
WYBRANE DANE 
FINANSOWE 

w tys.zł w tys.EUR  
 2010 2009 2010 2009  

 

I. Przychody netto ze 
sprzedaży 
produktów, towarów 
i materiałów 

113934 105256 28452 24249 

 II. Zysk brutto 8634 7587 2156 1748 
 III. ZYsk netto 6969 6072 1740 1399 

 

IV. Przepływy 
pieniężne netto z 
działalności 
operacyjnej 

1533 9448 383 2177 

 

V. Przepływy 
pieniężne netto z 
działalności 
inwestycyjnej 

1188 -8000 297 -1843 

 

VI. Przepływy 
pieniężne netto z 
działalności 
finansowej 

-4364 -5579 -1090 -1285 

 
VII. Przepływy 
pieniężne netto, 
razem 

-1643 -4131 -410 -952 

 VIII. Aktywa, razem 54788 50982 13834 12410 
 IX. Zobowiązania 19277 17943 4868 4368 
 X. Kapitał własny 35511 33039 8967 8042 
 XI. Kapitał akcyjny 750 781 189 190 

 
XII. Ważona liczba 
akcji (w szt) 

3811020 3906250 3811020 3906250 

 
XIII. Zysk na jedna 
akcję zwykłą (w 
zł/EUR) 

1,83 1,55 0,46 0,36 

 
XIV. Wartość 
księgowa na jedna 
akcję (w zł/EUR) 

9,32 8,46 2,35 2,06 

   

 

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru 
Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z 
przepisami prawa 

 

 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU  

 
Skorygowany 
raportem 
bieżącym nr 

RB_W_22_2011  z dnia 2011-05-12 o treści:  

 

 
 
 
 
 
 
Zarząd „EUROTEL” S.A. zgodnie z §3 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 2  
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie  
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji  
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim,  

 



informuje, iż w związku z publikacją rocznego skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „EUROTEL” S.A. za okres od 1  
stycznia do 31 grudnia 2010 roku, w raporcie uzupełniającym opinię z  
badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok Grupy  
Kapitałowej „EUROTEL” S.A. (raport uzupełniający), wystąpił błąd w  
części F. pkt. (b) Raportu uzupełniającego opinię badania  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego pod nazwą „POZOSTAŁE  
STWIERDZENIA BIEGŁEGO REWIDENTA”(strona 18):W części  
F. pkt. (b) w pozycji:* Zmniejszenie środków pieniężnych netto z  
działalności finansowej wskazano kwotę „(-) 1 643 tys. zł”, a powinno  
być „(-) 4 364 tys. zł”.W związku z  
powyższym Emitent przekazuje w załączeniu aneks do raportu  
uzupełniającego opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej „EUROTEL” S.A. oraz ponownie opinię  
niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię  
niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego za 2010 rok Grupy Kapitałowej „EUROTEL” S.A. zawierający  
skorygowane zapisy, o których mowa powyżej.Skorygowany  
Raport Roczny Skonsolidowany za rok 2010, RS/2010 zostanie 
opublikowany  
w dniu dzisiejszym tj. 12 maja 2011 roku. 
 

 Plik Opis  

 

 
Aneks do raportu biegłego z badania 
skonsolid..pdfAneks do raportu biegłego z 
badania skonsolid..pdf 

Aneks do raportu niezależnego 
biegłego rewidenta z dnia 28 
kwietnia 2011 roku. 

 

 
Opinia biegłego z badania 
skonsolidowanego.pdfOpinia biegłego z 
badania skonsolidowanego.pdf 

Opiniai Raport podmiotu 
uprawnionego do badań 
sprawozdań finansowych. 

 

 ZAWARTOŚĆ RAPORTU  

 
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w 
przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 
259) 

 

 Plik Opis  

 
Opinia biegłego z badania skonsolidowanego.pdfOpinia 
biegłego z badania skonsolidowanego.pdf 

Opinia i Raport podmiotu 
uprawnionego do badań 
sprawozdań finansowych. 

 

 

 
Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania skonsolid. za 
2010r..pdf Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania 
skonsolid. za 2010r..pdf 

Oświadczenie Zarządu w 
sprawie rzetelności 
sprawozdania finansowego 

 

 

 
Oświadczenie Zarządu dot. biegłego - 
skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu dot. biegłego - 
skonsolidowane.pdf 

Oświadczenie Zarządu w 
sprawie podmiotu 
uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych. 

 

 List Prezesa.pdf List Prezesa.pdf List Prezesa  

 
Skonsolidowany raport roczny_2010.pdfSkonsolidowany 
raport roczny_2010.pdf 

Skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy od 
1 stycznia do 31 grudnia 2010 
roku 

 

 

 
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 
skonsolidowane.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności 
za 2010 skonsolidowane.pdf 

Sprawozdanie Zarządu z 
działaności Grupy Eurotel za 
rok 2010. 

 

  Raport dotyczący stosowania  

http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Aneks_do_raportu_bieglego_z_badania_skonsolid._201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Aneks_do_raportu_bieglego_z_badania_skonsolid._201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Opinia_bieglego_z_badania_skonsolidowanego_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Opinia_bieglego_z_badania_skonsolidowanego_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Opinia_bieglego_z_badania_skonsolidowanego_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Opinia_bieglego_z_badania_skonsolidowanego_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Oswiadczenie_Zarzadu_dot._sprawozdania__skonsolid._za_2010r._201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Oswiadczenie_Zarzadu_dot._sprawozdania__skonsolid._za_2010r._201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Oswiadczenie_Zarzadu_dot._bieglego_-_skonsolidowane_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Oswiadczenie_Zarzadu_dot._bieglego_-_skonsolidowane_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/List_Prezesa_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Skonsolidowany_raport_roczny_2010_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Skonsolidowany_raport_roczny_2010_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2010_skonsolidowane_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2010_skonsolidowane_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?format=detailed&bid=10000000232


Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2010 
r.pdf Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2010 r.pdf 

zasad ładu korporacyjnego 
przez EurotelS.A w 2010 roku. 

 
 
Aneks do raportu biegłego z badania skonsolid.pdfAneks 
do raportu biegłego z badania skonsolid.pdf 

Aneks do raportu niezależnego 
biegłego rewidenta z dnia 28 
kwietnia 2011 roku. 

 

 PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
 Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  

 
2011-05-
12 

Krzysztof 
Stepokura 

Prezes Zarządu   

 
2011-05-
12 

Tomasz Basiński V-ce Prezes Zarządu   

   

 
 
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 

 Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
 2011-05-12 Beata Milczewska Główna księgowa   
   

 

http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Raport_o_zasadach_ladu_korporacyjnego_w_2010_r_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?format=detailed&bid=10000000232
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Aneks_do_raportu_bieglego_z_badania_skonsolid_201105120000173357.pdf
http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2011-05/Aneks_do_raportu_bieglego_z_badania_skonsolid_201105120000173357.pdf



