania
finansowe
11 788

-

Stan na koniec okresu, z tego:

28 489

ujawnione w bilansie długoterminowe zobowiązania finansowe

11 509

a) inne zobowiązania finansowe
b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

783
10 726

NOTA 1.2 Charakterystyka instrumentów finansowych jednostki
NOTA 1.2.1

Istotne informacje o instrumentach finansowych

Umowy zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Pięknej 20 związane z emisją obligacji:
1.

Umowa agencyjna z dnia 06.09.2006 r. Przedmiot umowy – świadczenie
przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na zlecenie PBT Hawe Sp. z o.o. usług
związanych z emisją obligacji poprzez pełnienie funkcji Agenta Emisji, Agenta
Płatniczego i Depozytariusza. Bank na podstawie zawartej umowy
zobowiązany jest do zorganizowania m.in. Programu Emisji Obligacji.
Maksymalna wartość Programu Emisji wynosi 40.000.000,00 zł. Umowa
agencyjna przewiduje wielokrotne emisje obligacji przez okres 5 lat od dnia
zawarcia umowy agencyjnej do dnia 06.09.2011 r. z zastrzeŜeniem, Ŝe dzień
wykupu nie przekroczy okresu obowiązywania Programu. Obligacje mogą być
emitowane w ramach róŜnych serii. Maksymalna wartość nominalna obligacji
emitowanych w ramach wszystkich serii nie moŜe przekroczyć maksymalnej
wartości Programu Emisji. Do dnia 31.12.2006r. zrealizowano program emisji
w kwocie: 13.220.000,00zł

2.

Umowa dealerska z dnia 06.09.2006 r. Przedmiot umowy – organizowanie
przez Bank obrotu pierwotnego i wtórnego poprzez proponowanie inwestorom
nabycia obligacji Spółki. Umowa zawarta na okres obowiązywania Programu
Emisji.

3.

Umowa administratora zastawu z dnia 12.09.2006 r. Przedmiot umowy –
pełnienie przez Bank funkcji administratora zastawu ustanowionego na mieniu
ruchomym Spółki będącego zabezpieczeniem roszczeń obligatariuszy. Umowa
wygasa z momentem wygaśnięcia zastawu ustanowionego na mieniu Spółki.
NajwyŜsza suma zabezpieczenia wynosi 51.000.000,00 zł.

Roszczenia obligatariuszy wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach
Programu Emisji Obligacji Spółki są zabezpieczone zastawem cywilnym i
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rejestrowym na
ustanowiono na:

całości

mienia

ruchomego

Spółki.

Zastaw

rejestrowy



trzyotworowym rurociągu kablowym relacji Sochaczew – Poznań, o
długości 325 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami
technicznymi,



trzyotworowym rurociągu kablowym relacji Poznań – Gorzów Wlkp. Szczecin, o długości 253 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
urządzeniami technicznymi,



trzyotworowym rurociągu kablowym relacji miasto Szczecin, o długości 65
km wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami technicznymi,

NOTA 1.2.2

Aktywa finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia

Nie występują
NOTA 1.2.3

Aktywa i zobowiązania finansowe nie wyceniane w wartości godziwej

Na dzień 31.12.2006 roku występują następujące aktywa oraz zobowiązania finansowe nie wyceniane
w wartości godziwej:

Pozycja

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

Aktywa finansowe
Wartość udziałów w jednostkach podporządkowanych

535

35

Udzielone poŜyczki

1 735

661

783

269

Zobowiązania finansowe
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania
z
tytułu
emisji
papierów wartościowych

dłuŜnych

15 360

Kredyty

NOTA 1.2.4

13 346
11 519

Umowy dotyczące przekształcenia aktywów finansowych w papiery wartościowe i/lub
umowy odkupu

Nie występują
NOTA 1.2.5

Powody zmian zasad wyceny aktywów finansowych

Nie nastąpiły zmiany zasad wyceny aktywów finansowych.
NOTA 1.2.6

Kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych

Nie występują
NOTA 1.2.7 Przychody z odsetek
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) z tytułu udzielonych poŜyczek

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006
30

-31.12.2005
-

od jednostek powiązanych

15

-

od pozostałych jednostek, w tym

15

-
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b) pozostałe odsetki

-

64

od jednostek powiązanych

-

-

od pozostałych jednostek, w tym

-

64

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

30

64

NOTA 1.2.8

Odsetki niezrealizowane od poŜyczek udzielonych lub naleŜności własnych w części
objętej odpisami aktualizującymi

Nie występują.
NOTA 1.2.9

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

a) z tytułu kredytów i poŜyczek
- od jednostek pozostałych
b) pozostałe odsetki, w tym
- od jednostek pozostałych (leasing)
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

947

176

271

103

271

103

1 218

279

NOTA 1.2.10 Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie dotyczącym wyceny
instrumentów zabezpieczających
Spółka nie posiada kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych.
NOTA 44

DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZOBOWIĄZANIACH
WARUNKOWYCH,
W
TYM
RÓWNIEś UDZIELONYCH
PRZEZ SPÓŁKĘ
GWARANCJACH I PORĘCZENIACH (TAKśE WEKSLOWYCH)
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Nr umowy
Poręczenie wekslowe

Beneficjent
FONE sp. z o.o.

Data
Data
wystawienia obowiązywania
06.08.2004
05.08.2007

700-30-003-IA

NETIA SA

24.08.2004

30.05.2007

700-18-315-IH
700-30-312-IJ
UM/IU/000316/2004
150/PCSS/2003
Budowa

NETIA SA
NETIA SA
Dialog
ICHB PAN PCSS
Koszalin-Gdańsk

16.07.2004
23.05.2005
01.06.2004

15.07.2007
22.05.2008
01.06.2007

09.02.2006

09.02.2009

Miasto Gdańsk

08.02.2006

08.02.2009

Sochaczew-Poznań

05.01.2006

05.01.2009

Gorzów Wlkp.- Słubice 07.12.2005

07.12.2008

Miasto Poznań

25.10.2005

25.10.2008

Miasto Szczecin

24.10.2005

24.10.2008

Szczecin-Koszalin
30.09.2005
Gorzów
Wlkp.Szczecin
31.05.2005
Szczecin-Granica
Państwa
10.05.2006

30.09.2008

10.05.2009

Koszalin-Gdańsk

08.02.2005

08.02.2008

Miasto Gdańsk

23.12.2004

23.12.2007

Sochaczew-Poznań

23.12.2004

23.12.2007

Gorzów Wlkp.- Słubice 23.12.2004
Miasto Poznań
23.12.2004

23.12.2007
23.12.2007

Projekt

31.05.2008

Kwota
Rodzaj
600.000 Poręczenie wekslowe na spłatę kredytu
Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek80588,8 Allianz
Gwarancja
dobrego
wykonania
umowy150000 Ubezpieczenie OC
19000 Gwarancja dobrego wykonania umowy - weksel
70751,78 Gwarancja prawidłowego wykonaia prac
113203,8 Gwarancja prawidłowego wykonaia prac - brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 6697,8 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 13165,02 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 36783 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 12099,96 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 25583,4 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 83618,19 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 102425,83 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 7691,49 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 7747,49 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 746,64 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 999,18 brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac 2797,04 brutto
1361,52 Gwarancja prawidłowego wykonania prac -
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Nr zad

127

160
169
218
219
211
214
212
215
217
213
216
218
219
211
214
212
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Miasto Szczecin
Szczecin-Koszalin
Gorzów
Wlkp.Szczecin
Szczecin-Granica
Państwa
700-51-198-JF
NETIA SA
4500131373
Polkomtel S.A.
700-51-322-JI
NETIA SA
4400152064/04.10.2005 PTC ERA
ENERGIAPRO
301/2005/OD1/103/I
KONCERN
4400152064
PTC ERA
4900000470
NETIA SA
SAP4500208104
Polkomtel S.A.

23.12.2004

23.12.2007

2854,8

15.12.2004

15.12.2007

6364,01

04.11.2004

04.11.2007

7778,23

24.01.2005
27.05.2005
20.12.2004
15.12.2004
15.12.2006

24.01.2008
13.07.2008
20.12.2007
15.12.2007
15.12.2009

584,14
7752
7800
9822,2
50616

12.05.2006
15.12.2006
29.03.2006
07.09.2006

12.05.2011
15.12.2009
29.03.2009
07.09.2009
Razem

16429,42
25308
13324,99
24400
1.508294,73

brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac brutto
Gwarancja prawidłowego wykonania prac brutto
Gwarancja dobrego wykonania umowy - weksel
Gwarancja prawidłowego wykonaia prac
Gwarancja wykonanych prac
Gwarancja wykonanych prac
z tytułu rękojmi
Gwarancja wykonanych prac
Gwarancja wykonanych prac
Gwarancja wykonanych prac
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217
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200
270
273
276
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NOTA 45

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDśETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I
BUDOWLI
Spółka nie posiada zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków lub budowli.
NOTA 46

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W DANYM
OKRESIE LUB PRZEWIDZIALNEJ DO ZANIECHANIA W NASTĘPNYM OKRESIE
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło zjawisko zaniechania działalności, jak
równieŜ nie przewiduje się takiego zaniechania w najbliŜszym czasie.
NOTA 47

KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW
TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY

TRWAŁYCH

W

BUDOWIE,

ŚRODKÓW

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie na własne potrzeby wyniósł w
2006 roku 20 663 tys. zł. W 2005 roku ww. nakładów nie poniesiono.
NOTA 48

PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PLANOWANE W OKRESIE
NAJBLIśSZYCH 12 MIESIĘCY OD DNIA BILANSOWEGO NAKŁADY INWESTYCYJNE,
W TYM NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE
W roku 2006 Spółka przyjęła na ewidencję środków trwałych wartość inwestycji
w sieć światłowodową w 34 142 tys. zł.
Planowane są następujące nakłady inwestycyjne:
Budowa sieci telekomunikacyjnych
Jednym z największych odbiorców usług Spółki jest Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).
Obecnie PBT Hawe Sp. z o.o. zbudowało, buduje i planuje zbudować 4 odcinki
(Etap 1 – 4) sieci telekomunikacyjnej dla PCSS:
 Etap I: Sochaczew - Konin – Gniezno - Poznań - Gorzów Wlkp. - Szczecin
- Koszalin - Słupsk - Gdańsk) długość linii 1286 km, budowa ukończona.
2. Etap II: Gdańsk– Elbląg- Olsztyn- Szczytno- Ełk- Suwałki- Białystok i
Lublin– Zamość– Rzeszów– Tarnów– Kraków, oraz odgałęzienia:
5) Zamość – granica Państwa w Hrebenne,
6) Białystok- granica Państwa Kuźnica Białostocka,
7) Suwałki- granica Państwa Ogrodniki,
8) Elbląg- granica Państwa Braniewo,
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Łączna długość Etapu II: 1159 km, w trakcie realizacji - planowany termin
zakończenia realizacji: grudzień 2007.
 Etap III - w relacji: Wrocław – Leszno – Poznań i Białystok – Lublin;
Golędzkie - Łódź o długości 637 km linii OTK (etap jest w fazie
projektowania) w roku 2008


Etap IV- w relacji: Kraków – Katowice – Opole – Wrocław i Warszawa –
Biała Podlaska; o długości 619 km linii OTK (etap jest w fazie planowania);
w roku 2008,

W przypadku gdyby umowy na budowę odcinków nr 3 i 4 nie zostały podpisane
rozwaŜa się pozyskanie innego kooperatora niŜ PCSS
Równolegle do wiązek przeznaczonych do uŜytku PCSS PBT Hawe buduje własną,
analogiczną sieć telekomunikacyjną, która ma swym zasięgiem objąć praktycznie
całą Polskę i jest traktowana jest jako inwestycja Spółki. Taka forma współpracy
pozwala na znaczne obniŜenie kosztów wykonania. Techniczny koszt wytworzenia
I etapu inwestycji PBT Hawe wynosi 34 142 388,69zł. Szacowany techniczny
koszt wytworzenia II etapu inwestycji PBT Hawe wyniesie 51 227 800,00zł.
Ideą programu jest stworzenie zaawansowanej infrastruktury światłowodowej
wraz z powszechnie dostępnymi, zaawansowanymi narzędziami, usługami i
aplikacjami. Wybudowane linie światłowodowe umoŜliwiają wykorzystanie ich do
prowadzenia wszelkiego rodzaju procesów informatycznych. Aktualnie sieć jest
własnością PBT Hawe Sp. z o.o. i stanowi waŜny element w planach rozwoju,
zakładających moŜliwość świadczenia usług transmisji danych, dzierŜawy włókien
oraz innych usług telekomunikacyjnych w oparciu o istniejącą sieć.
Aby zamknąć „pętlę” linii światłowodowych wokół Polski Spółka buduje część
odcinków we własnym zakresie. Dotyczy to tych regionów, w których z róŜnych
względów nie przewiduje się budowy wspólnej z kooperatorem.
Tabela przedstawia wielkości inwestycji w sieć światłowodów w roku 2007 z
podziałem na odcinki budowane wspólnie, odcinki budowane we własnym
zakresie z wyszczególnieniem inwestycji w zakup kabla światłowodowego

Tabela . Wielkość inwestycji w sieć PBT Hawe Sp. z o.o.

Inwestycje w odcinki wspólne z
PCSS
Inwestycje w odcinki własne
Zakup
odcinki
Zakup
odcinki

kabla światłowodowego
wspólne z PCSS
kabla światłowodowego
własne

Razem

Jedn.

2007

[tys. zł]

51 228

[tys. zł]

11 362

[tys. zł]

9 851

[tys. zł]

4 675

[tys. zł]

77 116

Spółka nie ponosiła i nie planuje nakładów na ochronę środowiska naturalnego.

NOTA 49
NOTA 7.1 INFORMACJE O TRANSAKCJACH SPÓŁKI / JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI, DOTYCZĄCYCH PRZENIESIENIA PRAW I ZOBOWIĄZAŃ
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PoŜyczka udzielona przez Fone Sp. z o.o. do PBT Hawe Sp. z o.o. w dniu 19.09.2006 roku w kwocie
106 tys. zł spłacona w całości w dniu 28.11.2006 r.
PoŜyczka udzielona przez PBT Hawe Sp. z o.o. do Fone Sp. z o.o. w dniu 28.11.2006 roku w kwocie
126 tys. zł z terminem płatności w kwietniu 2007 r.
NOTA 7.2 DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Spółka na dzień 31.12.2006 roku posiada następujące jednostki powiązane:
1. FONE sp. z o.o.
2. Polskie Sieci Optyczne Sp. z o. o.
Podstawowe dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych znajdują się w nocie nr 4.

NOTA 50

INFORMACJE O WSPÓLNYCH
PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

PRZEDSIĘWZIĘCIACH,

KTÓRE

NIE

Spółka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.
NOTA 51

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY
ZAWODOWE
01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

Pracownicy umysłowi

58

59

Pracownicy fizyczni

116

127

174

186

Razem

NOTA 52

ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD (W PIENIĄDZU I W
NATURZE) w zł
01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

Piotr Mazurkiewicz

482 089,21

72 711,80

Roman Jardyk

223 963,64

208 163,22

Rada Nadzorcza w 2006 roku nie pobierała wynagrodzenia.
NOTA 53

INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW,
POśYCZEK,
GWARANCJI,
PORĘCZEŃ
LUB
INNYCH
UMÓW
ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ NA RZECZ SPÓŁKI, UDZIELONYCH
PRZEZ SPÓŁKĘ OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM
Spółka udzieliła w dniu 14.08.2002 roku Prezesowi Zarządu poŜyczki w
wysokości 190 tys. zł z terminem spłaty do końca 2007 roku.
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NOTA 54

INFORMACJE
O ZNACZĄCYC ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT
UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEśĄCY
OKRES
INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU
BILANSOWYM, NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINASOWYM

W sprawozdaniu finansowym za bieŜący okres nie ujęto Ŝadnych znaczących
zdarzeń, dotyczących lat ubiegłych.
NOTA 55

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU
BILANSOWYM, NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINASOWYM
Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które dotyczyły 2006 roku a nie
zostały ujęte w sprawozdaniu.
NOTA 56

INFORMACJE O RELACJACH MIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A
SPÓŁKĄ ORAZ O SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I
PASYWÓW
Spółka nie posiada poprzednika prawnego.
NOTA 57

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI
Nie sporządzono sprawozdania
wskaźnikiem inflacji.

finansowego

skorygowanego

odpowiednim

NOTA 58

RÓśNICE POMIĘDZY
FINANSOWYM I W
SPORZĄDZONYMI
I
FINANSOWYMI

DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU
DANYCH PORÓWNYWALNYCH A UPRZEDNIO
NIE
OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI

Nie dotyczy.
NOTA 59

ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I
SPOSOBU
SPORZĄDZANIA
SPRAWOZDANIA
FINNANSOWEGO
DOKONANYCH W STOSUNKU DO POPRZEDNICH LAT OBROTOWYCH, ICH
PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW
FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ
ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ.
Nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku
obrotowego.
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NOTA 60

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY,
TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA
SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK
FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ.
W 2006 roku Spółka skorygowała wynik lat ubiegłych kwotą z tytułu:
korekty rozliczenia umów długoterminowych
Korekta podwójnego zaksięgowania ZFŚS
Korekta błędnych księgowań systemu w magazynach
Korekta sprzedaŜy środków trwałych
Korekta kosztów związanych z anektowaniem
kontraktu PCSS

01.01.2006 - 31.12.2006
- 515
110
- 57
- 17
- 951

NOTA 61

W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA NIEPEWNOŚCI CO DO MOśLIWOŚCI
KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI, OPIS TYCH NIEPEWNOŚCI ORAZ
STWIERDZENIE, śE TAKA NIEPEWNOŚĆ WYSTĘPUJE
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania
działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie działalności w
dającej się przewidzieć przyszłości.
NOTA 62

INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
W latach 2005 i 2006 okresach Spółka nie łączyła się z innymi jednostkami.
Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe.
NOTA 63

W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM DO
WYCENY UDZIAŁÓW I AKCJI W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH METODY PRAW WŁASNOŚCI - NALEśY PRZEDSTAWIĆ SKUTKI, JAKIE
SPOWODOWAŁOBY JEJ ZASTOSOWANIE ORAZ JAK WPŁYNĘŁOBY NA
WYNIK FINANSOWY.
Spółka posiada 35% udziałów w Polskich Sieciach Optycznych Sp. z o. o. o
wartości 35 tys. zł. PSO praktycznie nie prowadzi działalności w związku z tym
wycena metodą praw własności dałaby wartość porównywalną z wartością
bilansową.
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20.3. BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH

20.3.1. Oświadczenie stwierdzające, Ŝe historyczne informacje finansowe zostały
zbadane przez biegłego rewidenta.
Historyczne dane finansowe przedstawione w punkcie 20.1.3 zostały zbadane
przez biegłego rewidenta.
śaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyraŜenia opinii o badanych danych
finansowych, jednocześnie wyraŜone przez biegłych rewidentów opinie dotyczące
tych sprawozdań nie były negatywne.
W punkcie 20.1.2.1 zamieszczono opinię biegłego rewidenta z badania
historycznych informacji finansowych za lata 2003 – 2005 sporządzoną na
potrzeby Prospektu.
W punktach 20.1.2.2 – 20.1.2.4 zamieszczono opinie biegłych rewidentów z
badania sprawozdań finansowych sporządzonych odpowiednio na koniec lat
obrotowych 2003, 2004, 2005.

20.3.2

Wskazanie innych informacji zawartych w Prospekcie, które zostały zbadane
przez Biegłego Rewidenta.

Poza sprawozdaniami finansowymi Emitenta za lata obrotowe 2005, 2004 i 2003
będącymi przedmiotem badania, weryfikacji prawidłowości sporządzanie przez
Biegłego Rewidenta zostało poddane sprawozdanie sporządzone na dzień
31.12.2006 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.

20.3.3 Źródło danych finansowych nie pochodzących ze sprawozdania finansowych.
Biegły rewident nie korzystał z innych źródeł danych finansowych nie
pochodzących ze sprawozdań finansowych. Dane finansowe przedstawione w
sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2005 roku i dane porównywalne
wynikają
wyłącznie
z
ujętych
w
księgach
rachunkowych
Emitenta
przeprowadzonych operacji gospodarczych w poszczególnych okresach oraz ze
sporządzonych na ich podstawie, zbadanych przez biegłego rewidenta,
sprawozdań finansowych.

20.4. ŚRÓDROCZNE I INNE INFORMACJE FINANSOWE
Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do
31.12.2006 r. i porównywalne dane finansowe za ten sam okres roku
poprzedniego.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za
okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. są zgodne z opisanymi w punkcie 20.1.3
„Historyczne dane finansowe” i są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29
września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
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Prezentowane w tym punkcie śródroczne dane finansowe za okres od 01.01.2006
do 31.12.2006 r. nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Bilans
AKTYWA

Noty

31.12.2006
309

31.12.2005
21 219

0

0

0

0

278

0

0

0

3.1. Od jednostek powiązanych

0

0

3.2. Od pozostałych jednostek

0

0

0

21 108

4.1. Nieruchomości

0

0

4.2. Wartości niematerialne i prawne

0

0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe

0

21 108

a) w jednostkach powiązanych, w tym

0

0

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

0

0

0

21 108

I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe

1

3. NaleŜności długoterminowe

4. Inwestycje długoterminowe

2

wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleŜności krótkoterminowe

4,5

2.1. Od jednostek powiązanych

0

0

31

111

31

61

0

50

7 220

2 761

0

0

63

0

0

0

63

0

7 130

2 756

7 130

2 756

a) w jednostkach powiązanych

0

0

b) w pozostałych jednostkach

0

803

7 130

1 953

0

0

2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe

6

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7

Aktywa razem

PASYWA

Noty

27

5

7 529

23 980

31.12.2006
7 303

31.12.2005
516

500

500

2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

0

0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

0

0

15

0

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

0

0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe

0

0

0

-18

6 788

34

I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy

4. Kapitał zapasowy

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto

9

10
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9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania

11

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy

11

a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe

12

2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe

13

0

0

226

23 464

17

2 277

17

0

0

0

0

0

0

0

0

2 277

0

2 277

0

0

112

21 149

0

0

112

21 149

97

37

3.1. Wobec jednostek powiązanych

0

0

3.2. Wobec pozostałych jednostek

97

37

0

0

3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy

0

0

0

0

0

0

a) długoterminowe

0

0

b) krótkoterminowe

0

0

Pasywa razem

7 529

23 980

Wartość księgowa (w tys. zł)

7 303

516

500

500

14,61

1,03

500

500

14,61

1,03

01.01.2006 -

01.01.2005 -

31.12.2006

-31.12.2005

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Liczba akcji (w tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

14

Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

14

Pozycje pozabilansowe
Nie występują

Rachunek zysków i strat
Noty
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i

0

0

0

0

1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów

0

0

2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów

0

0

0

0

0

0

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

0

0

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0

0

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)

0

0

IV. Koszty sprzedaŜy

0

4

materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tym:
- jednostkom powiązanym
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206

91

-206

-95

1

0

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

0

2. Dotacje

0

0

1

0

0

0

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0

0

3. Inne koszty operacyjne

0

0

V. Koszty ogólnego zarządu

15

VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne

3. Inne przychody operacyjne

16

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe

17

-205

-95

51 203

2 110

0

2 005

0

0

412

36

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:

0

0

50 791

40

0

29

- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

43 859

1 633

43 848

0

0

0

11

131

5. Inne
XI. Koszty finansowe

18

1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

4. Inne

0

1 502

7 139

382

0

0

0

0

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. – XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne

0

0

7 139

382

351

348

351

382

0

-34

0

0

0

0

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVI)

6 788

34

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

6 787

34

2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy

19

a) część bieŜąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
XVII.

Udział

w

zyskach

(stratach)

netto

jednostek

podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

500

500

13,57

0,07

500

500

13,57

0,07

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

20

Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

20

Zestawienie zmian w kapitale własnym
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006
516

-31.12.2005
481
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a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

-

-

b) korekty błędów podstawowych

-

-

516

481

500

500

-

-

-

-

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)

-

-

500

500

-

-

-

-

a) zwiększenia (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

-

-

-

-

-

-

a) zwiększenia (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) zwiększenia (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

-

-

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

-

-

-

-

a) zwiększenia (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenia (z tytułu)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy

2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

-

-

15

-19

-

-

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

-

-

b) korekty błędów podstawowych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

-

-

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

-

-

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

-

-

b) korekty błędów podstawowych

-

-

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia strat z lat ubiegłych
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7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty z zysków
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

15

-19

6 788

34

6 788

34

b) strata netto

-

-

c) odpisy z zysku

-

-

7 303

516

7 303

516

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)

Rachunek przepływów pienięŜnych – metoda pośrednia
01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja

6 788

34

-7 404

-174

-

1

-

-

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

45 664

-1 660

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

-50 861

-

-2 261

1 461

-

-

-63

2

59

26

58

-5

-

-

-616

-140

73 115

1 660

-

-

-

-

73 115

-

-

-

- zbycie aktywów finansowych

-

-

- dywidendy i udziały w zyskach

-

-

- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych

-

-

- odsetki

-

-

73 115

-

73 115

1 660

2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych

5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu naleŜności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek
i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
(I +/- II)
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości

niematerialne i

prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych

- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
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- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych

72 703

-

-

1 624

-

-

412

36

-

-

8

415

8

-

-

-

3. Na aktywa finansowe, w tym:

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

- nabycie aktywów finansowych

-

-

- udzielone poŜyczki długoterminowe

-

-

-

415

-

415

aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne

b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone poŜyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)

-

-

-

-

73 106

1 245

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
-

-

-

-

2. Kredyty i poŜyczki

-

-

3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych

-

-

4. Inne wpływy finansowe

-

-

67 315

-

I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

II. Wydatki

-

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu

-

-

-

-

podziału zysku
4. Spłaty kredytów i poŜyczek
5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe

-

-

21 149

-

-

-

89

-

46 076

-

-

-

- 67 315

-

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

5 177

1 105

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:

5 177

1 105

-

-

F. Środki pienięŜne na początek okresu

1 953

848

G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

7 130

1 953

-

-

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

- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych

- o ograniczonej moŜliwości dysponowania

Wybrane noty objaśniające
NOTA 1
248

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

31.12.2006
278

a) środki trwałe, w tym:

31.12.2005
-

- grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)

-

-

- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej

-

-

- urządzenia techniczne i maszyny

-

-

- środki transportu

270

-

- inne środki trwałe

8

-

b) środki trwałe w budowie

-

-

-

-

278

-

c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem

ZMIANY ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)

grunty (w
tym prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu)

budynki,
lokale i
obiekty
inŜynierii
lądowej i
wodnej

urządzenia
techniczne
i maszyny

środki
transportu

inne
środki
trwałe

Środki
trwałe,
razem

-

-

4

-

-

4

-

-

-

270
270
-

8
8
-

278
270
8
-

-

-

4

270

8

282

-

-

4

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

270

8

278

01.01.2006-31.12.2006
a) wartość brutto środków
trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup środka transportu
- komputery
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z
tytułu)
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków
trwałych na koniec okresu

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE

31.12.2006

31.12.2005

8

-

270

-

- umowa leasingu

270

Środki trwałe bilansowe, razem

278

-

31.12.2006
-

31.12.2005
-

(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej
umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

NOTA 2
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach zaleŜnych
b) w jednostkach współzaleŜnych

-

-

c) w jednostkach stowarzyszonych

-

-

d) w znaczącym inwestorze

-

-

e) w jednostce dominującej

-

-

f) w pozostałych jednostkach

-

21 108
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- udziały lub akcje

-

21 108

Długoterminowe aktywa finansowe, razem

-

21 108

31.12.2006

31.12.2005

21 108

21 108

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

-

-

c) zmniejszenia (z tytułu)

21 108

-

- zbycie akcji

21 108

-

0

21 108

d) stan na koniec okresu
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UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
A

b

c

d

e

f

g

h

- kapitał
zakładowy

%
posiadanego
kapitału
zakładowego

udział w
ogólnej
liczbie głosów
na walnym
zgromadzeniu

nieopłacona
przez
emitenta
wartość
udziałów /
akcji

i
otrzymane
lub
naleŜne
dywidendy
za ostatni
rok
obrotowy

9 186 628

86 352

0,28

0,28

0,00

2005

-

-

-

-

-

-

kapitał własny
jednostki, w tym:
nazwa (firma)
jednostki, ze
wskazaniem
formy prawnej

przedmiot
przedsiębiorstwa

siedziba

wartość
bilansowa
udziałów
/ akcji

31.12.2005
PZU S.A.

Warszawa

działalność ubezpieczeniowa

21 108
21 208

RAZEM
31.12.2006
-

-

RAZEM

-

-
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2006

31.12.2005

a) w walucie polskiej

-

21 108

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

-

-

-

21 108

(STRUKTURA WALUTOWA)

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe
aktywa finansowe, razem

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2006

31.12.2005

-

-

-

21 108

a) akcje (wartość bilansowa):

-

21 108

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

-

-

- wartość na początek okresu

-

21 108

- wartość według cen nabycia

-

21 108

b) obligacje (wartość bilansowa):

-

-

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

-

-

-

-

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

-

-

Wartość według cen nabycia, razem

-

21 108

Wartość na początek okresu, razem

-

21 108

(WG ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach
(wartość bilansowa)
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
pozagiełdowych (wartość bilansowa)

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na
rynku regulowanym (wartość bilansowa)

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

-

-

Wartość bilansowa, razem

-

21 108

NOTA 3
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO

31.12.2006

31.12.2005

61

27

a) odniesionych na wynik finansowy

-

27

- na stratę z lat ubiegłych

-

27

PODATKU DOCHODOWEGO
1.

Stan

aktywów

z

tytułu

odroczonego

podatku

dochodowego na początek okresu, w tym:

b) odniesionych na kapitał własny

-

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

2. Zwiększenia

-

34

-

-

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z
ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
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b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze

-

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

31

61

31

61

- dotyczący strat z lat ubiegłych

-

61

b) odniesionych na kapitał własny

-

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi
róŜnicami przejściowymi
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą
podatkową
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z
ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze
stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi
róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą
podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
4.

Stan

aktywów

z

tytułu

odroczonego

podatku

dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31.12.2006
-

31.12.2005
50

-

50

31.12.2006
-

31.12.2005
-

b) naleŜności od pozostałych jednostek

-

-

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

- powyŜej 12 miesięcy

-

-

50

-

Rozliczenia kosztów emisji obligacji
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

NOTA 4
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
a) od jednostek powiązanych

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
NaleŜności krótkoterminowe netto, razem

13

-

-

-

63

-

c) odpisy aktualizujące wartość naleŜności

-

-

NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem

63

-

31.12.2006

31.12.2005

63

-

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
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b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
NaleŜności krótkoterminowe, razem

-

-

63

-

NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO)
- O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE

31.12.2006

31.12.2005

63

-

b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy

-

-

c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy

-

-

d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku

-

-

e) powyŜej 1 roku

-

SPŁATY:
a) do 1 miesiąca

f) naleŜności przeterminowane

-

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)

-

-

-

-

-

-

g) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i
usług
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

NOTA 5
NaleŜności przeterminowane nie występują.
NOTA 6
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2006
-

31.12.2005
-

b) w jednostkach współzaleŜnych

-

-

c) w jednostkach stowarzyszonych

-

-

d) w znaczącym inwestorze

-

-

e) w jednostce dominującej

-

-

f) w pozostałych jednostkach

-

803

-

803

g) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

7 130

1 953

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach

7 130

1 953

-

-

a) w jednostkach zaleŜnych

- obligacje zerokuponowe Skarbu Państwa wyceniane w
wartości rynkowej

- inne środki pienięŜne
- inne aktywa pienięŜne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

-

-

7 130

2 756

31.12.2006

31.12.2005

7 130

2 756

-

-

7 130

2 756

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe
aktywa finansowe, razem
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2006

31.12.2005

(WG ZBYWALNOŚCI)
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A.

Z

nieograniczoną

zbywalnością,

notowane

na

-

803

a) akcje (wartość bilansowa):

-

-

b) obligacje (wartość bilansowa):

-

803

-

-

-

-

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

-

-

Wartość według cen nabycia, razem

-

774

31.12.2006

31.12.2005

27

5

-

4

- pozostałe (koszty dot. następnego okresu)

-

1

- wirtualne biuro-REGUS

8

-

giełdach (wartość bilansowa)

- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
B.

Z

nieograniczoną

zbywalnością,

notowane

na

rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na
rynku regulowanym (wartość bilansowa)

Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

803
803
774
-

29
803

NOTA 7
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- abonament internetowy aktów prawnych

- ZUS płacony przez płatnika
- ubezpieczenia majątkowe
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym :
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

2

-

17

-

-

-

27

5

NOTA 8
Odpisy aktualizujące składniki aktywów nie wystąpiły
NOTA 9
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja

Rodzaj
akcji

Rodzaj
uprzywilejowania
akcji

Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji

Liczba
akcji

Wartość
serii / emisji
wg wartości
nominalnej

Sposób
pokrycia
kapitału

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

A

zwykł
e

brak

brak

500

500

gotówka

03.07
2002

26.06
2002

Liczba
akcji,
razem w
tys. szt.
Kapitał
zakładowy,
razem w
tys. zł
Wartość

500

500
1
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nominalna
jednej
akcji w zł

NOTA 10
KAPITAŁ ZAPASOWY

31.12.2006

31.12.2005

a) ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej

15

-

b) utworzony ustawowo

15

-

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą
ustawowo (minimalną) wartość

-

-

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników

-

-

e) inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem

-

-

15

-

31.12.2006

31.12.2005

-

-

17

-

17

-

-

-

-

-

-

-

17

-

NOTA 11
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO
1.

Stan

rezerwy

z

tytułu

odroczonego

podatku

dochodowego na początek okresu
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich
róŜnic przejściowych (z tytułu)
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi
róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z dodatnimi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
4.

Stan

rezerwy

z

tytułu

odroczonego

podatku

dochodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy

17

-

b) odniesionej na kapitał własny

-

-

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
DŁUGOTERMINOWYCH

31.12.2006

31.12.2005

a) stan na początek okresu

2 277

815

- na odsetki dla obligatariuszy

2 277

815

b) zwiększenia

-

1 462

- na odsetki dla obligatariuszy

-

1 462

2 277

-

(WG TYTUŁÓW)

c) wykorzystanie
d) rozwiązanie (z tytułu)

-

-

e) stan na koniec okresu

-

2 277

31.12.2006

31.12.2005

NOTA 12
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
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a) wobec jednostek zaleŜnych

-

-

b) wobec jednostek współzaleŜnych

-

-

c) wobec jednostek stowarzyszonych

-

-

d) wobec znaczącego inwestora

-

-

e) wobec jednostki dominującej

-

-

f) wobec pozostałych jednostek

112

21 149

-

21 149

- umowy leasingu finansowego

112

-

Zobowiązania długoterminowe, razem

112

21 149

31.12.2006

31.12.2005

112

21 149

b) powyŜej 3 do 5 lat

-

-

c) powyŜej 5 lat

-

-

112

21 149

31.12.2006

31.12.2005

a) w walucie polskiej

112

21 149

b) w walutach obcych

-

-

112

21 149

- z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM
OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
a) powyŜej 1 roku do 3 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU
WYEMITOWANYCH DŁUśNYCH
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH - STAN NA 31.12.2005
DłuŜne
instrumen
Gwarancj
Wartość Warunki
ty
Rynek
Termin
e/
Dodatko
Inne
nominal oprocent
finansowe
wykupu zabezpiec we prawa notowań
na
owania
wg
zenia
rodzaju

Obligacje
serii A

21 149

Wys. odsetek
uzaleŜniona
jest od
efektów
finans.
przedsięwzię
ć
inwestycyjny
ch Spółki

27.09.200 niezabezpi
7
eczone

brak

regulowany
rynek
nieurzędowy
CeTO

-

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU
WYEMITOWANYCH DŁUśNYCH
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH -STAN NA 31.12.2006
DłuŜne
instrumen
Gwarancj
Wartość Warunki
ty
Termin
e/
Dodatko
Rynek
nominal oprocent
Inne
finansowe
wykupu zabezpiec we prawa notowań
na
owania
wg
zenia
rodzaju

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTA 13
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

31.12.2006

31.12.2005

97
-

37
-

-

-

1
1

-

12

37

12
-

37
-

15

-

69
97

37

31.12.2006

31.12.2005

97

37

-

-

97

37

a) wobec jednostek zaleŜnych
b) wobec jednostek współzaleŜnych
c) wobec jednostek stowarzyszonych
d) wobec znaczącego inwestora
e) wobec jednostki dominującej
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i poŜyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
z
tytułu
emisji
dłuŜnych
papierów
wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-zapłata kartą kredytową
- z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg rodzaju)
g) fundusze specjalne (wg tytułów)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
ZOBOWIĄZANIA
WALUTOWA)

KRÓTKOTERMINOWE

(STRUKTURA

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

NOTA 14
Wartość księgowa na jedną akcję oraz rozwodniona wartość księgowa na jedną
akcję zostały obliczone poprzez podzielenie wartości kapitału własnego na koniec
okresu przez liczbę akcji, która nie uległa zmianie na przestrzeni lat 2003-2006.
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
Wartość księgowa (w tys. zł.)
Liczba akcji w tys. szt.
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji w tys. szt.
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

31.12.2006
7 303

31.12.2005
516

500

500

14,61

1,03

500

500

14,61

1,03

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję: wartość księgowa / liczba
udziałów ogółem, przy czym:
a) wartość księgowa = aktywa – (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

258

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

NOTA 15
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
a) amortyzacja
b) zuŜycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006
2
79
62
58
1
4
206

-31.12.2005
1
2
74
19
96

-

-

-

-

206
-

-5
-91
-

NOTA 16
01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

-

-

b) pozostałe, w tym:

1

-

1

-

1

-

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

-zwrot nadpłaty podatku
Inne przychody operacyjne, razem

NOTA 17
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND

01.01.2006

01.01.2005

I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

-31.12.2006
-

-31.12.2005
-

b) od pozostałych jednostek, w tym:

-

2 005

- otrzymane dywidendy

-

2 005

-

2 005

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006
-

-31.12.2005
-

412

36

-

-

od pozostałych jednostek, w tym

412

36

- odsetki bankowe otrzymane

412

36

412

36

a) od jednostek powiązanych

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w
zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) z tytułu udzielonych poŜyczek
b) pozostałe odsetki
od jednostek powiązanych

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

INNE PRZYCHODY FINANSOWE

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005
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a) dodatnie róŜnice kursowe

-

-

-

-

c) pozostałe, w tym:

50 791

69

- zysk ze zbycia inwestycji

50 791

40

- aktualizacja wartości inwestycji

50 791

29
69

01.01.2006

01.01.2005

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

Inne przychody finansowe, razem

NOTA 18
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

-31.12.2006

-31.12.2005

a) z tytułu udzielonych poŜyczek

-

-

b) pozostałe odsetki, w tym

-

-

- z tytułu wykupu obligacji
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

INNE KOSZTY FINANSOWE

43 848

-

43 848

-

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

a) ujemne róŜnice kursowe

-

-

b) utworzone rezerwy (z tytułu)

-

1 462

-

1 462

11

171

11

131

- koszty emisji obligacji rozliczane w czasie

-

29

- inne

-

1

29

1 633

- naleŜnych odsetek od obligacji własnych
c) pozostałe, w tym:
- strata ze zbycia inwestycji (obligacji własnych)

Inne koszty finansowe, razem

NOTA 19
PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY
1. Zysk (strata) brutto
2. Korekty konsolidacyjne
3. RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
dywidenda
rezerwa na odsetki
rozwiązane rezerwy
Strata podatkowa z lat ubiegłych
zapłacone raty leasingowe
pozostałe
4.
Podstawa
opodatkowania
podatkiem
dochodowym
5. Podatek dochodowy według stawki 19%
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŜki
podatku
7. Podatek dochodowy bieŜący ujęty (wykazany) w deklaracji
podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły
kapitał własny

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006
7 139
-

-31.12.2005
382
-

- 2 514

-543

-2 277
-160
-89
12

2 005
1 462

4 625

-161

879

-

576

-

303

382

303

382

-

-
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- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub
zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

-

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i
odwrócenia się róŜnic przejściowych

-

-

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany
stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej
straty podatkowej, ulgi podatkowej lub róŜnicy przejściowej
poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z
tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku
moŜliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek
dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-utworzenie rezerwy
Podatek dochodowy odroczony, razem

-

-

-

-

31

- 34

17
17
48

- 34

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

NOTA 20
SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ
AKCJĘ

ZWYKŁĄ

ORAZ

ROZWODNIONEGO

ZYSKU

(STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ W ZŁ
Zysk (strata) netto (zanalizowany)
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w tys. szt)
Zysk (strata) netto w zł/ liczba akcji zwykłych serii A
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys.
szt)
Rozwodniony zysk (strata) netto w zł/ liczba akcji zwykłych
serii A

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

6 788

34

500

500

13,58

0,07

500

500

13,58

0,07

Wybrane dodatkowe noty objaśniające
Noty objaśniające do rachunku przepływów pienięŜnych
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH DO

01.01.2005

01.01.2005

SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH

-31.12.2005
7 130

-31.12.2005
1 953

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
- inne środki pienięŜne
Razem

-

-

7 130

1 953

NOTA 64

INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
NOTA 1.1. Kategorie instrumentów finansowych

261

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

Lp.
1
2
3

4
4.1

Treść
Stan na początek okresu, w tym

-

Zwiększenia

-

Zmniejszenia

803

- sprzedaŜ

803

- wycena

-

Stan na koniec okresu, z tego:

-

ujawnione w bilansie krótkoterminowe aktywa finansowe

-

Treść
Stan na początek okresu, w tym
Wycena

2

3

4

Zwiększenia

181

- nabycie

181

- przekwalifikowanie

-

- wycena

-

Zmniejszenia

21 149

- sprzedaŜ

21 149
-

Stan na koniec okresu, z tego:

181

ujawnione w bilansie długoterminowe zobowiązania finansowe

112

a) inne zobowiązania finansowe

112

b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

Lp.
1

Pozostałe
zobowiązania
finansowe
21 149
-

- wycena
4.1

803

Wycena

Lp.
1

Aktywa
finansowe
przeznaczone do
obrotu

Treść
Stan na początek okresu, w tym
Wycena

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaŜy
21 108
-

2

Zwiększenia

-

3

Zmniejszenia

21 108

- sprzedaŜ

21 108

4
4.1

- wycena

-

Stan na koniec okresu, z tego:

-

ujawnione w bilansie długoterminowe aktywa finansowe

-

NOTA 1.2 Charakterystyka instrumentów finansowych jednostki
NOTA 1.2.1

Istotne informacje o instrumentach finansowych

W dniu 9 stycznia 2006 Spółka zawarła z Manchester Securities Corporation,
umowę sprzedaŜy 244 558 sztuk akcji imiennych zwykłych spółki Powszechny
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Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, po cenie 294 zł za jedną akcję, za łączną
cenę wynoszącą 71 900 tys. zł za wszystkie akcje.
Sprzedawane Akcje stanowiły długoterminową lokatę kapitałową Spółki
finansowaną z emisji Obligacji serii A. Wartość ewidencyjna akcji PZU S.A. w
księgach rachunkowych Spółki wynosiła 21 108 tys. zł. O powyŜszej umowie
Spółka informowała szczegółowo w raporcie bieŜącym nr 2/2006.
W związku ze zbyciem akcji stanowiących portfel inwestycyjny finansowany z
emisji Obligacji serii A, Ventus S.A. zobowiązany był do przedterminowego
wykupienia wszystkich wyemitowanych Obligacji. Do przedterminowego wykupu
zostało zgłoszonych oraz zablokowanych 222 623 Obligacji serii A, tj. wszystkie
obligacje wyemitowane przez Spółkę. W związku z powyŜszym na rachunek
KDPW w dniu 31 stycznia 2006 roku Spółka przekazała kwotę 67 225 467,31 zł
przeznaczoną na wypłatę odsetek oraz przedterminowy wykup przedmiotowych
obligacji znajdujących się na koncie uczestnika KDPW.
W dniu 31 stycznia 2006 roku za pośrednictwem KDPW kwota 67 225 467,31 zł
z tytułu wypłaty odsetek oraz przedterminowego wykupu obligacji serii A została
przekazana uprawnionemu uczestnikowi KDPW. Jednocześnie w tym samym dniu
nastąpiło umorzenie i wyrejestrowanie z konta ewidencyjnego uczestnika KDPW
222 623 Obligacji serii A Spółki oznaczonych w Krajowym Depozycie kodem
ISIN: PLVENTS00027.
O wykupie i umorzeniu obligacji Spółka informowała w raportach bieŜących nr
3/2006, nr 7/2006 oraz nr 10/2006.
Na dzień 31.12.2006 roku spółka nie posiada Ŝadnych aktywów finansowych.
Natomiast zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2006 roku stanowi
zobowiązanie leasingowe.
NOTA 1.2.2 Aktywa finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia
Nie występują
NOTA 1.2.3 Aktywa i zobowiązania finansowe nie wyceniane w wartości godziwej
Na dzień 31.12.2006 roku nie występują aktywa oraz zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości godziwej
NOTA 1.2.4

Umowy dotyczące przekształcenia aktywów finansowych w papiery wartościowe i/lub
umowy odkupu
Nie występują

NOTA 1.2.5 Powody zmian zasad wyceny aktywów finansowych
Nie nastąpiły zmiany zasada wyceny aktywów finansowych
NOTA 1.2.6 Kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych
Nie występują
NOTA 1.2.7

Przychody z odsetek
01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005
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Przychody z odsetek z aktywów finansowych:

412

36

- przeznaczonych do obrotu

412

36

w tym, odsetki niezrealizowane
- poŜyczek udzielonych lub naleŜności własnych
w tym, odsetki niezrealizowane
- utrzymywanych do terminu wymagalności
w tym, odsetki niezrealizowane
- dostępnych do sprzedaŜy
w tym, odsetki niezrealizowane
Odsetki niezrealizowane, razem, w tym:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- z terminem zapłaty do 3 miesięcy

-

-

- z terminem zapłaty powyŜej 3 do 12 m-cy

-

-

- z terminem zapłaty powyŜej 12 miesięcy

-

-

NOTA 1.2.8

Odsetki niezrealizowane od poŜyczek udzielonych lub naleŜności własnych w części
objętej odpisami aktualizującymi
Nie występują
NOTA 1.2.9

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych:

01.01.2006

01.01.2005

-31.12.2006

-31.12.2005

43 848

1 462

-

-

w tym odsetki niezrealizowane

-

-

- pozostałych krótkoterminowych

-

-

- przeznaczonych do obrotu

-

-

43 848

1 462

-

1 462

-

1 462

- z terminem zapłaty do 3 miesięcy

-

-

- z terminem zapłaty powyŜej 3 do 12 m-cy

-

-

- z terminem zapłaty powyŜej 12 miesięcy

-

1 462

w tym odsetki niezrealizowane
- długoterminowych
w tym odsetki niezrealizowane
Odsetki niezrealizowane, razem, w tym:

NOTA 1.2.10 Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie dotyczącym wyceny
instrumentów zabezpieczających
Spółka nie posiada kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych
NOTA 24

DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZOBOWIĄZANIACH
WARUNKOWYCH,
W
TYM
RÓWNIEś UDZIELONYCH
PRZEZ SPÓŁKĘ
GWARANCJACH I PORĘCZENIACH (TAKśE WEKSLOWYCH)
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozycje pozabilansowe, w tym
zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.
NOTA 25
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ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDśETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I
BUDOWLI
Spółka nie posiada zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków lub budowli.
NOTA 26

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W DANYM
OKRESIE LUB PRZEWIDZIALNEJ DO ZANIECHANIA W NASTĘPNYM OKRESIE
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło zjawisko zaniechania działalności, jak
równieŜ nie przewiduje się takiego zaniechania w najbliŜszym czasie.
NOTA 27

KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW
TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY
W 2006 roku nie poniesiono kosztów dotyczących środków trwałych w budowie i
środków trwałych na własne potrzeby.
NOTA 28

PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PLANOWANE W OKRESIE
NAJBLIśSZYCH 12 MIESIĘCY OD DNIA BILANSOWEGO NAKŁADY INWESTYCYJNE,
W TYM NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE
W roku 2006 Spółka nie ponosiła nakładów na inwestycje długoterminowe.
Nakłady inwestycyjne w okresie najbliŜszych 12 miesięcy od dnia bilansowego
będą uzaleŜnione od bieŜących potrzeb Spółki. Spółka nie ponosiła i nie planuje
nakładów na ochronę środowiska naturalnego.

NOTA 29

NOTA 7.1 INFORMACJE O TRANSAKCJACH SPÓŁKI / JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI, DOTYCZĄCYCH PRZENIESIENIA PRAW I ZOBOWIĄZAŃ

W okresie sprawozdawczym Spółka podnajęła lokal biurowy od VENTUS Asset
Management SA - podmiotu powiązanego poprzez osoby głównych akcjonariuszy
przez pierwsze 6 miesięcy 2006 roku
NOTA 7.2 DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Spółka na dzień
stowarzyszonych.

31.12.2006

roku

nie

posiada

jednostek

zaleŜnych

i

NOTA 30
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INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ
KONSOLIDACJI
Spółka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.
NOTA 31

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY
ZAWODOWE
Do końca października 2006 roku Spółka nie zatrudniała pracowników. W
listopadzie 2006 roku zatrudniono 2 pracowników.
NOTA 32

ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD (W PIENIĄDZU I W NATURZE),
Do końca października 2006 roku osoby zarządzające i nadzorujące nie pobierały
wynagrodzeń i nagród w Ŝadnej formie. W okresie od 13.11.2006 do końca roku
Prezes Zarządu otrzymał wynagrodzenie w wysokości 48.950,00 zł brutto, w tym
z tytułu zawartej umowy o pracę 48.950,00 zł.
NOTA 33

INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POśYCZEK,
GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO
ŚWIADCZEŃ NA RZECZ SPÓŁKI, UDZIELONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ OSOBOM
ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM
Spółka nie udzielała Ŝadnych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji, poręczeń i
nie zawierała innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta.
NOTA 34

INFORMACJE O ZNACZĄCYC ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEśĄCY OKRES
INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU
BILANSOWYM, NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINASOWYM

W sprawozdaniu finansowym za bieŜący okres nie ujęto Ŝadnych znaczących
zdarzeń, dotyczących lat ubiegłych.
NOTA 35

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU
BILANSOWYM, NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINASOWYM
Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które dotyczyły 2006 roku a nie
zostały ujęte w sprawozdaniu.
NOTA 36

INFORMACJE O RELACJACH MIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A SPÓŁKĄ
ORAZ O SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW
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Spółka nie posiada poprzednika prawnego.
NOTA 37

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI
Nie sporządzono sprawozdania
wskaźnikiem inflacji.

finansowego

skorygowanego

odpowiednim

NOTA 38

RÓśNICE POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I
W DANYCH PORÓWNYWALNYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I NIE
OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI
W stosunku do raportu kwartalnego SA-Q IV/2006 wystąpiły róŜnice w
podatku dochodowym od osób prawnych. W raporcie kwartalnym nie ujęto
wszystkich strat z lat poprzednich obniŜających podstawę opodatkowania, w
związku z czym został w raporcie zaniŜony zysk netto o około 20,- tys.
NOTA 39

ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINNANSOWEGO DOKONANYCH W STOSUNKU
DO POPRZEDNICH LAT OBROTOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW
WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I
FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ.
Nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku
obrotowego.
NOTA 40

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY
ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ
MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I
RENTOWNOŚĆ.
Spółka nie dokonywała korekt błędów podstawowych.
NOTA 41

W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA NIEPEWNOŚCI CO DO MOśLIWOŚCI
KONTYNUOWANIA
DZIAŁALNOŚCI,
OPIS
TYCH
NIEPEWNOŚCI
ORAZ
STWIERDZENIE, śE TAKA NIEPEWNOŚĆ WYSTĘPUJE
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania
działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie działalności w
dającej się przewidzieć przyszłości.
NOTA 42

INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
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W okresach objętych sprawozdaniami finansowymi publikowanymi w niniejszym
prospekcie Spółka nie łączyła się z innymi jednostkami. Spółka sporządza
jednostkowe sprawozdanie finansowe.
NOTA 43

W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM DO WYCENY
UDZIAŁÓW I AKCJI W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - METODY PRAW
WŁASNOŚCI - NALEśY PRZEDSTAWIĆ SKUTKI, JAKIE SPOWODOWAŁOBY JEJ
ZASTOSOWANIE ORAZ JAK WPŁYNĘŁOBY NA WYNIK FINANSOWY.
Nie dotyczy.

20.5. POLITYKA DYWIDENDY
Za lata obrotowe 2003, 2004 i 2005 Emitent nie wypłacał dywidendy.
Zarząd Emitenta będzie wnioskował do Zgromadzenia Wspólników, aby nie
wypłacać wypracowanego przez Spółkę zysku netto za 3 lata obrotowe, tj. za rok
2006, 2007 i 2008.

20.6. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAśOWE
W okresie ostatnich 12 miesięcy, w odniesieniu do Emitenta, nie toczyły się i nie
toczą, Ŝadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe
lub arbitraŜowe, które mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny
wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta. Sytuacja Emitenta na
dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu nie wskazuje na moŜliwość
rozpoczęcia takich postępowań

20.7. ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ EMITENTA

Opis znaczących zmian w sytuacji finansowej
lub pozycji handlowej
Grupy Kapitałowej Emitenta

Emitent zawarł znaczącą Umowę z Manchester Securities
Corporation, Przedmiotem Umowy była sprzedaŜ - za
pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.
Bankowy Dom Maklerski 244.558 (dwieście czterdzieści cztery
tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji imiennych zwykłych
spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, o łącznej
wartości nominalnej wynoszącej 244.558 zł (dwieście czterdzieści
cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), po cenie 294,- zł
(dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote) za jedną akcję, o łącznej
cenie wynoszącej 71 900 052 złotych (słownie: siedemdziesiąt
jeden milionów dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa złotych) za
wszystkie akcje.

Data i numer
Raportu
BieŜącego (RB),
zawierającego
informację o
danym zdarzeniu
RB nr 02/2006
z
09 stycznia
2006 roku
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KDPW przekazał kwotę 67.225.467,31 zł (słownie: sześćdziesiąt
siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta
sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy) z tytułu
wypłaty odsetek oraz przedterminowego wykupu obligacji serii A
została, zgodnie z uzgodnioną procedurą realizacji przedmiotowej
operacji, uprawnionemu uczestnikowi KDPW. Jednocześnie w tym
samym dniu nastąpiło umorzenie i wyrejestrowanie z konta
ewidencyjnego uczestnika KDPW 222.623 obligacji spółki
oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLVENTS00027.

RB nr 10/2006

W dniu 6 lipca 2006 roku na rachunku papierów wartościowych
Capital Partners S.A. rozliczona została transakcja kupna 500.000
akcji Ventus S.A. Po dokonaniu powyŜszej transakcji Capital
Partners S.A. posiadaL 500.000 akcji Ventus S.A., które stanowią
100 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i zapewniają 100%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ww.
transakcje były wynikiem publicznego wezwania do sprzedaŜy akcji.

RB nr 27/2006

Podjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w
sprawie:
- podwyŜszenia kapitału zakładowego Spólki z kwoty 500.000,00 zł
(pięćset tysięcy złotych) o kwotę 4.039.156,00 zł (cztery miliony
trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty
4.539.156,00 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy
sto pięćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nowych akcji na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda, w
liczbie 4.039.156 (czterech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy
stu pięćdziesięciu sześciu) akcji po cenie emisyjnej 72 zł
(siedemdziesiąt dwa złote i 00/100),

z
31 stycznia
2006 roku

z
10 lipca
2006 roku

RB nr 1/2007
z
2 stycznia
2007 roku

- zmianie przedmiotu działalności Spółki,
- zmianie nazwy Spółki na HAWE S.A.,
- emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa
pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu
Spółki w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych.
W dniu 2 stycznia 2007 roku Spółka nabyła od spółki Presto Sp. z
o.o. z siedzibą w Lubinie oraz 50 osób fizycznych 8.956 udziałów w
spółce Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe Sp. z o.o.
z siedzibą w Legnicy („Hawe”) o wartości nominalnej 61,20 PLN
kaŜdy („Udziały”), stanowiące 100% kapitału zakładowego Hawe.
Łączna wartość nominalna Udziałów wynosi 548.107,20 PLN.

RB nr 3/2007
z
3 stycznia
2007 roku

Spółka nabyła Udziały w drodze aportu. Zbywcy przenieśli Udziały
na Spółkę na pokrycie 4.039.156 akcji na okaziciela serii B, które
Spółka wyemitowała na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 stycznia 2007 roku w
sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy.
Wartość jednego Udziału została wyceniona na 32.472,00 PLN, w
wyniku czego na 1 Udział przypadało 451 akcji serii B po cenie
emisyjnej 72,00 PLN kaŜda.
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Podjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w
sprawie:
podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z kwoty
4.539.156,00 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy
sto pięćdziesiąt sześć złotych) o kwotę 208.500,00 zł (dwieście
osiem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 4.747.656,00 zł (cztery
miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt
sześć złotych). PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym
mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda, w
liczbie 208.500 (dwieście osiem tysięcy pięciuset) akcji (zwanych
dalej „Akcjami Serii D”) po cenie emisyjnej 72 zł (siedemdziesiąt
dwa złote i 00/100).
W dniu 10 lutego 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS, po
uprzednim wykreśleniu wspólników, wpisał Spółkę Ventus S.A. jako
właściciela wszystkich udziałów. Aktualna wysokość kapitału
zakładowego PBT Hawe Sp. z o.o. wynosi 548.107,20 zł i dzieli się
na 8.956 udziałów o wartości nominalnej 61,20 zł kaŜdy.

RB nr 16/2007
z
7 luty
2007 roku

RB nr 24/2007
z
14 lutego
2007 roku

Spółka posiada 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników PBT
Hawe Sp. z o.o..
W dniu 15 lutego 2007 roku Spółka zaleŜna PBT Hawe Sp. z o.o. z
siedzibą w Legnicy (zwana dalej „PBT Hawe”) podpisała umowę
dzierŜawy infrastruktury telekomunikacyjnej ze spółką Netia S.A. z
siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Netia”). Umowa wchodzi w
Ŝycie z dniem 15 lutego 2007 roku.

RB nr 25/2007
z
16 lutego
2007 roku

Na mocy umowy PBT Hawe wydzierŜawi spółce Netia infrastrukturę
telekomunikacyjną wraz z usługą kolokacji na odcinku Szczecin –
Gdańsk.
Czas trwania umowy – 20 lat. Okres wypowiedzenia – 12 miesięcy.
Wartość umowy – w okresie trwania sięgnie 15 mln zł (netto)
Kary umowne: w przypadku niedotrzymania gwarantowanego czasu
usunięcia ewentualnych awarii łącza, kary mogą przekroczyć
równowartość 200 tys. Euro.
Jest to pierwsza umowa dzierŜawy infrastruktury
telekomunikacyjnej zawarta przez PBT Hawe.
W dniu 19 lutego 2007 roku sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do
rejestru przedsiębiorców podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki
zgodnie z postanowieniami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki w dniu 2 stycznia 2007 roku.

RB nr 26/2007
z
19 lutego
2007 roku

Dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki został podwyŜszony z
kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) o kwotę 4.039.156,00
zł (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć
złotych) do kwoty 4.539.156,00 zł (cztery miliony pięćset
trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych).
PodwyŜszenie kapitału nastąpiło w drodze emisji 4.039.156
(czterech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy stu pięćdziesięciu
sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej
1 zł kaŜda.
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Spółka nabyła 150 sztuk obligacji spółki PBT Hawe Sp. z o.o. z
siedzibą w Legnicy o wartości 1.500 tys zł (jeden milion pięćset
tysięcy złotych), z datą wykupu 27 października 2009.
W dniu 1 marca 2007 roku Spółka nabyła 100 sztuk obligacji o
wartości 1.000 tys zł (jeden milion złotych) oraz wcześniej w dniu
23 lutego 2007 roku Spółka nabyła 50szt. obligacji o wartości 500
tys zł (pięćset tysięcy złotych).

Raport bieŜący
37/2007

W dniu 7 marca 2007 roku spółka zaleŜna Fone Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu zawarła umowę zakupu nieruchomości zlokalizowanej
w obrębie miejscowości Bielany Wrocławskie, Gm. Kobierzyce przy
ul. Atramentowej 6 Sprzedającym była spółka ELTEL NETWORKS
S.A. (dawniej K-TEL S.A.) z siedzibą w Kostrzynie. Cena zakupu
wyniosła 2.318 tys. zł (brutto).

Raport bieŜący
42/2007

z
2 marca 2007
roku

z
15 marca 2007
roku

Postanowieniem z dnia 26 marca 2007 roku Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS,
dokonał rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki PBT
Hawe Sp. z o.o. Aktualna wysokość kapitału zakładowego PBT Hawe
Sp. z o.o. wynosi 15.547.616,00 zł i dzieli się na 8.956 udziałów o
wartości nominalnej 1.736,00 zł kaŜdy. PodwyŜszenie kapitału
zakładowego nastąpiło poprzez podwyŜszenie wartości nominalnej
dotychczasowych udziałów.

Raport bieŜący
46/2007
z
27 marca 2007
roku

w dniu 27 marca 2007 r. Spółka zawarła umowę poŜyczki z Hawe
Sp. z o.o. Na mocy podpisanej umowy Spółka udzieliła 2.500 tys zł
poŜyczki Hawe Sp. z o.o.. Umowa została zawarta na okres 12
miesięcy i przewiduje oprocentowanie w wysokości 5 % w stosunku
rocznym. Warunki zapisane w umowie nie odbiegają od
powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W umowie nie
przewidziano kar umownych.

Raport bieŜący
47/2007
z
27 marca 2007
roku

21. INFORMACJE DODATKOWE
21.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA
21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla kaŜdej klasy kapitału akcyjnego
Według stanu na 31 grudnia 2005 roku, czyli na dzień bilansowy ostatniego
sprawozdania finansowego przedstawionego w historycznych informacjach
finansowych kapitał zakładowy Emitenta był równy 500.000 zł i dzielił się na
500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o , które były wówczas przedmiotem
obrotu na MTS CeTO.
Wszystkie akcje Emitenta mają wartość nominalną równą 1,00 zł.
W dniu 2 stycznia 2007 roku NWZ Emitenta podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie
podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii B zostały zaoferowane
w drodze subskrypcji niepublicznej. Akcje Serii B mogły zostać pokryte wyłącznie
wkładem niepienięŜnym (aportem) w postaci 8.956 udziałów Hawe Sp. z o.o.
wycenionych na kwotę 32.472,00 zł kaŜdy, tj. łącznie na kwotę
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290.819.232,00 zł.
Przydzielono
4.039.156 akcji serii B. Rejestracja
podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B została
dokonana przez sąd w dniu 19 lutego 2007 roku Po rejestracji kapitał zakładowy
Spółki wynosi 4.539.156,00 zł.
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie kapitału docelowego.
Wszystkie akcje Emitenta zostały w pełni opłacone.
Liczba akcji Emitenta będących przedmiotem obrotu na MTS CeTO była w okresie
objętym historycznymi informacjami finansowymi, czyli od początku roku
obrotowego 2003 do końca roku 2005 niezmienna i wynosiła 500.000 sztuk.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie dokonywano
opłacania kapitału zakładowego.

21.1.2. Akcje nie reprezentujące kapitału zakładowego
Sytuacja nie ma miejsca w przypadku Emitenta. Wszystkie akcje Emitenta
odpowiadają udziałowi w jego kapitale zakładowym.

21.1.3. Akcje własne w posiadaniu Emitenta lub podmiotów z Grupy Kapitałowej
Emitenta
Emitent nie posiada akcji własnych. Podmioty zaleŜne Emitenta nie posiadają
akcji Emitenta.

21.1.4. Papiery wartościowe zamienne na akcje Emitenta lub uprawniające do
subskrybowania akcji Emitenta
W dniu 2 stycznia 2007 roku NWZ Emitenta podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie
emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dla
dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki w związku z emisją
warrantów subskrypcyjnych. Na jej podstawie dokonano warunkowego
podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyŜszą niŜ 25.000 zł w
drodze emisji nie więcej niŜ 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 1,00 zł kaŜda. Akcje serii C będą obejmowane przez posiadaczy
warrantów subskrybcyjnych serii A.
21.1.5. Prawa i zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego Emitenta
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie kapitału docelowego.

21.1.6. Opcje dotyczące kapitału zakładowego członków grupy kapitałowej Emitenta
Nie istnieją Ŝadne umowy opcji ani jakiekolwiek podobne zobowiązania odnośnie
nabycia udziałów podmiotów naleŜących do grupy kapitałowej Emitenta, za
wyjątkiem opisanych w punkcie 21.1.4 powyŜej warrantów subskrypcyjnych
Emitenta.

272

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału
historycznymi informacjami finansowymi

zakładowego

za

okres

objęty

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, czyli od początku
roku 2003 do końca 2005 w kapitale zakładowym Emitenta nie dokonywano
Ŝadnych zmian – był on równy 500.000 zł.

21.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE STATUTU EMITENTA
21.2.1 Przedmiot działalności Emitenta
Zgodnie
64.20
45
74.20.A
74.30.Z
72.60.Z
64.20.A
64.20.B
64.20.C
64.20.F
64.20.G
72.10.Z
72.2
72.30.Z
72.40.Z
71
65.21.Z
74.13.Z
74.14.A
74.40.Z
51
52
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
29

z zapisem par. 5 Statutu przedmiotem działalności Emitenta jest :
telekomunikacja,
budownictwo,
działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego,
badania i analizy techniczne,
działalność związana z informatyką pozostała,
telefonia stacjonarna i telegrafia,
telefonia ruchoma,
transmisja danych,
telewizja kablowa,
działalność telekomunikacyjna pozostała,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
działalność zakresie oprogramowania,
przetwarzanie danych,
działalność związana z bazami danych,
wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypoŜyczanie artykułów
uŜytku osobistego i domowego,
leasing finansowy,
badanie rynku i opinii publicznej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
reklama,
handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami
mechanicznymi i motocyklami,
handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaŜy pojazdów samochodowych,
motocykli; naprawa artykułów uŜytku osobistego i domowego,
włókiennictwo,
produkcja odzieŜy i wyrobów futrzarskich,
produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych,
produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (oprócz mebli),
artykułów ze słomy i materiałów uŜywanych do wyplatania,
produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru,
produkcja wyrobów chemicznych,
produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych,
produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych,
produkcja metali,
produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i
urządzeń,
produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
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30
31
32
33
34
35
36
37
15
22
60
63 40
01 1
74.87.A
50
65.2
67.13.Z
67.20.Z
74.87.B

21.2.2.

produkcja maszyn biurowych i komputerów,
produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
produkcja sprzętu i urządzeń radiowych , telewizyjnych i
telekomunikacyjnych,
produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych,
zegarów i zegarków,
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,
produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
zagospodarowanie odpadów,
produkcja artykułów spoŜywczych i napojów,
działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników
informacji,
transport lądowy; transport rurociągowy,
działalność agencji transportowych,
uprawy rolne; ogrodnictwo włączając warzywnictwo,
działalność związana z organizacją targów i wystaw,
sprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli;
sprzedaŜ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych,
pozostałe pośrednictwo finansowe,
działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami
emerytalno-rentowymi,
pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Postanowienia Statutu I regulaminów odnośnie Zarządu i Rady Nadzorczej
Emitenta

21.2.2.1.

ZARZĄD

Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków powoływanych i
odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada
Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw
zastrzeŜonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upowaŜnieni są dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem,
a jeŜeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie.
Członek Zarządu Spółki nie moŜe bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się
interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych
podmiotach gospodarczych.
Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący lub inny
członek Rady Nadzorczej upowaŜniony przez Radę. W tym samym trybie
dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka
Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Prezes moŜe zwoływać posiedzenia Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane, a
obowiązany jest zwołać posiedzenie na pisemne Ŝądanie kaŜdego z członków

274

Prospekt Emisyjny HAWE S.A.

Zarządu w terminie 14 dni od chwili otrzymania Ŝądania. JeŜeli Prezes Zarządu
nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca moŜe je zwołać
samodzielnie.
Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności
Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez
Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres
spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki
uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Zgodnie z Regulaminem Zarządu Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi
sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeŜonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu odpowiadają za
naleŜyte prowadzenie spraw Spółki.
KaŜdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek zarządzania zwykłymi
sprawami Spółki i moŜe bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nie
przekraczające zwykłych czynności Spółki przy zachowaniu postanowień
przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał i regulaminów organów Spółki. Decyzje
dotyczące bieŜącego zarządzania zwykłymi sprawami Spółki mogą podejmować
równieŜ ustanowieni przez Zarząd prokurenci i pełnomocnicy, w zakresie
udzielonego pełnomocnictwa. Czynności prawne wynikające z przepisów naleŜące
do obowiązków pracodawcy wykonuje Prezes Zarządu jednoosobowo.
Członkowie Zarządu obowiązani są do: uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu,
zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, chyba Ŝe Zarząd postanowi inaczej,
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Zarządu na WZ
wymaga kaŜdorazowo wyjaśnienia złoŜonego na piśmie i przedstawionego na
Walnym Zgromadzeniu.
W szczególności do obowiązków Zarządu, które Zarząd obowiązany jest
rozpatrywać kolegialnie i przyjmować w formie Uchwały Zarządu, naleŜą:
− Plany ekonomiczno – finansowe Spółki;
− sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy;
− sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy;
− projekt propozycji podziału zysku i pokrycia strat;
− sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
HAWE S.A.;
− zasady i sposób realizacji polityki inwestycyjnej;
− sprawy dotyczące zaciągana przez Spółkę lub spółkę zaleŜną od Spółki
zobowiązania lub dokonywania wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze
sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budŜecie Spółki lub spółki zaleŜnej
od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub
spółki zaleŜnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00
(pięćset tysięcy) złotych lub jej równowartości w innych walutach według
średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, przy
uwzględnieniu treści § 27 ust. 2 lit n) Statutu Spółki;
− sprawy dotyczące wyraŜania zgody na nabycie, zbycie i obciąŜenie składników
majątkowych Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki, na podstawie transakcji nie
uwzględnionych w budŜecie Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki i
wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki
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−

−

−
−
−

zaleŜnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset
tysięcy) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego
kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, przy uwzględnieniu treści
§ 27 ust. 2 lit o) Statutu Spółki;
sprawy dotyczące nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości (rozumianej
takŜe jako uŜytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę o
wartości przekraczającej kwotę 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych lub jej
równowartości
w
innych
walutach
według
średniego
kursu
NBP
obowiązującego w dniu danej transakcji, przy uwzględnieniu treści § 27 ust. 2
lit p) Statutu Spółki;
zasady i sposób realizacji polityki kadrowej i płacowej, przy ograniczeniu
wynikającym z kompetencji Komitetu ds. Wynagrodzeń powołanego przez
Radę Nadzorczą;
Ustalanie struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej HAWE S.A.;
powołanie Prokurenta;
sprawy wnoszone przez Zarząd na posiedzenia Rady Nadzorczej.

Z zastrzeŜeniem postanowień Statutu Spółki, uchwały Zarządu zapadają
bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos
Prezesa Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały, jeŜeli na posiedzeniu jest obecnych
co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
Zarząd moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w
dołączonym do zaproszenia porządku obrad, chyba Ŝe wszyscy członkowie
Zarządu są obecni na posiedzeniu i na podjęcie uchwały wyraŜą zgodę.
Głosowania są jawne. Głosowanie tajne odbywa na wniosek kaŜdego z członków
Zarządu. Jako pierwszy głos oddaje członek Zarządu występujący z inicjatywą
podjęcia danej uchwały. Prezes Zarządu głosuje ostatni.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół sporządzany jest pod
kierunkiem Prezesa Zarządu przez osobę, która będzie pełniła rolę protokolanta
w trakcie danego posiedzenia. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu jest
przyjmowany na następnym posiedzeniu i podpisywany przez wszystkich
obecnych na poprzednim posiedzeniu członków Zarządu. KaŜdy członek Zarządu
ma prawo zgłosić wniosek o uzupełnienie protokołu. W razie odrzucenia wniosku
przez Zarząd, członek Zarządu podpisując protokół ma prawo złoŜyć pisemne
oświadczenie. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliŜszym posiedzeniu do
wiadomości protokół z ostatniego posiedzenia, potwierdzając to podpisem.
Protokoły wraz z listą obecności, porządkiem obrad oraz załączonymi materiałami
i dokumentami są przechowywane w siedzibie Spółki.
21.2.2.2.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i
odwoływanych przez WZ. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala WZ.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej
kadencji.
W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą
tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej musi być członkami niezaleŜnymi.
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Członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezaleŜnym, o ile nie jest pracownikiem
Spółki ani podmiotu powiązanego, nie jest członkiem władz nadzorczych i
zarządzających podmiotu powiązanego, nie jest akcjonariuszem dysponującym
10% lub więcej głosów na WZ Spółki lub podmiotu powiązanego,
nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem
podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego ani nie ma powiązań
rodzinnych i osobistych z osobami o cechach wymienionych powyŜej. Członek
niezaleŜny nie moŜe poza tym reprezentować akcjonariusza lub akcjonariuszy
posiadających kontrolę nad Spółką ani utrzymywać znaczących stosunków
handlowych ze Spółką lub podmiotem powiązanym. Nie moŜe takŜe być
wspólnikiem ani pracownikiem biegłego rewidenta Spółki lub podmiotu
powiązanego, członkiem zarządu w spółce, w której członkiem rady nadzorczej
jest członek zarządu Spółki, ani posiadać innych znaczących powiązań z
członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub ich organach.
Członek niezaleŜny moŜe pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki nie dłuŜej niŜ
przez cztery kadencje. Warunki niezaleŜności muszą być spełnione przez cały
okres trwania mandatu. Członek, który przestał je spełniać winien zostać
niezwłocznie odwołany.
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez
Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym
posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej
wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie
potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i
Sekretarz mogą być w kaŜdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z
pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku obrotowym.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady
Nadzorczej
oraz
kieruje
jej
pracami.
W
przypadku
nieobecności
Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W
przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje kaŜdy inny
członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej
przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej
obecnych na posiedzeniu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy,
na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
Zarząd lub członek Rady mogą Ŝądać zwołania Rady, podając proponowany
porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch
tygodni od dnia otrzymania wniosku. JeŜeli Przewodniczący Rady nie zwoła
posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku,
wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i
proponowany porządek obrad.
Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia
wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich
członków Rady nie później niŜ na siedem dni przed terminem posiedzenia.
W nagłych sprawach Przewodniczący Rady moŜe zwołać posiedzenie w krótszym
czasie nie później jednak jak na trzy dni przed terminem posiedzenia.
Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie moŜna podjąć, chyba
Ŝe na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z
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obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenie Rady Nadzorczej moŜe
się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyraŜą na to
zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złoŜą podpisy na liście
obecności.
Do udziału w posiedzeniach Rady uprawnieni są z głosem doradczym członkowie
Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego
członków.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zgody na zajmowanie się
interesami konkurencyjnymi lub członkostwo w organach w konkurencyjnych
podmiotach gospodarczych, ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia
funkcji członka Zarządu, wyboru biegłego rewidenta oraz w sprawie wyraŜenia
zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zaleŜną od Spółki a
Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 10%
lub więcej głosów na WZ – wymaga wyraŜenia zgody przez przynajmniej jednego
członka niezaleŜnego.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeŜeli na posiedzeniu jest obecnych co
najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Członek Rady Nadzorczej moŜe brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie moŜe dotyczyć spraw wprowadzonych
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza moŜe
podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest waŜna, gdy
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały.
Oddawanie głosów na piśmie lub za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej ani podejmowanie uchwał w trybie pisemnym nie dotyczy wyboru
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych
osób.
Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek
obrad, nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, jak równieŜ innych osób
obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz
zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady
Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji
Rady Nadzorczej naleŜy w szczególności ocena sprawozdań finansowych Spółki,
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do
podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu
pisemnego sprawozdania z wyników tych czynności, powoływanie i odwoływanie
członków Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu, zawieszanie w
czynnościach z waŜnych powodów członków Zarządu, składanie Walnemu
Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
Spółki, ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka
Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce, zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
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dokonywanie
wyboru biegłego
rewidenta przeprowadzającego
badanie
sprawozdania finansowego, wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez
Zarząd do WZ oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione wyraŜanie zgody na
wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy
delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów
nie mogą oni sprawować swoich czynności, wyraŜanie zgody na zaciągnięcie
przez Spółkę lub spółkę zaleŜną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie
wydatków, nie uwzględnionych w budŜecie Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki i
wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zaleŜnej
od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę pięćset tysięcy złotych, wyraŜanie
zgody na nabycie, zbycie i obciąŜenie składników majątkowych Spółki lub spółki
zaleŜnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budŜecie Spółki
lub spółki zaleŜnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność
gospodarczą Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki, o wartości przekraczającej
kwotę pięćset tysięcy złotych, wyraŜanie zgody na nabycie, zbycie i obciąŜanie
nieruchomości lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, o wartości
przekraczającej kwotę pięć milionów złotych, przedkładanie ZWZ zwięzłej oceny
sytuacji Spółki, zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki i
rocznych planów finansowych (budŜetów), wyraŜenie zgody na nabywanie lub
zbywanie przez Spółkę lub spółkę zaleŜną od Spółki udziałów lub akcji w innych
spółkach, wyraŜenie zgody na zakładanie spółek zaleŜnych, wyraŜenie zgody na
zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zaleŜną od Spółki a członkiem
Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz
podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i
akcjonariuszami dysponującymi 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki lub podmiotu powiązanego.
W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji
członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do
wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu
członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w
uchwale Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z
tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego
Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje bez
wynagrodzenia.
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej,
przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, uchwalonym przez NWZ w dniu
2 stycznia 2007 roku, Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór
nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Regulamin,
oprócz zasad określonych w Statucie, zawiera następujące postanowienia
Mandaty członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandaty członków Rady wygasają
równieŜ wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.
Członkowie Rady obowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach Rady,
wykonywania czynności nadzorczych, do których zostali oddelegowani przez
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Radę, zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń (chyba Ŝe Rada postanowi
inaczej) i do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Rady
Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga kaŜdorazowo wyjaśnienia
złoŜonego na piśmie i przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka
Rady, jego małŜonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek
Rady powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i Ŝądać
zaznaczenia tego w protokole.
W celu wykonania swoich obowiązków Rada moŜe badać wszystkie dokumenty
Spółki, Ŝądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać
rewizji stanu majątku Spółki. W przypadku, gdy wymaga to specjalnej wiedzy,
kwalifikacji lub specjalistycznych czynności Rada moŜe zobowiązać Zarząd do
zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej uŜytku ekspertyzy lub opinii.
Obowiązkiem Rady jest w takim wypadku zapewnienie, by rzeczoznawcy, o
których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązali się do zachowania poufności
odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z opracowywaniem przez
siebie ekspertyzy lub opinii.
Wszelkie umowy zawierane przez Spółkę reprezentowaną przez członka Rady
Nadzorczej, z członkami Zarządu Spółki wymagają zachowania formy pisemnej.
Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, moŜe jednak delegować swoich
członków do pełnienia określonych czynności nadzorczych samodzielnie lub w
ramach powołanych komitetów. W czynnościach nadzorczych i kontrolnych Rady
mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby nie będące członkami Rady.
Obowiązkiem Rady jest w takim wypadku zapewnienie, by osoby, o których
mowa w zdaniu poprzednim zobowiązały się do zachowania poufności odnośnie
wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w czynnościach
nadzorczych i kontrolnych Rady.
Zarząd lub członek Rady mogą Ŝądać zwołania Rady, podając proponowany
porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch
tygodni od dnia otrzymania wniosku. JeŜeli Przewodniczący Rady nie zwoła
posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku,
wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i
proponowany porządek obrad.
Przewodniczący Rady moŜe z waŜnych powodów odwołać posiedzenie Rady.
W posiedzeniach Rady przy rozpatrywaniu określonej sprawy mogą uczestniczyć
osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady działającego z własnej
inicjatywy lub na wniosek członka Rady.
Członek Rady ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do udziału w posiedzeniu osób
spoza Rady, z zastrzeŜeniem ust. 3. Sprawę rozstrzyga Rada w drodze
głosowania.
Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej moŜe być obecny tłumacz odpowiedniego
języka obcego, w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczy osoba nie władająca
językiem polskim.
Rada moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w
dołączonym do zaproszenia porządku obrad, chyba Ŝe wszyscy członkowie Rady
są obecni na posiedzeniu i na podjęcie uchwały wyraŜą zgodę.
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Głosowania są jawne. Głosowania tajne zarządza się przy wyborach oraz nad
wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki, w sprawach osobowych i na
Ŝądanie choćby jednego z członków Rady.
Protokół z posiedzenia powinien zawierać symbol i kolejny numer, datę
posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady oraz innych osób
obecnych na posiedzeniu, zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz
oświadczenia zgłoszone do protokołu, stwierdzenie podjęcia uchwały i pełny jej
tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika, względnie
stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy, wynik głosowania, zdania odrębne
członków Rady jeśli zostały zgłoszone.
Protokół sporządzany jest pod kierunkiem Sekretarza Rady, o ile sekretarz został
powołany. Jeśli nie wybrano Sekretarza Rady, Przewodniczący wskazuje osobę,
która będzie pełniła jego rolę w trakcie danego posiedzenia.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady jest przyjmowany na następnym
posiedzeniu i podpisywany przez wszystkich obecnych na poprzednim
posiedzeniu członków Rady. KaŜdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o
uzupełnienie protokołu. W razie odrzucenia wniosku przez Radę, członek Rady
podpisując protokół ma prawo złoŜyć pisemne oświadczenie.
Członkowie nieobecni przyjmują na najbliŜszym posiedzeniu do wiadomości
protokół z ostatniego posiedzenia, potwierdzając to podpisem.
Protokoły wraz z listą obecności, porządkiem obrad oraz załączonymi materiałami
i dokumentami są przechowywane w siedzibie Spółki.
Rada Nadzorcza licząca siedmiu lub więcej członków powołuje stałe komitety –
Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza licząca nie więcej
niŜ sześciu członków moŜe takŜe te komitety powołać. Rada moŜe powołać inne
komitety, w tym Komitet ds. Strategii. Komitety powoływane są na okres
kadencji Rady Nadzorczej spośród jej członków.
Rada Nadzorcza powołuje spośród członków komitetu przewodniczącego
komitetu, który kieruje jego pracami. W skład kaŜdego z komitetów Rady
Nadzorczej powyŜej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezaleŜnych
Rady oraz przynajmniej jeden z członków powinien posiadać kwalifikacje i
doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
W zakresie swych kompetencji komitety lub ich członkowie mogą zobowiązać
Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla ich uŜytku ekspertyzy lub
opinii.
Posiedzenia komitetów odbywają się zaleŜnie od potrzeb lecz nie rzadziej raz na
kwartał. W posiedzeniach komitetów mogą uczestniczyć członkowie Zarządu
Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej, nie będący członkami danego komitetu.
Komitety podejmują swoje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku
równej ilości głosów, głos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu danego
komitetu.
Członkowie komitetu mogą brać udział w posiedzeniach komitetu i głosować
osobiście, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość.
Do zakresu działania Komitetu Audytu naleŜy sprawowanie stałego nadzoru nad
rachunkowością i finansami Spółki. W szczególności do uprawnień i obowiązków
Komitetu Audytu naleŜy monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych
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Spółki, analiza umów, transakcji i porozumień zawartych pomiędzy Spółką a
podmiotami powiązanymi, monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki oraz
przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia
biegłych rewidentów Spółki, omawianie z biegłymi rewidentami Spółki przed
rozpoczęciem kaŜdego rocznego badania sprawozdania finansowego charakteru i
zakresu tego badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi
rewidentami Spółki, przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych
Spółki, przygotowywanie wytycznych dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny
sprawozdań finansowych Spółki, przygotowywanie wytycznych dla Rady
Nadzorczej w sprawie wyraŜania zgody na wypłatę zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, informowanie Rady
Nadzorczej o wszelkich innych waŜnych kwestiach wchodzących w zakres jej
kompetencji.
Członkowie Komitetu Audytu sprawują swoje obowiązki stale, niezaleŜnie od
posiedzeń Rady Nadzorczej.
Komitet Audytu składa Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności.
Sprawozdania te Rada będzie udostępniać akcjonariuszom Spółki.
Do zakresu działania Komitetu ds. Wynagrodzeń naleŜy sprawowanie stałego
nadzoru nad poziomem i sposobem wypłaty wynagrodzeń w Spółce.
W szczególności do uprawnień i obowiązków Komitetu ds. Wynagrodzeń naleŜy
przedstawianie propozycji dotyczącej treści umów o wykonywanie funkcji członka
Zarządu Spółki, przedstawianie propozycji dotyczącej systemu wynagradzania i
premiowania członków Zarządu Spółki oraz systemu oceny pracy i wyników
Zarządu, opiniowanie prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania i
premiowania pracowników Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kadry
menadŜerskiej, wyraŜanie stanowiska w sprawie konieczności zawieszenia
członka Zarządu Spółki lub oddelegowania członka Rady Nadzorczej do
czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować
swojej funkcji, opiniowanie treści informacji o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej, które wymagają upublicznienia, informowanie Rady
Nadzorczej o wszelkich innych waŜnych kwestiach wchodzących w zakres jej
kompetencji.
Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń
niezaleŜnie od posiedzeń Rady Nadzorczej.

sprawują

swoje

obowiązki

stale,

Komitet ds. Wynagrodzeń składa Radzie roczne sprawozdania ze swojej
działalności. Sprawozdania te Rada będzie udostępniać akcjonariuszom Spółki.
Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej moŜe nastąpić w drodze uchwały Rady,
podjętej zwykłą większością głosów oddanych, przy czym wymaga zatwierdzenia
przez Walne Zgromadzenie

21.2.3

Prawa, przywileje i ograniczenia związane z kaŜdym rodzajem istniejących
akcji

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcjonariuszom
przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym i
korporacyjnym:
a) Prawo do dywidendy.
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Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, czyli do udziału w zysku wykazanym w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został
przeznaczony przez ZWZ do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w
stosunku do liczby akcji. Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w
dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym takŜe dniem dywidendy),
określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku.
Uchwała ZWZ określa takŜe dzień wypłaty dywidendy. Roszczenie majątkowe z
tytułu prawa do dywidendy ulega przedawnieniu – zgodnie z art. 117, 118 i 120
ust. 1 KC – w terminie 10 lat od dnia wypłaty dywidendy. Po upływie tego
terminu Emitent moŜe odmówić dokonania wypłaty dywidendy.
b) Prawo głosu.

KaŜda akcja Emitenta daje prawo do jednego głosu na WZ.
c) Prawo do udziału w zyskach Emitenta.

Akcje Emitenta uprawniają do udziału w zyskach w formie dywidendy - patrz lit.
a) powyŜej.
d) Prawo do udziału w nadwyŜkach w przypadku likwidacji.

W przypadku likwidacji Emitenta udział wszystkich akcji w podziale majątku
pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, jest równy.
e) Postanowienia w sprawie umarzania akcji.

§ 8 ust. 3 Statutu Emitenta stanowi, Ŝe akcje Spółki mogą być umarzane za
zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie
dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały WZ. Umorzenie akcji wymaga
obniŜenia kapitału zakładowego.
Z posiadaniem akcji Emitenta nie są związane Ŝadne obowiązki, oprócz
obowiązku uiszczenia zapłaty za obejmowane lub nabywane akcje. Ze wszystkimi
akcjami Emitenta są związane takie same prawa.

21.2.4

Działania niezbędne do zmiany praw posiadaczy akcji

Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego wszystkie akcje Emitenta są akcjami
zwykłymi na okaziciela. Zgodnie z par. 8 ust. 1 Statutu Spółka moŜe wydawać akcje
imienne lub na okaziciela. Art. 334 par. 2 KSH stanowi o moŜliwości zamiany akcji
imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie – moŜe ona być dokonana na Ŝądanie
akcjonariusza, jeŜeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Par. 8 ust, 2 Statutu
dopuszcza moŜliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na Ŝądanie
akcjonariusza natomiast zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest
dopuszczalna.
Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania akcji imiennych – w przypadku ich
wyemitowania dawałyby one takie same prawa majątkowe i korporacyjne ich
posiadaczom, z jednym wyjątkiem – akcje imienne nie mogą być przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym.
Przyznanie
jakichkolwiek
dodatkowych
uprawnień
akcjom
lub
konkretnym
akcjonariuszom wymagałoby zmiany Statutu Emitenta, bowiem zgodnie z art. 304 par. 1
p. 6) KSH, jeŜeli mają być wprowadzone akcje róŜnych rodzajów statut powinien określać
liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia. Do zmiany statutu
spółki akcyjnej konieczne jest – zgodnie z art. 430 KSH podjęcie uchwały WZ i wpis do
rejestru. Uchwała w sprawie zmiany statutu wymaga dla swej waŜności większości ¾
głosów.
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21.2.5

Sposób zwoływania walnych
zgromadzeniach

zgromadzeń

i

uczestnictwa

w

walnych

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy o obrocie warunkiem uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu kaŜdej spółki publicznej z siedzibą na terytorium Polski, jest
złoŜenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem WZ, świadectwa
depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji
zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu.
Zgodnie ze Statutem Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno obyć się
w terminie 6 miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego. JeŜeli Zarząd nie
zwoła ZWZ w terminie 5 miesięcy po upływie danego roku obrotowego, ZWZ
moŜe zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od upływu
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo
zwołać NWZ, jeŜeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (dni od złoŜenia
stosownego Ŝądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał NWZ.
Porządek obrad ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą
kapitału zakładowego mogą Ŝądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jak równieŜ umieszczenia poszczególnych spraw w porządku
obrad najbliŜszego WZ. śądanie takie powinno zostać złoŜone na piśmie na ręce
Zarządu. W przypadku zgłoszenia Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, Zarząd powinien zwołać NWZ tak, by mogło się ono odbyć
najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia Ŝądania.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
JeŜeli przepisy KSH nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest waŜne bez
względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad
moŜe zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody.
Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego
Zgromadzenia, po uprzednio wyraŜonej zgodzie przez wszystkich obecnych
akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech
czwartych) głosów.
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Emitenta uchwalonym przez
NWZ w dniu 2 stycznia 2007 roku Ŝądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez
uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz
inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z
uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed WZ, w czasie umoŜliwiającym
zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, o ile Rada Nadzorcza uzna, Ŝe
projekt uchwały wymaga jej opinii.
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Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek
uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane
zostało na taki wniosek, moŜliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych
przypadkach, Walne Zgromadzenie moŜe być odwołane, jeŜeli jego odbycie
napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu WZ następuje w taki sam sposób,
jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla
Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu WZ moŜe nastąpić nie
później, niŜ na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem
zgromadzenia.
Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZ sporządza i podpisuje
Zarząd.
W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionych podejrzeń, Ŝe prawo głosu
akcjonariusza winno być ograniczone w związku z naruszeniem przepisów Ustawy
o obrocie lub nieujawnieniem stosunku zaleŜności lub dominacji między
akcjonariuszami, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie
sprawy, powiadamiając o tym akcjonariuszy, których sprawa dotyczy. MoŜe teŜ
zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów administracji lub do sądu
celem ustalenia liczby głosów, do których uprawniony jest akcjonariusz lub
akcjonariusze.
Lista akcjonariuszy będzie wyłoŜona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie
bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie WZ od godziny 9:00
do 15:00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania
jego obrad.

21.2.6

Postanowienia Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby
spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemoŜliwienie zmiany kontroli nad
emitentem

Postanowienia takie nie występują.

21.2.7

Postanowienia Statutu lub regulaminów regulujących progową wielkość
posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu
posiadania akcji przez akcjonariusza

Statut Spółki ani Ŝaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta nie
zawiera postanowień, zgodnie z którymi po przekroczeniu progowej wielkości
posiadanych akcji, akcjonariusz miałby obowiązek zawiadomienia o tym fakcie
Emitenta.

21.2.8

Warunki nałoŜone zapisami Statutu, regulaminami, którym podlegają zmiany
kapitału, jeŜeli zasady te są bardziej rygorystyczne niŜ określone wymogami
obowiązującego prawa
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Statut Spółki, ani Ŝaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta,
nie zawiera postanowień, zgodnie z którymi warunki podwyŜszenia oraz
obniŜenia kapitału zakładowego Spółki, zostałyby ujęte bardziej rygorystycznie
niŜ jest to określone wymogami obowiązującego prawa

22. ISTOTNE UMOWY
Omówione w niniejszym punkcie umowy, których stroną jest Hawe Sp. z o.o.
spełniają kryterium istotności w odniesieniu do Emitenta, a takŜe związane są z
nabyciem praw o istotnym znaczeniu dla całej Grupy Kapitałowej Emitenta.
22.1. UMOWY BUDOWY LINII ŚWIATŁOWODOWYCH
Kontrakt zawarty pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Technicznego
„HAWE” Sp. z o. o.
w Legnicy a Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN,
Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.
Kontrakt zawarty pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Technicznego
„HAWE” Sp. z o. o. w Legnicy a Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN,
Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, dotyczy budowy linii
światłowodowej w relacji: Sochaczew-Gdańsk, Gdańsk-Białystok, Lublin-granica
państwa w miejscowości Hrebenne.
W ramach kontraktu zawarto następujące umowy:
1. Umowa nr 150/PCSS/2003 w dniu 18 grudnia 2003 r., dotycząca budowy linii
światłowodowej w relacji GPZ Sochaczew ul. Polna – siedziba Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej Konin ul. Przyjaźni 1 – siedziba Kolegium
Europejskiego Gniezno ul. Kostrzewskiego 5/7 – siedziba POZNAM Poznań ul.
Wieniawskiego 17/19 – siedziba Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej Gorzów
Wlkp. Ul. Teatralna 25 – siedziba AMSK Szczecin Al. Piastów 41 – siedziba
KOSMAN Koszalin ul. Śniadeckich 2 – siedziba Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej Słupsk ul. Arciszewskiego 22a – siedziba TASK Gdańsk ul.
Narutowicza 11/12. Wartość umowy wynosi 50.962 tys. zł netto.
2. Umowa nr 117/PCSS/2004 w dniu 13 października 2004 r., odnosząca się do
budowy linii światłowodowej w relacji Siedziba TASK Gdańsk ul. Narutowicza
11/12 – siedziba PWSZ Elbląg ul. Wojska Polskiego 1 – siedziba Uniwersytetu
Warmińska Mazurskiego Olsztyn ul. Heweliusza 8 - siedziba Centrum Studiów
Bałtyckich Ełk ul. Kościuszki 23 – siedziba filii Politechniki Białostockiej Augustów
ul. Wyszyńskiego 3b – siedziba Politechniki Białostockiej Białystok ul. Wiejska 45
a oraz odgałęzienia do Granic Państwa:
-Elbląg- siedziba Międzynarodowego Centrum Edukacji Braniewo ul. Botaniczna
11 – Granica Państwa Gronowo
- Suwałki – Granica Państwa Ogrodniki
- odgałęzienie z odcina Augustów – Białystok do Granicy Państwa w Kuźnicy
Białostockiej.
Wartość umowy wynosi 16.750 tys. zł netto.
3. Umowa nr 118/PCSS/2004 w dniu 13 października 2004 r. dotycząca budowy
linii światłowodowej w relacji siedziba UMCS Lublin Pl. Marii Skłodowskiej Curie 1
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– siedziba WyŜszej Szkoły Zarządzania i Administracji Zamość ul. Akademicka 4
– siedziba Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów ul. Pola 2 – siedziba filii
Uniwersytetu Rzeszowskiego Dębica ul. Sportowa 26 – siedziba Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej Tarnów ul. Mickiewicza 8 – siedziba AGH Cyfronet
Kraków ul. Nawojki 11 oraz odgałęzienie do Granicy Państwa w miejscowości
Hrebenne. Wartość umowy wynosi 13.692 tys. zł netto.
W powyŜszym kontrakcie są przewidziane następujące kary umowne:
1) Za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej bądź oddaniu odcinka,
w stosunku do określonych w umowach terminów, w wysokości 0,1 % kosztu
wykonania dokumentacji projektowej dla odcinka, którego opóźnienie dotyczy
bądź kwoty wynagrodzenia brutto za wybudowanie odcinka, którego opóźnienie
dotyczy, i to za kaŜdy dzień zwłoki.
2) Za zwłokę w usunięciu w dokumentacji projektowej bądź w usunięciu wad
obiektów w okresie gwarancji, w stosunku do określonych w umowach
terminów, w wysokości 0,1 % kosztu wykonania dokumentacji projektowej dla
odcinka, którego opóźnienie dotyczy bądź kwoty wynagrodzenia brutto za
wybudowanie odcinka, którego opóźnienie dotyczy, i to za kaŜdy dzień zwłoki.
3) W przypadku dokumentacji projektowej, za odstąpienie przez ICHB PAN
PCSS od umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność w wysokości 20 % kosztu wykonania dokumentacji
projektowej dla odcinka objętego odstąpieniem.
4) W części dotyczącej budowy – za odstąpienie przez ICHB PAN PCSS od
umowy w części dotyczącej budowy linii światłowodowej dla niego na skutek
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność:
a) jeŜeli ICHB PAN PCSS odstąpi od budowy całości linii światłowodowej – w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, jaką Wykonawca otrzymałby od ICHB
PAN PCSS , gdyby linię światłowodową wybudowano w całości;
b) jeŜeli ICHB PAN PCSS odstąpi od budowy danego odcinka – w wysokości
20 % kwoty wynagrodzenia brutto, jaką Wykonawca otrzymałby od ICHB
PAN PCSS za wybudowanie tego odcinka.
5) Zapłata kar umownych z poszczególnych tytułów jest niezaleŜna.
6) Łączna wysokość kar umownych nie moŜe przekroczyć 30% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy za wybudowanie danego odcinka. Niniejsze nie dotyczy
przypadku odstąpienia przez ICHB PAN PCSS od budowy więcej niŜ jednego
odcinka, w takim przypadku górna granica kar umownych będzie liczona od
sumy wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wybudowanie wszystkich odcinków
objętych odstąpieniem.
7) ICHB PAN PCSS moŜe dochodzić odszkodowania uzupełniających na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
8) W przypadku odstąpienia przez ICHB PAN PCSS od umowy od budowy
danego odcinka, z przyczyn leŜących po stronie ICHB PAN PCSS, Wykonawca
moŜe Ŝądać od ICHB PAN PCSS zapłaty kary umownej w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, które otrzymałby za wybudowanie odcinka objętego
odstąpieniem.
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22.2. INNE UMOWY
22.2.1. Umowy leasingowe
a) Umowa leasingu operacyjnego z dnia 20.02.2006 r. zawarta pomiędzy Hawe
Sp. z o.o. a BPH Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53.
Przedmiot umowy – Urządzenie telekomunikacyjne HUAWEI (system transmisji
danych), rok produkcji 2006. Wartość umowy 1.441.614,74 zł brutto
(1.181.651,43 zł netto). Umowa zawarta na okres 36 miesięcy. Zabezpieczeniedwa weksle własne in blanco bez protestu.
b) Umowa leasingu operacyjnego z dnia 12.09.2006 r. zawarta pomiędzy Hawe
Sp. z o.o. a Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana
Pawła II nr 78. Przedmiot umowy – maszyna/oprzyrządowanie Stacja Czołowa
Scopus, rok produkcji 2006, nr seryjny XVR005B06. Wartość umowy brutto
788.054,46 zł. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy. Zabezpieczenie – weksel
własny in blanco bez protestu.
22.2.2

Umowa kredytowa

Umowa z dnia 16.09.2005 r. zawarta pomiędzy Hawe Sp. z o.o. a Bankiem
Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123A. Kredyt w
rachunku bieŜącym w kwocie 2.500.000,00 zł udzielony na okres od 19.09.2005
r. do 18.09.2007 r., z przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej działalności PBT
Hawe Sp. z o.o. Oprocentowanie kredytu liczone wg stawki WIBOR 1M
powiększone o marŜę 2,50 punktów procentowych. Zabezpieczenie – weksel
własny in blanco, pełnomocnictwo dla Banku do rachunku bieŜącego PBT Hawe
prowadzonego w Banku, hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 3.750.000 zł na
nieruchomościach połoŜonych w Legnicy przy ul. Świętego Wojciecha 53 (KW nr
41250) i przy ul. Działkowej 38 (KW nr 29765) wraz z cesją praw z polis
ubezpieczeniowych, cesje wierzytelności z umów z Telefonią DIALOG S.A. i
ENERGO-TEL.

22.2.3

Umowa emisji obligacji

Umowa agencyjna zawarta dnia 06.09.2006 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przedmiot umowy – świadczenie przez bank na zlecenie PBT Hawe Sp. z o.o.
usług związanych z emisją obligacji poprzez pełnienie funkcji Agenta Emisji,
Agenta Płatniczego i Depozytariusza. Bank na podstawie zawartej umowy
zobowiązany jest do zorganizowania m.in. Programu Emisji Obligacji.
Maksymalna wartość Programu Emisji wynosi 40.000.000,00 zł. Umowa
agencyjna przewiduje wielokrotne emisje obligacji przez okres 5 lat od dnia
zawarcia umowy agencyjnej do dnia 06.09.2011 r. z zastrzeŜeniem, Ŝe dzień
wykupu nie przekroczy okresu obowiązywania Programu. Obligacje mogą być
emitowane w ramach róŜnych serii. Maksymalna wartość nominalna obligacji
emitowanych w ramach wszystkich serii nie moŜe przekroczyć maksymalnej
wartości Programu Emisji. Do dnia 31.12.2006r. zrealizowano program emisji w
kwocie: 13.220.000,00zł.
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23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ
EKSPERTÓW
I
OŚWIADCZENIE
O
ZAANGAśOWANIU

OŚWIADCZENIA
JAKIMKOLWIEK

23.1. OŚWIADCZENIA I RAPORTY EKSPERTÓW
W niniejszym Prospekcie Emisyjnym nie zamieszczono oświadczeń ani raportów
ekspertów.
23.2. INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH
W punkcie 6.2.1 niniejszego rozdziału Prospektu Emisyjnego zamieszczono
informację, której źródłem jest Gartner Inc. - jedna z wiodących na świecie firm
specjalizujących w doradztwie i analizach w zakresie nowych technologii i
mediów elektronicznych. Firma została załoŜona w 1979 roku. Siedziba firmy
znajduje się w Stamford, Connecticut, St. Zjednoczone natomiast działalność
prowadzona jest w 75 krajach na świecie. Klientami firmy jest większość
światowych firm branŜy IT i mediów elektronicznych. W 2006 roku osiągnęła
przychody na poziomie 1 mld USD. Firma publikuje równieŜ bezpłatne okresowe
raporty analityczne dotyczące poszczególnych branŜ w tym IPTV.
Bezpośrednim źródłem informacji jest strona Polskiej Izby Komunikacji
Elektronicznej: http://www.pike.org.pl/index.php?p=onas&sec=aktual_b&id=318 .
Emitent niniejszym potwierdza, Ŝe informacje te zostały dokładnie powtórzone
oraz Ŝe w stopniu, w jakim emitent jest tego świadom i w jakim moŜe to ocenić
na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały
pominięte Ŝadne fakty, które sprawiłyby, Ŝe powtórzone informacje byłyby
niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.

24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU
W okresie waŜności Prospektu Emisyjnego w siedzibie Emitenta dostępne są
następujące dokumenty:
− Statut Emitenta,
− Regulamin Walnego Zgromadzenia,
− Regulamin Zarządu,
− Regulamin Rady Nadzorczej,
− Sprawozdania finansowe za lata 2003, 2004, 2005.

25. INFORMACJA
O
PRZEDSIĘBIORSTWACH

UDZIAŁACH

W

INNYCH

Emitent posiada 100% udziałów w Hawe Sp. z o.o. i – pośrednio, poprzez Hawe
Sp. z o.o. – 100% udziałów w Fone Sp. z o.o. Emitent nie posiada udziałów w
innych przedsiębiorstwach.
25.1. Hawe Sp. z o.o.
a) nazwa oraz siedziba przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo

Budownictwa

Technicznego

Hawe

Spółka

z

ograniczoną
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odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (poczta 59-220) przy ul. Działkowej 38,
b) przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności PBT Hawe Sp. z o.o. jest wykonywanie
robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych:
rurociągów,
linii
elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych
i
telekomunikacyjnych (45.21.C).
c) procentowy udział w kapitale i procentowy udział w głosach

Kapitał zakładowy PBT Hawe Sp. z o.o. wynosi 15.547.616,00 zł (piętnaście
milionów pięćset czterdzieści siedem sześćset szesnaście złotych) i dzieli się na
8.956 (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej 1.736,00. (jeden tysiąc siedemset trzydzieści
sześć) złotych kaŜdy. Spółka HAWE S.A. posiada 100% udziałów w kapitale
zakładowym PBT Hawe Sp. z o.o., uprawniających do 100 % głosów na
Zgromadzeniu Wspólników,
d) kapitał wyemitowany

Kapitał zakładowy PBT Hawe Sp. z o.o. wynosi 15.547.616,00 zł i dzieli się na
8.956 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.736,00 zł
kaŜdy,
e) rezerwy,

Stan rezerw PBT Hawe Sp. z o.o. nadzień 31.12.2006 r.:
1. rezerwy na kaucje długoterminowe – 8.749,00 zł,
2. rezerwy na kaucje krótkoterminowe – 33.188,00 zł,
3. rezerwy na niewykorzystane urlopy – 139.041,21 zł,
f) zyski i straty wynikające z normalnej działalności, po opodatkowaniu, za
ostatni rok obrotowy

- 1.199.916,56 zł (strata),
g) wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów
rejestracyjnych ujawnia akcje posiadane na rachunkach

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych Emitenta wycenia się
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
h) kwota pozostająca do zapłaty z tytułu posiadanych udziałów

nie dotyczy
i) kwota dywidendy z tytułu posiadanych udziałów otrzymana w ostatnim roku
obrotowym

Emitent nie otrzymał w ostatnim roku
posiadanych udziałów Hawe Sp. z o.o.,

obrotowym

dywidendy

z

tytułu

j) kwota naleŜności i zobowiązań emitenta wobec przedsiębiorstwa

Wg stanu na dzień 31.12.2006 naleŜności i zobowiązania Hawe Sp. z o.o. wobec
HAWE S.A. nie występują.
25.2. Fone Sp. z o.o.
a) nazwa oraz siedziba przedsiębiorstwa

FONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy
ulicy Ostrowskiego 9,
b) przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Fone Sp. z o.o. jest świadczenie usług
telekomunikacyjnych (64.20),
c) procentowy udział w kapitale i procentowy udział w głosach
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Spółka PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy posiada 100% udziałów w
kapitale zakładowym Fone Sp. z o.o. uprawniających do 100 % głosów na
Zgromadzeniu Wspólników,
d) kapitał wyemitowany

Kapitał zakładowy Fone Sp. z o.o. wynosi 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych) i
dzieli się na 1.000 (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości
nominalnej 500,00 (pięćset złotych) kaŜdy,
e) rezerwy

Fone Sp. z o.o. na dzień 31.12.2006 utworzyło rezerwę na koszty badania
sprawozdania finansowego za rok 2006 w wysokości : 9.000,00 zł,
f) zyski i straty wynikające z normalnej działalności, po opodatkowaniu, za
ostatni rok obrotowy

-208.596,21 zł (strata),
g) wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów
rejestracyjnych ujawnia akcje posiadane na rachunkach

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych Emitenta wycenia się
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
h) kwota pozostająca do zapłaty z tytułu posiadanych udziałów,

nie dotyczy,
i) kwota dywidendy z tytułu posiadanych udziałów otrzymana w ostatnim roku
obrotowym

PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy nie otrzymała w ostatnim roku
obrotowym dywidendy z tytułu posiadanych udziałów w Fone Sp. z o.o.,
j) kwota naleŜności i zobowiązań emitenta wobec przedsiębiorstwa.

Wg stanu na dzień 31.12.2006 naleŜności i zobowiązania Fone Sp. z o.o. wobec
HAWE S.A. nie występują.
Wg stanu na dzień 20.03.2007 Fone Sp. z o.o. posiada zobowiązania wobec
HAWE S.A. z tytułu udzielonych poŜyczek w wysokości 500.000,00 zł (pięćset
tysięcy złotych).
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V. INFORMACJE O WPROWADZENIU AKCJI DO OBROTU

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE.
Osobami odpowiedzialnymi za treść rozdziału V Prospektu emisyjnego są:
1.1. Emitent
Oświadczenie Emitenta dotyczące odpowiedzialności za informacje zawarte w
Prospekcie emisyjnym jest zamieszczone w punkcie 1.1.2 rozdziału IV
Prospektu.

1.2. Firma inwestycyjna
Oświadczenia w imieniu Firmy Inwestycyjnej:
Jako osoba odpowiedzialna za informacje zawarte w Rozdziale V , stanowiącym
część ofertową
niniejszego Prospektu emisyjnego, sporządzoną zgodnie ze
schematem podanym w Załączniku nr III do rozporządzenia Komisji (WE) nr
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149/1 z
dn. 30.04.2004), niniejszym oświadczam, Ŝe zgodnie z moją najlepszą wiedzą i
przy dołoŜeniu naleŜytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w
części ofertowej, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz Ŝe
nie pominięto niczego, co mogłyby wpływać na ich znaczenie.
Równocześnie informuję, Ŝe wyłącznym źródłem informacji zawartej w punkcie
3.1, części ofertowej jest Emitent, a Firma Inwestycyjna zawarła z Emitentem
umowę określającą wzajemne zobowiązania z tytułu odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną wskutek udostępnienia do publicznej wiadomości nieprawdziwej
informacji lub przemilczenia informacji, która powinna być zawarta w
dokumentach sporządzanych i udostępnianych w związku z ofertą publiczną
dotyczącą papierów wartościowych i ubieganiem się o dopuszczenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Warszawa,
dnia 29 marca 2007 r.

..................................
Andrzej Przewoźnik
Prezes Zarządu
Domu Maklerskiego CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna

Jako osoba odpowiedzialna za informacje zawarte w Rozdziale V , stanowiącym
część ofertową
niniejszego Prospektu emisyjnego, sporządzoną zgodnie ze
schematem podanym w Załączniku nr III do rozporządzenia Komisji (WE) nr
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149/1 z
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dn. 30.04.2004), niniejszym oświadczam, Ŝe zgodnie z moją najlepszą wiedzą i
przy dołoŜeniu naleŜytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w
części ofertowej, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz Ŝe
nie pominięto niczego, co mogłyby wpływać na ich znaczenie.
Równocześnie informuję, Ŝe wyłącznym źródłem informacji zawartej w punkcie
3.1, części ofertowej jest Emitent, a Firma Inwestycyjna zawarła z Emitentem
umowę określającą wzajemne zobowiązania z tytułu odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną wskutek udostępnienia do publicznej wiadomości nieprawdziwej
informacji lub przemilczenia informacji, która powinna być zawarta w
dokumentach sporządzanych i udostępnianych w związku z ofertą publiczną
dotyczącą papierów wartościowych i ubieganiem się o dopuszczenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Warszawa,
dnia 29 marca 2007 r.

..................................
Paweł Bala
Wiceprezes Zarządu
Domu Maklerskiego CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna

Jako osoba odpowiedzialna za informacje zawarte w Rozdziale V , stanowiącym
część ofertową
niniejszego Prospektu emisyjnego, sporządzoną zgodnie ze
schematem podanym w Załączniku nr III do rozporządzenia Komisji (WE) nr
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149/1 z
dn. 30.04.2004), niniejszym oświadczam, Ŝe zgodnie z moją najlepszą wiedzą i
przy dołoŜeniu naleŜytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w
części ofertowej, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz Ŝe
nie pominięto niczego, co mogłyby wpływać na ich znaczenie.
Równocześnie informuję, Ŝe wyłącznym źródłem informacji zawartej w punkcie
3.1, części ofertowej jest Emitent, a Firma Inwestycyjna zawarła z Emitentem
umowę określającą wzajemne zobowiązania z tytułu odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną wskutek udostępnienia do publicznej wiadomości nieprawdziwej
informacji lub przemilczenia informacji, która powinna być zawarta w
dokumentach sporządzanych i udostępnianych w związku z ofertą publiczną
dotyczącą papierów wartościowych i ubieganiem się o dopuszczenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Warszawa,
dnia 29 marca 2007 r.

..................................
Paweł Sobkiewicz
Wiceprezes Zarządu
Domu Maklerskiego CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna
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2. CZYNNIKI
RYZYKA
O
ISTOTNYM
ZNACZENIU
DLA
OFEROWANYCH I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH.
Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych i dopuszczanych do
obrotu papierów wartościowych są szczegółowo omówione w rozdziale III punkt
3 Prospektu Emisyjnego.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE
3.1. OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM
Emitent niniejszym oświadcza, Ŝe zgodnie z jego najlepszą wiedzą poziom
kapitału obrotowego jest wystarczający na pokrycie potrzeb związanych z
kontynuowaniem działalności w okresie kolejnych 12 miesięcy od daty
zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Kapitał obrotowy naleŜy rozumieć jako
zdolność Emitenta do uzyskania dostępu do środków pienięŜnych oraz innych
dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich bieŜących
zobowiązań.

3.2. KAPITALIZACJA I ZADŁUśENIE
Na dzień 31 grudnia 2006 r. wartości zadłuŜenia i kapitalizacji były następujące:
ZadłuŜenie krótkoterminowe ogółem

97 tys. zł

w tym: zabezpieczone

–

gwarantowane

–

niezabezpieczone i niegwarantowane

97 tys. zł

ZadłuŜenie długoterminowe ogółem

–

w tym: zabezpieczone

–

gwarantowane

–

niezabezpieczone i niegwarantowane

–

Kapitał własny
kapitał zakładowy

7.303 tys. zł
500 tys. zł

kapitał zapasowy

16 tys. zł

inne kapitały rezerwowe

–

Wartość zadłuŜenia netto Emitenta na dzień 31 grudnia 2006 r.
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A. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
B. Papiery przeznaczone do obrotu
C. Płynność (A+B)

7.130 tys. zł
–
7.130 tys. zł

D. BieŜące naleŜności finansowe

63 tys. zł

E. Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki

–

F. BieŜąca część zadłuŜenia długoterminowego

68 tys. zł

G. Inne krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe

–

H.Krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe (E+F+G)
I. Krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe netto (H-D-C)

68 tys. zł
-6.999 tys. zł

J. Długoterminowe kredyty i poŜyczki bankowe

–

K. Wyemitowane obligacje

–

L. Inne długoterminowe zadłuŜenie finansowe

112 tys. zł

M. Długoterminowe zadłuŜenie finansowe netto (J+K+L)
N. ZadłuŜenie finansowe netto (M+I)

112 tys. zł
-6.887 tys. zł

Emitent nie poręczał ani nie gwarantował spłaty zadłuŜenia innego podmiotu i w
związku z tym nie posiada zadłuŜenia pośredniego ani warunkowego.

3.3.

INTERESY OSÓB ZAANGAśOWANYCH W UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE
AKCJI DO OBROTU
Osobami zainteresowanymi powodzeniem ubiegania się Emitenta o dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B są posiadacze tych akcji, którzy
objęli je w zamian za udziały Hawe Sp. z o.o., a więc przede wszystkim osoby
posiadające znaczne pakiety Akcji serii B: Pan Marek Falenta, PRESTO Sp. z o.o. i
Pani Aneta Gajewska-Sowa. Wprowadzenie Akcji serii B do obrotu na rynku
regulowanym pozwoli im na dokonywanie transakcji akcjami na GPW i da im
wycenę rynkową posiadanych akcji.
Osobą zainteresowaną jest takŜe Pan Marek Rudziński – Prezes Zarządu
Emitenta, dla którego dopuszczenie Akcji Serii B do obrotu na rynku
regulowanym jest warunkiem umoŜliwiającym realizację opcji menedŜerskiej –
zamianę warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii C.
Podmiotem zainteresowanym jest takŜe Capital Partners SA, posiadająca 90%
Akcji serii A, które są jedynymi akcjami Emitenta znajdującymi się obecnie w
obrocie giełdowym. Wprowadzenie Akcji serii B do obrotu giełdowego zwiększy
płynność akcji i poprawi wiarygodność ich rynkowej wyceny.
RównieŜ Dom Maklerski Capital Partners SA jest podmiotem zainteresowanym
powodzeniem ubiegania się Emitenta o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym Akcji serii B, ze względu na fakt, Ŝe zdarzenie to kończy proces
będący przedmiotem umowy doradztwa, opisanej w punkcie 19. Rozdziału IV
Prospektu emisyjnego.
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4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU
NA RYNKU REGULOWANYM
4.1. OPIS TYPU I RODZAJU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Przedmiotem ubiegania się o się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym na podstawie niniejszego Prospektu są akcje Emitenta serii B
HAWE S.A. o wartości nominalnej 1 zł kaŜda.
Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest
ogółem 4.039.156 Akcji Serii B Emitenta, które zostały objęte w ofercie
niepublicznej.
Akcje są papierami wartościowymi udziałowymi, inkorporującymi prawa
akcjonariusza spółki akcyjnej. Podstawy prawne działania spółek akcyjnych, w
tym prawa akcjonariuszy, określa Tytuł III Dział II KSH.
4.2.

PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE AKCJE
DOPUSZCZANE
Podstawą do utworzenia Akcji Dopuszczanych są przepisy art. 430, 431 i
następnych KSH.
Podstawą prawną emisji 4.039.156 Akcji Serii B jest Uchwała nr 1 NWZ Emitenta
z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy. Uchwała stanowi Załącznik nr 2 do Prospektu emisyjnego.
Zgodnie z jej treścią Akcje Serii B mogły zostać pokryte wyłącznie wkładem
niepienięŜnym w postaci 8.956 udziałów w Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,
o wartości nominalnej 61,20 zł kaŜdy, wycenionych na kwotę 32.472,00 zł kaŜdy,
tj. łącznie na kwotę 290.819.232,00 zł. Emisja Akcji Serii B została
przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej Za kaŜdy udział w Hawe Sp. z
o.o. jego właściciel otrzymał 451 Akcji Serii B Emitenta, co – zgodnie z przyjętą
w uchwale wyceną – oznacza, Ŝe wartość jednej Akcji Serii B została wyceniona
na 72,00 zł.

4.3. INFORMACJA O RODZAJU I FORMIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Wszystkie Akcje Dopuszczane, to jest akcje Emitenta serii B w liczbie 4.039.156
są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje Serii B zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW. Adres
KDPW: ul. KsiąŜęca 4, 00-498 Warszawa.

4.4. WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Złoty polski.
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4.5.

OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI ICH OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH
Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH
PRAW
Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta określone są w KSH, Statucie
Emitenta i innych przepisach prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji naleŜy zaznajomić się szczegółowo z obowiązującymi przepisami bądź
skorzystać z porad podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego.
Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze
majątkowym i korporacyjnym:
4.5.1. Prawo do dywidendy
Wszystkie akcje Emitenta dają takie samo prawo do udziału w zysku Emitenta,
czyli prawo do dywidendy – począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2006, o ile
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podsumowujące rok obrotowy
podejmie uchwalę o podziale zysku za dany rok obrotowy.

4.5.1.1. Dokładna data (daty), w której powstaje prawo.
Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu ustalenia prawa do
dywidendy (zwanym takŜe dniem dywidendy), określonym w uchwale
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Zgodnie z art. 348 § 3
KSH dzień dywidendy nie moŜe być ustalony na datę późniejszą niŜ 3 miesiące
od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. Uchwała ZWZ określa takŜe dzień
wypłaty dywidendy. Zgodnie z obowiązującymi Szczegółowymi Zasadami
Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy moŜe być określony nie wcześniej niŜ
w terminie 10 dni roboczych po dniu dywidendy, a dzień dywidendy moŜe
nastąpić nie wcześniej niŜ w terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu przez
KDPW uchwały ZWZ Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.
4.5.1.2. Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy oraz wskazanie osoby,
na rzecz której działa takie wygaśnięcie prawa
Roszczenie majątkowe z tytułu prawa do dywidendy ulega przedawnieniu –
zgodnie z art. 117, 118 i 120 ust. 1 KC – w terminie 10 lat od dnia wypłaty
dywidendy. Po upływie tego terminu Emitent moŜe odmówić dokonania wypłaty
dywidendy.
4.5.1.3. Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku
posiadaczy akcji będących nierezydentami
Posiadaczy akcji będących nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa
dewizowego nie obowiązują Ŝadne ograniczenia w prawie do dywidendy.
Skorzystanie przez nierezydentów z przywileju niŜszego niŜ w Polsce
opodatkowania dochodów z dywidendy, jakie dają zawarte przez Polskę umowy
w sprawie zapobieŜenia podwójnemu opodatkowaniu w przypadku dochodów z
dywidend jest moŜliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu
do
potrącenia
zryczałtowanego
podatku
dochodowego
(płatnikowi)
tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową.
Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąŜy na nierezydencie. Certyfikat rezydencji
ma słuŜyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę
(bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy teŜ potrącić podatek
w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeŜeli nierezydent
udowodni, Ŝe w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy
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międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki, będzie mógł
Ŝądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienaleŜnie pobranego podatku,
bezpośrednio od urzędu skarbowego.
W celu szczegółowego zapoznania się z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, zasadami i procedurami Emitent zaleca skorzystanie z usług
podmiotów prowadzących działalność w zakresie doradztwa podatkowego.
4.5.1.4. Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz
akumulowany lub nieakumulowany charakter wypłat.
Stopa dywidendy wyliczana jest jako wyraŜony w procentach stosunek
wypłaconej za ostatni rok obrotowy dywidendy do aktualnego kursu giełdowego
akcji Emitenta. Emitent przez cały czas swego istnienia nie wypłacał dywidendy,
a więc wyliczenie stopy dywidendy nie jest moŜliwe.

4.5.2. Prawo głosu.
Zgodnie z art. 412 KSH kaŜdy akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu (WZ) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
niewaŜności. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami
na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 9 Ustawy o obrocie warunkiem uczestnictwa w WZ spółki
publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złoŜenie w jej
siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem WZ, świadectwa depozytowego
wystawionego
celem
potwierdzenia
uprawnień
posiadacza
akcji
zdematerializowanych do uczestnictwa w tym WZ. Od chwili wystawienia
świadectwa depozytowego, akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie
mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego waŜności albo zwrotu
świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego waŜności. Na okres ten
wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na
tym rachunku (art. 11 Ustawy o obrocie).
KaŜdej Akcji Emitenta przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu (akcje
nie są uprzywilejowane co do głosu).
Zgodnie z art. 413 KSH akcjonariusz nie moŜe ani osobiście, ani przez
pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał
dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym
udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu
pomiędzy nim a spółką.
W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
uŜytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu
maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo
głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).
4.5.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy.
Zgodnie z KSH akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia
nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH akcjonariusz moŜe
zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą
uchwały WZ podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu
o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy
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uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego stanowi, Ŝe nowe akcje mają być
objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem
oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania
prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi,
Ŝe nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym słuŜy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich
oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji moŜe
nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego
zgromadzenia. Zarząd przedstawia WZ pisemną opinię uzasadniającą powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób
jej ustalenia.

4.5.4. Prawo do udziału w zyskach Emitenta.
Akcje Emitenta uprawniają do udziału w zyskach w formie dywidendy, w
przypadku gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podsumowujące rok
obrotowy podejmie uchwalę o podziale zysku za dany rok obrotowy (patrz punkt
4.5.1. powyŜej).

4.5.5. Prawo do udziału w nadwyŜkach w przypadku likwidacji.
Zgodnie z art. 474 KSH akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku
Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku
jej likwidacji. Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do
dokonanych przez kaŜdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Spółki nie
przewiduje Ŝadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

4.5.6. Postanowienia w sprawie umorzenia.
Statut Emitenta zawiera następujące postanowienie w sprawie umarzania akcji:
§ 8 ust. 3 stanowi, Ŝe akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w
drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniŜenia
kapitału zakładowego.
Zgodnie z art. 304 par. 2 p. 3) KSH akcje mogą być umarzane tylko w przypadku
gdy statut Spółki przewiduje warunki i sposoby ich umorzenia. Określone w
Statucie Emitenta umorzenie dobrowolne polega – zgodnie z art. 359 KSH - na
umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę.
Umorzenie dobrowolne nie moŜe być dokonane częściej niŜ raz w roku
obrotowym. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała
powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość
wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniŜenia kapitału
zakładowego. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. Uchwała o zmianie
statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. Art. 360 KSH § 1
stanowi, Ŝe umorzenie akcji wymaga obniŜenia kapitału zakładowego. Uchwała o
obniŜeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu,
na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
Do chwili obecnej Emitent ani razu nie umarzał akcji, ani teŜ nie podejmował
Ŝadnych uchwał w sprawie umorzenia własnych akcji.
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4.5.7. Postanowienia w sprawie zamiany.
Zgodnie z par. 8 Statutu Spółka moŜe wydawać akcje imienne i akcje na
okaziciela, przy czym moŜliwa jest zamiana akcji imiennych na akcje na
okaziciela (na Ŝądanie akcjonariusza). Zamiana akcji na okaziciela na akcje
imienne nie jest dopuszczalna. Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego
Spółka nie emitowała akcji imiennych. Statut Emitenta nie przewiduje zamiany
akcji Emitenta na inne papiery wartościowe. Cechę zamienności posiadają tylko
warranty subskrypcyjne serii A uprawniające do obejmowania akcji serii C, które
będą wyemitowane w związku z warunkowym podwyŜszenie kapitału
zakładowego Spółki.

4.6.

OPIS
OGRANICZEŃ
W
SWOBODZIE
PRZENOSZENIA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
Wszystkie akcje Emitenta są zbywalne i to prawo akcjonariuszy nie jest w Ŝaden
sposób ograniczone.
4.6.1 Ograniczenia swobody obrotu określone w Ustawie o ofercie i Ustawie o obrocie
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom
określonym w Ustawie o ofercie oraz w Ustawie o obrocie.
Zgodnie z art. 19 ustawy o obrocie, jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej:
- papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do
tego obrotu,
- dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo
obrotu papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku
regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta,
jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z Emitentem w
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie
mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta,
praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów
finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby
trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu
zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie. Okresem
zamkniętym jest:
- okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4
Ustawy o obrocie do chwili przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
- w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był
krótszy,
- w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu
do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego
kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
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Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych nie obowiązują
osób, które nie posiadają dostępu do danych finansowych, na podstawie których
został sporządzony raport
Osoby wymienione w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, (wchodzące w skład
organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta, prokurenci i inne osoby
pełniące funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych
obowiązane są do przekazywania KNF oraz Emitentowi informacji o zawartych
przez nie oraz osoby blisko z nimi powiązane (określone w art. 160 ust. 2
Ustawy o obrocie), na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji
Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi,
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem
ubiegania się o dopuszczenie.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie, kaŜdy kto:
- osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej
liczby głosów na WZ spółki publicznej,
- posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby
głosów i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%,
20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów,
- miał ponad 10% ogólnej liczby głosów i zmienił swój stan posiadania o min. 2%
liczby głosów na WZ w spółce, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku
oficjalnych notowań giełdowych lub o min. 5% głosów w spółce j, której akcje
dopuszczone są na innym rynku regulowanym,
- posiadał ponad 33% ogólnej liczby głosów i stan ten zmienił się o 1% lub
więcej,
jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę w terminie 4 dni od dnia
przeniesienia własności akcji bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej
zmianie lub przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Zgodnie z art. 72 Ustawy o ofercie, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie
powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niŜ 10%
ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niŜ 60 dni przez podmiot, którego
udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niŜ 33% albo o więcej
niŜ 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niŜ 12 miesięcy, przez
akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co
najmniej 33%, moŜe nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę tych akcji (art. 72 ust. 1). W
przypadku, gdy w okresach, o których mowa wyŜej, zwiększenie udziału w
ogólnej liczbie głosów odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło
w wyniku zajścia innego zdarzenia prawnego niŜ czynność prawna, akcjonariusz
jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, do zbycia
takiej liczby akcji, która spowoduje, Ŝe ten udział nie zwiększy się w tym okresie
odpowiednio o więcej niŜ 10% lub 5% ogólnej liczby głosów (art. 72 ust. 2 ).
Obowiązki, o których mowa w art. 72, nie powstają w przypadku nabywania akcji
w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu
niepienięŜnego, w przypadku połączenia lub podziału spółki, a takŜe w przypadku
nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej i w
okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaŜy przez Skarb Państwa akcji w wyniku
pierwszej oferty publicznej.
Ponadto, przekroczenie:
- 33% ogólnej liczby głosów na WZ w spółce publicznej moŜe nastąpić wyłącznie
w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji
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tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów (art. 73
ust. 1 Ustawy o ofercie);
- 66% ogólnej liczby głosów na WZ w spółce publicznej moŜe nastąpić wyłącznie
w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę
wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie).
W przypadku gdy przekroczenie progu 33 % lub - odpowiednio - 66% ogólnej
liczby głosów nastąpiło w wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej lub w ramach
wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepienięŜnego, połączenia lub podziału
spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub
zajścia innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest
obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33 % ogólnej liczby
głosów, do:
- ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji tej
spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów lub odpowiednio - na sprzedaŜ lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki
albo
- zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niŜ 33 % lub odpowiednio - 66% ogólnej liczby głosów,
chyba Ŝe w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie
zmniejszeniu do nie więcej niŜ 33 % lub - odpowiednio - 66% ogólnej liczby
głosów, odpowiednio w wyniku podwyŜszenia kapitału zakładowego, zmiany
statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
JeŜeli przekroczenie 33 % lub 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku
dziedziczenia, obowiązek, ogłoszenia wezwania ma zastosowanie w przypadku,
gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu
zwiększeniu termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym
nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania
ogłoszonego w związku z przekroczeniem progu 66% głosów nabył, po cenie
wyŜszej niŜ cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny
sposób niŜ w ramach wezwań, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego
nabycia, do zapłacenia róŜnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym
wezwaniu.
Obowiązek ogłaszania wezwań na sprzedaŜ lub zamianę akcji w związku z
przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów nie powstaje w
przypadku nabywania akcji:
- wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie są przedmiotem
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie są
dopuszczone do tego obrotu,
- od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej,
- w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w
postępowaniu egzekucyjnym,
- zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez
uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia
2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871 oraz
z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538),
- obciąŜonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na
podstawie innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na
przejęciu na własność przedmiotu zastawu
Obowiązek ogłaszania wezwań na sprzedaŜ lub zamianę akcji w związku z
przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów nie powstaje w przypadku
nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej i w
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okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaŜy przez Skarb Państwa akcji w wyniku
pierwszej oferty publicznej.
4.6.2 Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach o ochronie konkurencji
Nabywanie i obejmowanie akcji Emitenta, podlega takŜe ograniczeniom
określonym w Ustawie o ochronie konkurencji, która nakłada na przedsiębiorcę
obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeŜeli łączny obrót grup kapitałowych, do
których naleŜą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji przekracza
równowartość 50.000.000 euro.
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:
1) przejęcia – w szczególności poprzez nabycie lub objęcie akcji - bezpośredniej
lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej
przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
2) objęcia lub nabycia akcji innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co
najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu,
3) rozpoczęcia wykonywania praw z akcji objętych lub nabytych bez uprzedniego
zgłoszenia.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji jeŜeli przychody ze sprzedaŜy netto
przedsiębiorcy nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, którego akcje będą
objęte albo nabyte, lub z którego akcji ma nastąpić wykonywanie praw, nie
przekroczył w Ŝadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10.000.000 euro, o ile w wyniku tego nie powstanie lub nie
umocni się pozycja dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja
Nie podlega takŜe zgłoszeniu zamiar koncentracji polegającej na czasowym
nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaŜy,
jeŜeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje, pod warunkiem Ŝe odsprzedaŜ
ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz Ŝe instytucja ta nie
wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te
prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę,
przedsiębiorca obejmujący lub nabywający akcje lub odpowiednio instytucja
finansowa albo przedsiębiorca, który nabył akcje w celu zabezpieczenia
wierzytelności. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno
być zakończone nie później niŜ w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu,
w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar
koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania
koncentracji. Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie
koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes UOKiK
moŜe
w decyzji
zobowiązać
przedsiębiorców
zamierzających
dokonać
koncentracji do spełnienia określonych warunków.
Obowiązek zgłoszenia do Komisji Europejskiej koncentracji o „wymiarze
wspólnotowym” zawiera rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20
stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Koncentracja
posiada wymiar wspólnotowy jeŜeli łączny światowy obrót wszystkich
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niŜ 5 mld EUR; oraz łączny
obrót przypadający na Wspólnotę, kaŜdego z co najmniej dwóch
zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niŜ 250 mln EUR, chyba, Ŝe
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kaŜde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie
swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym
państwie członkowskim. Koncentracja, która nie osiąga progów podanych wyŜej,
posiada wymiar wspólnotowy, w przypadku, gdy łączny światowy obrót
wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 2,5 mld EUR i w
kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich, łączny obrót wszystkich
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niŜ 100 mln EUR i w kaŜdym z
tych państw łączny obrót kaŜdego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niŜ 25 mln EUR; oraz łączny obrót przypadający
na Wspólnotę, kaŜdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw
wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, chyba, Ŝe kaŜde z zainteresowanych
przedsiębiorstw uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji przed ich
wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub
nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia moŜna równieŜ dokonać, gdy
zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczera intencje zawarcia
umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej
wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, Ŝe zamierzona
umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze
wspólnym rynkiem. Dokonując tej oceny Komisja uwzględnia:
- potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z
punktu widzenia, miedzy innymi, struktury wszystkich danych rynków oraz
konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we Wspólnocie lub poza
nią;
- pozycje rynkowa zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczna i
finansowa, mo5liwosci dostępne dla dostawców i uŜytkowników, ich dostęp do
zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek,
trendy poda5y i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy
konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu technicznego i
gospodarczego, pod warunkiem, Ŝe dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów
i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.
Koncentracje, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na
wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia
lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za zgodna ze wspólnym rynkiem.
Koncentracje, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na
wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia
lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za niezgodna ze wspólnym
rynkiem.

4.7.

OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH OFERT
PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU I ODKUPU W ODNIESIENIU DO
AKCJI
Statut Emitenta nie zawiera postanowień dotyczących przymusowego umorzenia
akcji.
Obowiązek ogłoszenia wezwania do sprzedaŜy akcji istnieje w kilku specyficznych
sytuacjach. Określa go Ustawa o ofercie w art. 73, 74 i następnych. Dotyczy on
akcjonariuszy wszystkich Spółek publicznych, czyli w szczególności akcjonariuszy
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Emitenta, którzy przekroczyli próg 33% lub 66% ogólnej liczby głosów na WZ w
wyniku nabycia akcji w Ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki
jako wkładu niepienięŜnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany
statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niŜ
czynność prawna zdarzenia prawnego i nie zamierzają zmniejszać udziału do
wartości niŜszej od przekroczonego progu. W przypadku przekroczenia 33%
ogólnej liczby głosów na WZ obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się
na sprzedaŜ lub zamianę akcji dotyczy liczby akcji powodującej osiągnięcie 66%
ogólnej liczby głosów na WZ, a w przypadku przekroczenia 66% liczby głosów –
wszystkich pozostałych akcji.
Z obowiązkiem przymusowego zbycia wszystkich posiadanych akcji musi liczyć
się akcjonariusz Spółki publicznej, czyli w szczególności akcjonariusz Emitenta w
przypadku osiągnięcia przez jednego akcjonariusza (lub grupę powiązanych
akcjonariuszy) 90% ogólnej liczby głosów na WZ. Reguluje to art. 82 Ustawy o
ofercie (przymusowy wykup). Zgodnie z nim akcjonariuszowi spółki publicznej,
który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zaleŜnymi lub wobec
niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim
porozumienia, dotyczącego wspólnego nabywania akcji lub głosowania na WZ
osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje
prawo Ŝądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaŜy wszystkich posiadanych
przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku przymusowego
wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest Ŝądanie
wykupu.
Zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie akcjonariusz spółki publicznej moŜe zaŜądać
wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który
osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce. Takiemu
Ŝądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub
przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów, jak równieŜ podmioty wobec niego
zaleŜne i dominujące oraz podmioty będące stronami zawartego z nim
porozumienia, dotyczącego wspólnego nabywania akcji lub głosowania na WZ, w
terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

4.8.

PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA,
DOKONANE PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU
OBROTOWEGO I BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO
Określone w tym punkcie przypadki nie miały miejsca.

4.11. INFORMACJE O POTRĄCANYCH U ŹRÓDŁA PODATKACH DOCHODOWYCH
4.11.1. Informacje o potrącanych u źródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z
papierów wartościowych
Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu
dywidendy odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
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2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na
zasadach określonych w art. 27 ustawy,
3) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%,
4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, czyli podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana
jest dywidenda.
Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według
następujących zasad, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych:
1) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,
2) podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu,
3) kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy odlicza się od
kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy
4) od podatku dochodowego zwolnione są spółki wchodzące w skład podatkowej
grupy kapitałowej, uzyskujące dochody od spółek tworzących tę grupę,
5) płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę
zryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz
wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.
Opodatkowanie dochodów ze zbycia akcji
Przedmiotem opodatkowania jest takŜe dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego
podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek potrącany u źródła).
Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy pdof , dochody uzyskane na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają
podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. Dochodem,
o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy pdof, jest róŜnica między sumą
przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a
określonymi przez ustawę kosztami uzyskania przychodów.
Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku
podatkowym podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o
którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy pdof i na tej podstawie obliczyć
naleŜny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy pdof).
Wymienione powyŜej przepisy dotyczą takŜe zbywania praw do akcji (PDA).
W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne naleŜy mieć
dodatkowo na uwadze postanowienia właściwych umów w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy pdof zastosowanie
stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu
opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem
posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy
organ administracji podatkowej.
PowyŜsze informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów
wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.

4.11.2. Wskazanie, czy Emitent bierze odpowiedzialność za potrącanie podatków u
źródła.
Emitent zapewnia, Ŝe wykona wszystkie ciąŜące na nim z tytułu obowiązujących
przepisów obowiązki płatnika podatku dochodowego.
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5. DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE
OBROTU.
5.1.

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

Emitent wystąpi do GPW z wnioskiem o dopuszczeniu do obrotu na rynku
podstawowym GPW Akcji Dopuszczanych oraz Akcji Serii A, notowanych na rynku
równoległym. Równocześnie Emitent złoŜy w KDPW wniosek o zawarcie umowy o
rejestrację w Depozycie akcji serii B. Po podjęciu przez Zarząd GPW uchwały w
przedmiocie dopuszczenia Akcji Dopuszczanych i Akcji Serii A Emitent złoŜy
wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym
GPW.
Emitent szacuje, iŜ obrót Akcjami Dopuszczanymi na GPW rozpocznie się w
kwietniu 2007 roku.

5.2

WSZYSTKIE RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI RÓWNOWAśNE, NA KTÓRYCH
SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU AKCJE EMITENTA
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcje Emitenta serii A są przedmiotem obrotu
na rynku regulowanym – rynku równoległym GPW od 14 lutego 2007 roku. Do
dnia 13 lutego 2007 akcje Emitenta były notowane na rynku regulowanym –
rynku pozagiełdowym prowadzonym przez MTS CeTO.

5.3 INFORMACJE O EMITOWANYCH RÓWNOCZEŚNIE AKCJACH
W okresie bezpośrednio poprzedzającym zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego
NWZ Emitenta uchwaliło dwie emisje akcji:
Akcje serii C – do 25.000 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych na
podstawie Uchwały nr 3 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z
wyłączeniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany
Statutu Spółki w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych NWZ Emitenta z
dnia 2 stycznia 2007 roku. Akcje serii C są przeznaczone do objęcia przez
posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A – Pana Marka Rudzińskiego –
Prezesa Zarządu Emitenta. Cena emisyjna akcji serii C obejmowanych przez
posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosiła 1,00 zł. Akcje serii C
obejmowane będą wyłącznie za wkłady pienięŜne. Akcje serii C mogą być
obejmowane wyłącznie przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych serii A w
ten sposób, Ŝe kaŜdy Warrant Subskrypcyjny serii A upowaŜnia do objęcia jednej
akcji serii C. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie mógł
obejmować akcje serii C począwszy od dnia wprowadzenia do obrotu giełdowego
akcji serii B.
Akcje serii D – 208.500 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych na
podstawie Uchwały nr 3 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
NWZ Emitenta z dnia 7 lutego 2007 roku. Akcje serii D zostały zaoferowane w
drodze subskrypcji prywatnej za gotówkę, po cenie emisyjnej 72,00 zł za jedną
akcję i objęte w sposób następujący:
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- 71.500 akcji objęła Pani Aneta Gajewska-Sowa,
- 68.500 akcji objął Pan Marek Falenta,
- 68.500 akcji objęła PRESTO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.
Akcje serii D zostały w pełni opłacone. Do dnia zatwierdzenia Prospektu
Emisyjnego podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji
serii D nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd.

5.4

PODMIOTY POSIADAJĄCE WIĄśĄCE ZOBOWIĄZANIE DO DZIAŁANIA JAKO
POŚREDNICY W OBROCIE NA RYNKU WTÓRNYM, ZAPEWNIAJĄC PŁYNNOŚĆ
ZA POMOCĄ KWOTOWANIA OFERT KUPNA I SPRZEDAśY

Emitent zawarł w dniu 30 stycznia 2006 r. umowę o pełnienie funkcji animatora
emitenta z Domem Maklerskim AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie Al.
Jerozolimskie 123A. Zgodnie z § 88 ust. 1 Regulaminu GPW animatorem
emitenta jest członek giełdy lub podmiot, który na podstawie umowy z
emitentem zobowiąŜe się do wspomagania płynności danego instrumentu
finansowego. Działanie animatora Emitenta polega na składaniu na własny
rachunek zleceń kupna i sprzedaŜy akcji Emitenta.

6. INFORMACJE DODATKOWE.
6.1.

ZAKRES DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z UBIEGANIEM SIĘ O
DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM
Doradcą wymienionym w Prospekcie Emisyjnym jest Dom Maklerski Capital
Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa tel. 22
330 68 88 fax 22 330 68 89 biuro@dmcp.com.pl, www.dmcp.com.pl Zakres
działań doradcy obejmuje sporządzenie Prospektu Emisyjnego, złoŜenie do KNF
wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego, publikacja Prospektu Emisyjnego
na stronie internetowej, uzgodnienia z KDPW i GPW w zakresie przygotowania
umów i wniosków.

6.2.

INNE INFORMACJE W PROSPEKCIE EMISYJNYM, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE
LUB PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW, ORAZ
W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI RAPORT
Nie były badane ani przeglądane przez biegłych rewidentów Ŝadne informacje
oprócz przedstawionych w Rozdziale V sprawozdań finansowych i prognozy
wyników.

6.3. DANE DOTYCZĄCE EKSPERTÓW.
W Rozdziale V Prospektu emisyjnego nie zostały zamieszczone stwierdzenia ani
raporty osób określanych jako eksperci.
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6.4.

INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH. ŹRÓDŁA I POTWIERDZENIA.

W Rozdziale V Prospektu Emisyjnego nie zostały zamieszczone informacje
pochodzące od osób trzecich.
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Objaśnienia uŜytych pojęć i skrótów

Akcje Serii A

500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A Emitenta. Wszystkie
Akcje Serii A są zdematerializowane, zarejestrowane w KDPW
pod kodem PLVENTS00019 i znajdują się w obrocie na rynku
regulowanym – rynku równoległym GPW.

Akcje Serii B lub Akcje
Dopuszczane

4.039.156 akcji zwykłych na okaziciela Serii B wyemitowane na
mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ventus
SA z dnia 2 stycznia 2007 roku i będące przedmiotem ubiegania
się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na
podstawie Prospektu Emisyjnego.

Akcje Serii C

25.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C Spółki,
wyemitowanych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie
warunkowego
podwyŜszenia
kapitału
zakładowego
i
przeznaczone do objęcia po cenie emisyjnej 1, 00 zł przez
posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A – Pana Marka
Rudzińskiego, Prezesa Zarządu Emitenta.

Akcje Serii D

208.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii D Emitenta,
wyemitowanych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2007 roku. Akcje Serii D zostały
zaoferowane w ofercie prywatnej za gotówkę, po cenie emisyjnej
równej 72,00 zł i objęte przez 3 osoby. Na dzień zatwierdzenia
Prospektu podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta w
drodze emisji Akcji Serii D nie jest jeszcze zarejestrowane.

Dom Maklerski Capital
Partners lub Firma
Inwestycyjna

Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Królewska 16.

Emitent lub Spółka lub
HAWE

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie
162, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000121430 o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym w
wysokości 4.539.156 zł.

Fone Sp. z o.o.

FONE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław, wpisana 18.12.2002 do Rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143177 o kapitale
zakładowym, w pełni opłaconym w wysokości 500.000 zł.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa
Emitenta

Emitent wraz z podmiotami zaleŜnymi: Hawe Sp. z o.o. i Fone
Sp. z o.o.
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Hawe Sp. z o.o.
lub PBT Hawe Sp. z o.o.
lub PBT Hawe

KC
KDPW

Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego „Hawe” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy ul.
Działkowej 38 59-220 Legnica, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108425 o kapitale
zakładowym, w pełni opłaconym w wysokości 15.547.616,00 zł.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16
poz.93 z późn. zm.)
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
(Dz.U. 94 poz. 1037 z późn. zm.)

kw.

kwartał

NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

PLN lub zł

złoty polski, prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 nr
141 poz. 1178 z późn. zm.)

Prospekt Emisyjny lub
Prospekt

Niniejszy prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą
publiczną Akcji Serii F oraz ubieganiem się o dopuszczenie do
obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii F, zbywalnych Praw do
Akcji Serii F oraz Praw Poboru Akcji Serii F.

Regulamin GPW

Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Rady GPW w Warszawie Nr
1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r., z późniejszymi zmianami

Spółka

Emitent

Spółka publiczna

Spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o ofercie (art. 4 p. 20),
czyli spółka, w której co najmniej jedna akcja jest
zdematerializowana w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

USD

Dolar USA, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej

Ustawa o nadzorze

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym (Dz. U. Nr 183 poz. 1537 z późn. zm.)

Ustawa o ochronie
konkurencji

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. Nr 122 poz. 1319 z późn. zm.)

Ustawa o ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz.
1539 z późn. zm.)
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Ustawa o obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.)

Ustawa o
rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

Ustawa pdof

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)

Ventus S.A. lub Ventus

VENTUS Spółka Akcyjna – firma, pod którą Emitent działał do
dnia 18 lutego 2007 roku.

WZ

Walne Zgromadzenie

zł lub PLN

złoty polski, prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej

ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
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Słowniczek pojęć branŜowych
ADSL, DSL

ang. Digital Subscriber Line, cyfrowa linia abonencka,
rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do
Internetu

CATV

ang. Cable Television, telewizja kablowa

DTV

ang. Digital Television, ogólna nazwa emisji sygnału
telewizyjnego za pomocą techniki cyfrowej

DVB

ang. Digital Video Broadcast, standard cyfrowej telewizji.
Charakteryzuje się jakością obrazu i dźwięku orównywalną
do zapisu DVD, pozwala na interaktywny odbiór, tj.
włączenie napisów w róŜnych językach oraz przełączenia
języka ścieŜki audio.

DWDM

ang. Dense Wavelength Division Multiplexing, technika
umoŜliwiająca zwiększenie przepustowości łącza
światłowodowego przez zwielokrotnienie fali

EPG

ang. Electronic Program Guide, informacje o nadawanych
programach

Gateway

komputer, przez który pozostałe jednostki komunikują się
z siecią Internet lub innymi sieciami lokalnymi

Host

Komputer centralny, komputer macierzysty – komputer
włączony do sieci połączeniem stałym, posiadający stały
adres IP, udostępniający swoje usługi uŜytkownikom
łączącym się ze swoich komputerów i umoŜliwiający im
m.in. pracę w trybie terminalowym.

HFC

ang. Hybrid Fibre-Coaxial - hybrydową sieć
wykorzystująca medium światłowodowe (fibre) i róŜnego
rodzaju koncentryczne kable sygnałowe (coaxial cables).

IP

ang. Internet Protocol, protokół komunikacyjny
wykorzystywany powszechnie w sieci Internet

IP peering

wymiana ruchu pomiędzy dostawcami usług internetowych
na zasadach partnerskich

IPTV

ang. Internet Protocol Television, usługa polegająca na
dostarczaniu wideo w sieci Internet

ISP

ang. Internet Service Provider, dostawca usług
internetowych Middleware oprogramowanie pośredniczące,
jest to rodzaj oprogramowania słuŜący do komunikacji
aplikacji uŜytkownika z bazami danych, lub innymi
serwerami / usługami

Łącza GE

skrót od GigabitEthernet – łącze zakończone interfejsem w
technologii Ethernet o przepływności równej 1 Gbit/s (czyli
1000 Mbit/s)
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MPEG4

ang. Moving Picture Experts Group, oznaczenie grupy
standardów kodowania audio i wideo wraz z pokrewnymi
technologiami

PABX

ang. Private Automatic Branch Exchange, centrala
telefoniczna będąca własnością i zarządzana przez
uŜytkownika, zwykle przedsiębiorstwo lub instytucję,
tworząca wewnętrzną sieć telefoniczną przedsiębiorstwa i
połączona najczęściej kilkoma liniami z centralą operatora
telekomunikacyjnego

PSTN

ang. Public Switched Telephone Network, publiczna
komutowana sieć telefoniczna

SDH

Synchroniczna
Hierarchia
Systemów
Cyfrowych
(Synchronous
Digital Hierarchy),
technologia
sieci
transportu informacji, charakteryzująca się tym, Ŝe
wszystkie urządzenia działające w sieci SDH, pracujące w
trybie bezawaryjnym, są zsynchronizowane zarówno do
nadrzędnego zegara (PRC) jak i do siebie nawzajem. Sieci
SDH są obecni jedynym sposobem na przesyłanie danych
cyfrowych do odległych lokalizacji, dzięki temu, Ŝe
pozwalają na odwzorowanie wielu typów sygnałów, o
niŜszych przepływnościach, niezsynchronizowanych z SDH,
do struktur synchronicznych.

Sieć NDS

numer dostępu do sieci (cztero- lub pięciocyfrowy numer
wybierany przy kaŜdym połączeniu telefonicznym),
potocznie zwany prefiksem

Smartcard

karta elektroniczna, uniwersalny nośnik danych w postaci
karty wykonanej z plastiku z umieszczonym na niej (lub
wewnątrz niej) jednym lub kilkoma układami scalonymi,
które pozwalają na ochronę procesu logowania
uŜytkownika, kontrolę dostępu i zawartych na niej danych

STB

ang. Set-top box, elektroniczne urządzenie podłączane do
telewizora. UmoŜliwia odtwarzanie wideo, dźwięku,
przeglądanie stron internetowych czy granie w gry
komputerowe itp.

Switch

przełącznik, urządzenie łączące segmenty sieci
komputerowej

Usługi kolokacji

Usługi udostępniania klientowi serwerów łącz, będących
własnością usługodawcy.

VoD

ang. Video on Demand, czyli w dosłownym tłumaczeniu
"wideo na Ŝądanie" , a potocznie "oglądanie na Ŝądanie".
Jest to usługa, dzięki której moŜemy oglądać i/lub słuchać
wybranego przez siebie materiału w dogodnym dla nas
czasie

VoIP

ang. Voice over Internet Protocol, technologia
umoŜliwiająca przesyłanie dźwięku(głosu) za pomocą łączy
internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących
protokół IP, popularnie nazywana telefonią internetową
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ZAŁĄCZNIK 1
Tekst jednolity Statutu Spółki
§ 1.
1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Hawe Spółka Akcyjna.
2. Spółka moŜe uŜywać skróconej firmy Hawe S.A. i wyróŜniającego ją znaku
graficznego.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
§ 3.
1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za
granicą.
2. Spółka moŜe otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne
w kraju i za granicą oraz moŜe uczestniczyć w spółkach prawa handlowego
i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach
obowiązujących przepisów prawnych.
§ 4.
Czas trwania spółki jest nieograniczony.
§ 5.
Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 6.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)
64.20 telekomunikacja,
b)
45 budownictwo,
c)
74.20.A działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego,
d)
74.30.Z badania i analizy techniczne,
e)
72.60.Z działalność związana z informatyką pozostała,
f)
64.20.A telefonia stacjonarna i telegrafia,
g)
64.20.B telefonia ruchoma,
h) 64.20.C transmisja danych,
i)
64.20.F telewizja kablowa,
j)
64.20.G działalność telekomunikacyjna pozostała,
k)
72.10.Z doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
l)
72.2 działalność zakresie oprogramowania,
m) 72.30.Z przetwarzanie danych,
n) 72.40.Z działalność związana z bazami danych,
o)
71 wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypoŜyczanie
artykułów uŜytku osobistego i domowego,
p)
65.21.Z leasing finansowy,
q)
74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej,
r)
74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
s)
74.40.Z reklama,
t)
51 handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami
mechanicznymi i motocyklami,
u) 52
handel
detaliczny,
z
wyjątkiem
sprzedaŜy
pojazdów
samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŜytku osobistego i
domowego,
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v)
w)
x)
y)

17 włókiennictwo,
18 produkcja odzieŜy i wyrobów futrzarskich,
19 produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych,
20 produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (oprócz
mebli), artykułów ze słomy i materiałów uŜywanych do wyplatania,
z)
21 produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru,
aa) 24 produkcja wyrobów chemicznych,
bb) 25 produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych,
cc) 26 produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych,
dd) 27 produkcja metali,
ee) 28 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i
urządzeń,
ff) 29 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
gg) 30 produkcja maszyn biurowych i komputerów,
hh) 31 produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
ii)
32 produkcja sprzętu i urządzeń radiowych , telewizyjnych i
telekomunikacyjnych,
jj) 33 produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych,
zegarów i zegarków,
kk) 34 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,
ll)
35 produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
mm) 36 produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
nn) 37 zagospodarowanie odpadów,
oo) 15 produkcja artykułów spoŜywczych i napojów,
pp) 22 działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych
nośników informacji,
qq) 60 transport lądowy; transport rurociągowy,
rr) 63 40 działalność agencji transportowych,
ss) 01 1 uprawy rolne; ogrodnictwo włączając warzywnictwo,
tt) 74.87.A działalność związana z organizacją targów i wystaw,
uu) 50 sprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i
motocykli; sprzedaŜ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych,
vv) 65.2 pozostałe pośrednictwo finansowe,
ww) 67.13.Z działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
xx) 67.20.Z działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i
funduszami emerytalno-rentowymi,
yy) 74.87.B pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana.
2. Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich
uzyskaniu.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki moŜe nastąpić bez wykupu akcji od
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała Walnego
Zgromadzenia podjęta w tej sprawie wymaga dla swej waŜności większości
dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej
połowę kapitału zakładowego.
§ 7.
1. Kapitał zakładowy wynosi 4.539.156 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści
dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 4.539.156
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(cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć)
akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda, tj.:
a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000
001 do 500 000,
b) 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt
sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000 001 do 4 039 156.
2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za wkłady pienięŜne.
3. Akcje serii B wydane zostały w zamian za wkład niepienięŜny (aport) w
postaci 8956 udziałów w spółce pod firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa
Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, KRS 0000108425. Akcje
serii B zostały objęte na podstawie art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych.4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
5. KaŜda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszony w drodze emisji nowych akcji lub
przez podwyŜszenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych
uchwałą
Walnego
Zgromadzenia.
Dotychczasowym
akcjonariuszom
przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do
liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone
zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
7. PodwyŜszony kapitał moŜe być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami
niepienięŜnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
8. Spółka moŜe emitować papiery dłuŜne, w tym obligacje zamienne na akcje
oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
§ 7a
1. Warunkowe podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej
niŜ 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), a w jego ramach
zostanie wyemitowane nie więcej niŜ 25.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
kaŜda.
2. Akcje serii C będą obejmowane przez posiadacza wyemitowanych przez
Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A.
§ 8.
1. Spółka moŜe wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na Ŝądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na
okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest
dopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia
akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały
Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniŜenia kapitału
zakładowego.
ORGANY SPÓŁKI
§ 9.
Organami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.
ZARZĄD
§ 10.
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1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i
odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala
Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja
Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
§ 11.
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw
zastrzeŜonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
§ 12.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upowaŜnieni są:
a) jeŜeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,
b) jeŜeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch członków Zarządu
działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
§ 13.
Członek Zarządu Spółki nie moŜe bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się
interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych
podmiotach gospodarczych.
§ 14.
Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady
Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upowaŜnienia
udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się
wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
§ 15.
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki moŜe zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to
za wskazane.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne Ŝądanie
kaŜdego z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest
przez Prezesa Zarządu w terminie 14 (czternastu) dni od chwili otrzymania
Ŝądania. JeŜeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 14
(czternastu) dni od chwili otrzymania Ŝądania, wnioskodawca moŜe je
zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek
obrad.
4. W zaproszeniu na posiedzenie naleŜy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i
przedmiot posiedzenia.
5. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku
nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarząd
wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
§ 16.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku
równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 17.
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres
spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki
uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
RADA NADZORCZA
§ 18.
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę
członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
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2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
3. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie
mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, co
nie wyłącza jednak uprawnień Walnego Zgromadzenia określonych w ust.
1 powyŜej oraz postanowień § 19 poniŜej.
§ 19.
1.
Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej musi być członkami
niezaleŜnymi.
2.
Członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezaleŜnym, o ile spełnia
następujące przesłanki:
a) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
b) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu
Powiązanego,
c) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
d) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem
podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
e) nie jest wstępnym, zstępnym, małŜonkiem, rodzeństwem, rodzicem
małŜonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec
którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających,
f) nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających kontrolę
nad Spółką,
g) nie utrzymuje, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących
stosunków handlowych ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym
(bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka
zarządu lub pracownika kadry kierowniczej wysokiego szczebla podmiotu
utrzymującego takie stosunki),
h) nie jest i w ostatnich 3 (trzech) latach nie był wspólnikiem obecnego lub
byłego
biegłego rewidenta Spółki lub Podmiotu Powiązanego lub
pracownikiem biegłego rewidenta, o ile w związku z zatrudnieniem
wykonywał w tym zakresie prace na rzecz Spółki lub Podmiotu
Powiązanego,
i) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członkiem rady
nadzorczej jest Członek Zarządu Spółki, ani nie posiada innych znaczących
powiązań z Członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub
ich organach,
j) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłuŜej niŜ przez 4 (cztery)
kadencje.
3.
PowyŜsze warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.
Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyŜsze warunki, winien
zostać niezwłocznie odwołany.
4.
W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem
Powiązanym”, jeŜeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki,
Podmiotem ZaleŜnym wobec Spółki lub Podmiotem ZaleŜnym wobec
Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu,
dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym”, gdy:
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a) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów
w organach innego podmiotu, takŜe na podstawie porozumień z innymi
osobami, lub
b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków
organów zarządzających innego podmiotu, lub
c) więcej niŜ połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie
członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje
kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z
tym pierwszym w stosunku zaleŜności.
5.
W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot ZaleŜny” rozumie się
podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem
Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty ZaleŜne od tego Podmiotu
ZaleŜnego uwaŜa się równieŜ za Podmioty ZaleŜne od tego Podmiotu
Dominującego.
§ 20.
1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest
przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na
pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady
Nadzorczej
wybierają
spośród
siebie
Przewodniczącego
i
Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w kaŜdej chwili
odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje
utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
§ 21.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 4 (cztery) razy w roku
obrotowym.
§ 22.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom
Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im
przewodniczy
Wiceprzewodniczący.
W
przypadku
nieobecności
Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje kaŜdy inny członek Rady
Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej
przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady
Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
§ 23.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z
własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady
Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady mogą Ŝądać zwołania Rady, podając proponowany
porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch
tygodni od dnia otrzymania wniosku. JeŜeli Przewodniczący Rady nie zwoła
posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku,
wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i
proponowany porządek obrad.
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu
posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do
wszystkich członków Rady pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub
faksem nie później niŜ na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.
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4. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady moŜe zwołać posiedzenie w
krótszym czasie nie później jednak jak na 3 (trzy) dni przed terminem
posiedzenia.
5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie moŜna podjąć,
chyba Ŝe na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z
obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej moŜe się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli
wszyscy jej członkowie wyraŜą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu
posiedzenia lub złoŜą podpisy na liście obecności.
7. Do udziału w posiedzeniach Rady uprawnieni są z głosem doradczym
członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub
jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia
wynagrodzenia.
§ 24.
1. Z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2 poniŜej, uchwały Rady Nadzorczej
zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, §
27 ust. 2 pkt h, j, u wymaga wyraŜenia zgody przez przynajmniej jednego
członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeŜeli na posiedzeniu jest obecnych co
najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
§ 25.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej moŜe brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie moŜe dotyczyć spraw wprowadzonych
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza moŜe podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Uchwała jest waŜna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyŜej
wymienionych osób.
§ 26.
Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek
obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak równieŜ
innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne
uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków
Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
§ 27.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy w szczególności:
a) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu
co do podziału zysków lub pokrycia strat,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
czynności, o których mowa w pkt a i b,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-
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e) ustalanie liczby członków Zarządu,f) zawieszanie w czynnościach z waŜnych powodów poszczególnych lub
wszystkich członków Zarządu,g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Zarządu Spółki,
h) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka
Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów
zawartych z członkami Zarządu, jak równieŜ ustalanie premii członków
Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,j) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego,
k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego
Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad
Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,
l) wyraŜanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
na koniec roku obrotowego,
m) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy
z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,n) wyraŜanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zaleŜną od Spółki
zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub powiązanych
ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budŜecie Spółki lub spółki
zaleŜnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność
gospodarczą Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki, o wartości
przekraczającej kwotę 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych lub jej
równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP
obowiązującego w dniu danej transakcji,
o) wyraŜanie zgody na nabycie, zbycie i obciąŜenie składników majątkowych
Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki, na podstawie transakcji nie
uwzględnionych w budŜecie Spółki lub spółki zaleŜnej od Spółki i
wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki
zaleŜnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 500 000,00 (pięćset
tysięcy) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według
średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,
p) wyraŜanie zgody na nabycie, zbycie i obciąŜanie nieruchomości
(rozumianej takŜe jako uŜytkowanie wieczyste) lub udziału w
nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę 5
000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych
walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej
transakcji,
q) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny
sytuacji Spółki,
r) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz
zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budŜetów),s) wyraŜenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę
zaleŜną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach,
t) wyraŜenie zgody na zakładanie spółek zaleŜnych,
u) wyraŜenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zaleŜną
od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem
dysponującym 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub
Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami
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Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 10% lub
więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu
Powiązanego.§ 28.
W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji
członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do
wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu
członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w
uchwale Rady Nadzorczej.
§ 29.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z
tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego
Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje bez
wynagrodzenia.
§ 30.
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej,
przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 31.
Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 32.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno obyć się w terminie 6 (sześciu)
miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego. JeŜeli Zarząd nie zwoła
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po
upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie moŜe
zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od
upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma
prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli uzna to za
stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złoŜenia stosownego
Ŝądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą
kapitału zakładowego mogą Ŝądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jak równieŜ umieszczenia poszczególnych spraw w
porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. śądanie takie
powinno zostać złoŜone na piśmie na ręce Zarządu. W przypadku
zgłoszenia Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o
którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2
(dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia Ŝądania.
§ 33.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
§ 34.
Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
§ 35.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba
przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie
otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
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2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób
uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy
Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upowaŜnionych do
tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba
wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie moŜe uchwalić swój regulamin określający szczegółowo
tryb prowadzenia obrad.
§ 36.
JeŜeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne
Zgromadzenie jest waŜne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów,
chyba Ŝe przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki
surowsze.
§ 37.
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad
moŜe zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody.
Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego
Zgromadzenia, po uprzednio wyraŜonej zgodzie przez wszystkich obecnych
akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech
czwartych) głosów.
§ 38.
Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie
spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej,
d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.
GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 39.
1. Kapitały własne Spółki stanowią:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitały rezerwowe.
2. Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały
rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.
§ 40.
Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.
§ 41.
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony
przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy
proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie
pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego
Zgromadzenia.
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4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, moŜe wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeŜeli Spółka
posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 42
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba Ŝe Walne Zgromadzenie
postanowi inaczej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu spółek handlowych.
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ZAŁĄCZNIK 2

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ventus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 stycznia 2007 roku
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Na podstawie art. 431 § 1 i § 2, 432 § 1, 433 § 2 i 336 § 3 Kodeksu spółek
handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ventus
S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1.
1.
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyŜszony z kwoty 500.000,00 zł
(pięćset tysięcy złotych) o kwotę 4.039.156,00 zł (cztery miliony trzydzieści
dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 4.539.156,00 zł (cztery
miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych).
2.
PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1,
zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda, w liczbie 4.039.156 (czterech milionów
trzydziestu dziewięciu tysięcy stu pięćdziesięciu sześciu) akcji (zwanych dalej
„Akcjami Serii B”).
3.
Cena emisyjna Akcji Serii B będzie wynosiła 72 zł (siedemdziesiąt dwa
złote i 00/100).
4.
Akcje Serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z
zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2006 roku.
5.
Akcje Serii B mogą zostać pokryte wyłącznie wkładem niepienięŜnym
(aportem) w postaci 8.956 (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć)
udziałów („Udziały”) w spółce pod firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa
Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, zarejestrowanej w Rejestrze
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000108425 („Hawe”), o wartości
nominalnej 61,20 zł (sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) kaŜdy,
wycenione na kwotę 32.472,00 zł (trzydzieści dwa tysiące czterysta
siedemdziesiąt dwa złote i 00/100) kaŜdy, tj. łącznie na kwotę 290.819.232,00 zł
(dwieście dziewięćdziesiąt milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście
trzydzieści dwa złote i 00/100).
6.
Emisja Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji
prywatnej. Akcje Serii B zostają przeznaczone do objęcia w następujący sposób:
a)
1.497.771 Akcji Serii B obejmie pan Marek Falenta, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 3.321 Udziałów w Hawe,
b)
608.399 Akcji Serii B obejmie pani Aneta Gajewska-Sowa, która obejmie
je w zamian za aport w postaci 1.349 Udziałów w Hawe,
c)
1.497.771 Akcji Serii B obejmie spółka PRESTO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, która obejmie je w zamian za aport w
postaci 3.321 Udziałów w Hawe,
d)
161.909 Akcji Serii B obejmie pan Marcin Aleksander Banyś, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 359 Udziałów w Hawe,
e)
80.729 Akcji Serii B obejmie pan Piotr Zajączkowski, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 179 Udziałów w Hawe,
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f)
57.277 Akcji Serii B obejmie pan Piotr Mazurkiewicz, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 127 Udziałów w Hawe,
g)
28.864 Akcje Serii B obejmie pan Roman Jawdyk, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 64 Udziałów w Hawe,
h)
26.609 Akcji Serii B obejmie pan Mariusz Ładysz, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 59 Udziałów w Hawe,
i)
23.452 Akcje Serii B obejmie pan Krzysztof Surgut, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 52 Udziałów w Hawe,
j)
8.118 Akcji Serii B obejmie pan Robert Władysław Szydłowski, który
obejmie je w zamian za aport w postaci 18 Udziałów w Hawe,
k)
4.510 Akcji Serii B obejmie pan Jarosław Szpytko, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 10 Udziałów w Hawe,
l)
4.510 Akcji Serii B obejmie pan Marian Mazurkiewicz, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 10 Udziałów w Hawe,
m)
3.157 Akcji Serii B obejmie pan Ryszard Cezary ChyŜy, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 7 Udziałów w Hawe,
n)
3.157 Akcji Serii B obejmie pani Joanna ElŜbieta ChyŜy, która obejmie je w
zamian za aport w postaci 7 Udziałów w Hawe,
o)
3.157 Akcji Serii B obejmie pan Dariusz Browarny, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 7 Udziałów w Hawe,
p)
2.706 Akcji Serii B obejmie pan Jacek Orliński, który obejmie je w zamian
za aport w postaci 6 Udziałów w Hawe,
q)
1.804 Akcje Serii B obejmie pan Piotr Marek Kubaszewski, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 4 Udziałów w Hawe,
r)
1.804 Akcje Serii B obejmie pan Krzysztof Jarosz, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 4 Udziałów w Hawe,
s)
1.353 Akcje Serii B obejmie pan Adam Wójcicki, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 3 Udziałów w Hawe,
t)
1.353 Akcje Serii B obejmie pan Jarosław Szapski, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 3 Udziałów w Hawe,
u)
1.353 Akcji Serii B obejmie pani Danuta Julia Iwanicka, która obejmie je w
zamian za aport w postaci 3 Udziałów w Hawe,
v)
1.353 Akcji Serii B obejmie pan Ryszard Franciszek Cieślak, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 3 Udziałów w Hawe,
w)
902 Akcje Serii B obejmie pan Roman Sztuba, który obejmie je w zamian
za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
x)
902 Akcje Serii B obejmie pan Bolesław Kozak, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
y)
902 Akcje Serii B obejmie pan Mariusz Robert Stolarczyk, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
z)
902 Akcje Serii B obejmie pani Halina Maria Domańska, która obejmie je
w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
aa)
902 Akcje Serii B obejmie pan Rafał Grzegorz Madera, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
bb)
902 Akcje Serii B obejmie pan Roman Stanisław Bieniek, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
cc)
902 Akcje Serii B obejmie pan Aleksander Michał Jawdyk, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
dd)
902 Akcje Serii B obejmie pan Mariusz Łukasz Grzesik, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
ee)
902 Akcje Serii B obejmie pani Magdalena Barbara Ryglicka, która
obejmie je w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
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ff)
902 Akcje Serii B obejmie pan Edward Wojciechowski, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
gg)
902 Akcje Serii B obejmie pani Beata Genowefa Patalas, która obejmie je
w zamian za aport w postaci 2 Udziałów w Hawe,
hh) 451 Akcji Serii B obejmie pan Bogumił Jacek Kosek, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
ii)
451Akcji Serii B obejmie pan Paweł Hulisz, który obejmie je w zamian za
aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
jj)
451 Akcji Serii B obejmie pani śaneta Białek, która obejmie je w zamian
za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
kk)
451 Akcji Serii B obejmie pan Andrzej Kulas, który obejmie je w zamian za
aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
ll)
451 Akcji Serii B obejmie pani Krystyna Stanisława Mazurkiewicz, która
obejmie je w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
mm) 451 Akcji Serii B obejmie pani Dorota Weronika Mazur, która obejmie je
w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
nn) 451 Akcji Serii B obejmie pan Zbigniew Gmurski, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
oo)
451 Akcji Serii B obejmie pan Krzysztof Andrzej Dul, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
pp)
451 Akcji Serii B obejmie pan Piotr Władysław Hoć, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
qq)
451 Akcji Serii B obejmie pan Leszek Mirosław Lisik, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
rr)
451 Akcji Serii B obejmie pan Marek Krzysztof Pietkiewicz, który obejmie
je w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
ss)
451 Akcji Serii B obejmie pan Paweł Edward Czastor, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
tt)
451 Akcji Serii B obejmie pan Tomasz Andrzej Niziołek, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
uu) 451 Akcji Serii B obejmie pan Paweł Konrad Zabawczuk, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
vv)
451 Akcji Serii B obejmie pan Mirosław Marek Mazurek, który obejmie je
w zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
ww) 451 Akcji Serii B obejmie pan Norbert Kasiński, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
xx)
451 Akcji Serii B obejmie pan Arkadiusz Jasiński, który obejmie je w
zamian za aport w postaci 1 Udziału w Hawe,
yy)
451 Akcji Serii B obejmie pani Alicja Kulas, która obejmie je w zamian za
aport w postaci 1 Udziału w Hawe.
7.
Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii B powinno nastąpić w
terminie 1 (jednego) miesiąca od daty powzięcia niniejszej uchwały.
Przeniesienie Udziałów na Spółkę powinno nastąpić w terminie do zawarcia
poszczególnych umów o objęciu Akcji Serii B.
§ 2.
1.
Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości
prawo poboru Akcji Serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje
Serii B będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd przedstawił Walnemu
Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B oraz wskazującą sposób ustalenia ceny
emisyjnej Akcji Serii B. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały
(Załącznik Nr 1).
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2.
Zgodnie z opinią Zarządu uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii B jest okoliczność, Ŝe zostaną
one
zaoferowane
dotychczasowym
udziałowcom
spółki
pod
firmą
„Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w
Legnicy, które to udziały zostaną wniesione jako wkład niepienięŜny na pokrycie
podwyŜszonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B.
3.
Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii B wynika z faktu, Ŝe zostały
przeznaczone do objęcia przez dotychczasowych udziałowców spółki pod firmą
„Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe” Sp. z o.o. z siedzibą w
Legnicy w zamian za wkład niepienięŜny w postaci udziałów w tej spółce.
Wysokość ceny emisyjnej akcji serii B jest zatem uzaleŜniona od wartości
udziałów w spółce pod firmą „Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe”
Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Zarząd Spółki, wyceniając wartość aportu, oparł
się na „Raporcie z wyceny kapitałów własnych spółki Przedsiębiorstwo
Budownictwa Technicznego „Hawe” Sp. z o.o., na dzień 30 czerwca 2006 r.”
(„Raport”), przygotowanym przez profesjonalną firmę doradczą Ernst & Young
Corporate Finance Sp. z o.o. o uznanej reputacji. Zarząd sporządził w dniu 21
listopada 2006 roku, zgodnie z art. 311 w związku z art. 431 § 7 KSH, pisemne
sprawozdanie co do przedmiotu aportu („Sprawozdanie”). Sprawozdanie zostało
poddane badaniu biegłego rewidenta, zgodnie z art. 312 KSH. W dniu 28 grudnia
2006 roku biegły rewident wyznaczony przez sąd rejestrowy wydał opinię
wymaganą przez art. 312 KSH („Opinia”). Opinia nie zawiera zastrzeŜeń i nie jest
sprzeczna z wnioskami Sprawozdania, a takŜe wnioskami z Raportu, a skoro tak,
to cena emisyjna określona w § 1 ust. 3 powyŜej jest uzasadniona, gdyŜ wynika
z wyceny przyjętej w Raporcie, a potwierdzonej w Sprawozdaniu i Opinii. Kopie
Opinii i Sprawozdania zostały dołączone do opinii Zarządu w przedmiocie
wyłączenia prawa poboru oraz uzasadnienia ceny emisyjnej.
4.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu
przychyla się do powyŜszej opinii i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie
wyłączenia prawa poboru wymagane przez Kodeks spółek handlowych.
§ 3.
1.
Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na
rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(„GPW”) Akcji Serii B.
2.
Akcje Serii B posiadać będą formę zdematerializowaną. Do czasu
zarejestrowania ich na podstawie umowy o rejestrację papierów wartościowych,
o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi (dematerializacja) będą istnieć w formie materialnej.
3.
Zarząd Spółki jest upowaŜniony i zobowiązany do podjęcia we właściwym
czasie (według wyboru Zarządu) wszelkich czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały, w szczególności do:
a)
złoŜenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru
Finansowego,
b)
dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy o rejestrację papierów
wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji,
c)
złoŜenia wniosków o dopuszczenie Akcji Serii B do obrotu na GPW i
wprowadzenie ich do obrotu na rynku giełdowym,
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d)
dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do
dopuszczenia Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym na GPW i
wprowadzenia ich do obrotu na rynku giełdowym.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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