
 

  

 

 

 

 

 

 

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU 

 

OBEJMUJĄCE OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2011 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 26 sierpnia 2011 roku 



  

 

2 

I kwartał 2010 rok  I półrocze 2011 roku 

 

SPIS TREŚCI 

 

I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU 3 

II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 4 

III. INFORMACJE OGÓLNE 5 

IV. WYBRANE DANE FINANSOWE 6 

V. BILANS 7 

VI. POZYCJE POZABILANSOWE 9 

VII. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 10 

VIII. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 12 

IX. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 14 

X. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 16 

XI. INFORMACJA DODATKOWA 22 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3 

I kwartał 2010 rok  I półrocze 2011 roku 

 

I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU 

 

Zarząd PCC Intermodal S.A. oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy półroczne 
skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. i dane 
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości 
oraz Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 
finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. 

Ponadto oświadczamy, Ŝe półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera 
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych 
zagroŜeń i ryzyka. 

 

Gdynia, 26 sierpnia 2011 r. 

 

 

 

 

 

Dariusz Stefański 

 

Adam Adamek 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

………………………….. 

 

V-ce Prezes Zarządu 

 

 

 

 

………………………….. 
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II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 
BADANIA SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH 

 

Zarząd PCC Intermodal S.A. oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 

Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący przeglądu tego sprawozdania, spełniali 
warunki do wydania bezstronnego i niezaleŜnego raportu z przeglądu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

 

Gdynia, 26 sierpnia 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

Dariusz Stefański 

 

Adam Adamek 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

………………………….. 

 

V-ce Prezes Zarządu 

 

 

 

 

………………………….. 
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III. INFORMACJE OGÓLNE 

Dane jednostki: 

Nazwa: PCC Intermodal Spółka Akcyjna 

Siedziba: 81-061 Gdynia 

Adres: ul. Hutnicza 16 

Telefon: +48 58 58 58 200 

Faks: +48 (0) 58 58 58 201 

Adres strony internetowej: www.pccintermodal.pl 

Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000297665 

Regon: 532471265 

NIP: 7491968481 

 

Głównym przedmiotem działalno ści Spółki jest: 

PKD 52,21,Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 

PKD 52,22,A – działalność usługowa wspomagająca transport morski, 

PKD 52,22,B – działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, 

PKD 52,24,A – przeładunek towarów w portach morskich, 

PKD 52,24,B – przeładunek towarów w portach śródlądowych, 

PKD 52,24,C – przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 

 
Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 
 
Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd w składzie: 

- Dariusz Stefański – Prezes Zarządu, 
- Adam Adamek – Wiceprezes Zarządu. 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2011 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego 
raportu był następujący: 

- Alfred Pelzer – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
- Wojciech Paprocki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
- Piotr Juś - Członek Rady Nadzorczej, 
- Mirosław Pawełko - Członek Rady Nadzorczej, 
- Andreas Schulz - Członek Rady Nadzorczej. 
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IV. WYBRANE DANE FINANSOWE 

Wybrane dane finansowe 

w tys. PLN  w tys. EUR  
I półrocze / 
okres od 

01.01.2011 r. 
do 

30.06.2011 r. 

I półrocze / 
okres od 

01.01.2010 r. 
do 

30.06.2010 r. 

I półrocze / 
okres od 

01.01.2011 r. 
do 

30.06.2011 r. 

I półrocze / 
okres od 

01.01.2010 r. 
do 

30.06.2010 r. 
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 75 836 46 723 19 115 11 668 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 942 (9 304) 490 (2 324) 
III. Zysk (strata) brutto 1 827 (8 890) 461 (2 220) 
IV. Zysk (strata) netto 1 920 (8 864) 484 (2 214) 
V. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 6 281 (12 273) 1 583 (3 065) 

VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (11 122) (11 390) (2 803) (2 845) 

VII.  Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej 

9 033 17 541 2 277 4 381 

VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem 4 192 (6 122) 1 057 (1 529) 
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza 
bieŜącego roku obrotowego i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

87 442 67 774 21 934 17 113 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
(na koniec półrocza bieŜącego roku 
obrotowego i koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 

44 086 26 338 11 059 6 651 

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec 
półrocza bieŜącego roku obrotowego i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

2 611 2 134 655 539 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec 
półrocza bieŜącego roku obrotowego i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

40 935 23 837 10 268 6 019 

XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza 
bieŜącego roku obrotowego i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

43 356 41 436 10 875 10 463 

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza 
bieŜącego roku obrotowego i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

67 566 67 566 16 948 17 061 

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza 
bieŜącego roku obrotowego i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

67 565 556 67 565 556 67 565 556 67 565 556 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ 
EUR) 

0,03 (0,13) 0,01 (0,03) 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną 
akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 (0,13) 0,01 (0,03) 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) (na koniec półrocza bieŜącego roku 
obrotowego i koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 

0,64 0,61 0,16 0,15 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 
jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza 
bieŜącego roku obrotowego i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

0,64 0,61 0,16 0,15 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0 

Wybrane pozycje bilansu, oraz liczba akcji w szt. dotyczą danych na koniec I półrocza 2011 r. oraz na koniec 2010 r. Wybrane 
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych dotyczą danych za I półrocze 2011 r. i I półrocze 
2010 r. Zysk (strata) na 1 akcję dla kaŜdego okresu liczony jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto przez średnią waŜoną 
liczbę akcji w danym okresie.  Zysk (strata) netto do ustalenia wskaźnika bez zaokrągleń wynosi 1 917 713,44 w roku 2011 oraz 
(8 863 957,70) w roku 2010. 
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V. BILANS 

 w tys. PLN 

AKTYWA stan na  
30.06.2011 r. 

stan na 
31.12.2010 r. 

stan na 
30.06.2010 r. 

I. Aktywa trwałe 51 558 41 676 27 739 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 1 0 

 - wartość firmy 0 0 0 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 50 515 40 557 27 500 

3. NaleŜności długoterminowe 58 57 58 

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 

3.2. Od pozostałych jednostek 58 57 58 

4. Inwestycje długoterminowe 45 40 41 

4.1. Nieruchomości 0 0 0 

4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 45 40 41 

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 

 - udziały lub akcje w  jednostkach 
podporządkowanych wyceniane  metodą praw 
własności 

0 0 0 

b) w pozostałych jednostkach 45 40 41 

4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 939 1 021 140 

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 258 200 140 

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 681 821 0 

II. Aktywa obrotowe 35 884 26 098 32 344 

1. Zapasy 476 305 708 

2. NaleŜności krótkoterminowe 22 401 20 272 20 042 

2.1 Od jednostek powiązanych 1 671 1 005 1 206 

2.2 Od pozostałych jednostek 20 730 19 267 18 836 

3. Inwestycje krótkoterminowe 7 400 3 197 10 920 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 400 3 197 10 920 

a) w jednostkach powiązanych 0 0 9 006 

b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 

c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 7 400 3 197 1 914 

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 607 2 324 674 

A k t y w a  r a z e m 87 442 67 774 60 083 



  

 

8 

I kwartał 2010 rok  I półrocze 2011 roku 

 

PASYWA stan na 
30.06.2011 r. 

stan na 
31.12.2010 r. 

stan na 
30.06.2010 r. 

I. Kapitał własny 43 356 41 436 41 381 

1. Kapitał zakładowy 67 566 67 566 67 566 

2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna) 0 0 0 

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 

4. Kapitał zapasowy 12 139 12 139 12 139 

5. Kapitał  z aktualizacji wyceny 0 0 0 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych (38 269) (29 460) ( 29 460) 

8. Zysk (strata) netto 1 920 (8 809) ( 8 864) 

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 0 0 0 

II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 44 086 26 338 18 702 

1. Rezerwy na zobowiązania 536 367 81 

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 15 50 34 

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 29 173 14 

a) długoterminowa 29 29 0 

b) krótkoterminowa 0 144 14 

1.3. Pozostałe rezerwy 492 144 33 

a) długoterminowe 0 0 0 

b) krótkoterminowe 492 144 33 

2. Zobowiązania długoterminowe 2 611 2 134 2 436 

2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 

2.2. Wobec pozostałych jednostek 2 611 2 134 2 436 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 40 935 23 837 16 185 

3.1. Wobec jednostek powiązanych 10 669 738 427 

3.2. Wobec pozostałych jednostek 30 266 23 099 15 758 

3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 

4. Rozliczenia międzyokresowe 4 0 0 

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 0 0 

a) długoterminowe 0 0 0 

b) krótkoterminowe 4 0 0 

P a s y w a  r a z e m 87 442 67 774 60 083 
 

Wartość księgowa 43 356 41 436 41 381 

Liczba akcji (w szt.) 67 565 556 67 565 556 67 565 556 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,64 0,61 0,61 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 67 565 556 67 565 556 67 565 556 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł) 0,64 0,61 0,61 
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VI. POZYCJE POZABILANSOWE 

 w tys. PLN 

stan na 
30.06.2011 r. 

stan na 
31.12.2010 r. 

stan na 
30.06.2010 r. 

1. NaleŜności warunkowe 0 0 0 

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 

 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 

 -        

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 

 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 

 -        

2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 

2.1.Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 

 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 

 -        

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 

 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 

 -        

3. Inne (z tytułu) 0 0 0 

 -        

Pozycje pozabilansowe, razem  0 0 0 
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VII. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 w  tys. PLN 

I półrocze  2011r./  
okres od 01.01.2011r. 

do 30.06.2011r. 

I półrocze  2010r./  
okres od 01.01.2010r. 

do 30.06.2010r. 
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 75 836 46 723 

 - od jednostek powiązanych 8 549 3 848 

1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 75 836 46 723 

2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 0 0 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 68 759 51 490 

 - jednostkom powiązanym 8 020 3 970 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 68 759 51 490 

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0  

III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy 7 077 ( 4 767) 

IV. Koszty sprzedaŜy 0 0 

V. Koszty ogólnego zarządu 5 278 4 435 

VI. Zysk (strata) ze sprzeda Ŝy 1 799 ( 9 202) 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 502 231 

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 4 

2. Dotacje 0 0 

3. Inne przychody operacyjne 502 227 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 359 333 

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 61 0 

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 119 

3. Inne koszty operacyjne 298 214 

IX. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej 1 942  ( 9 304) 

X. Przychody finansowe 65 508 

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 

 - od jednostek powiązanych 0 0 

2. Odsetki, w tym: 65 334 

 - od jednostek powiązanych 0 6 

3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 

4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 

5. Inne 0 174 

XI. Koszty finansowe 180 94 

1. Odsetki w tym: 103 93 

 - dla jednostek powiązanych 0 0 

2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 

4. Inne 77 1 

XII. Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej 1 827 ( 8 890) 
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XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 

1. Zyski nadzwyczajne 0 0 

2. Straty nadzwyczajne 0 0 

XIV. Zysk (strata) brutto 1 827 ( 8 890) 

XV. Podatek dochodowy (93) ( 26) 

a) część bieŜąca 0 0 

b) część odroczona (93) ( 26) 

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 0 0 

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

0 0 

XVIII. Zysk (strata) netto 1 920 ( 8 864) 

 

Zysk (strata) netto (w zł) 1 919 713,44 (8 863 957,70) 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.) 67 565 556 67 565 556 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 (0,13) 

Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 67 565 556 67 565 556 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 (0,13) 
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VIII. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 w tys. PLN  
I półrocze 

2011r./  okres 
od 01.01.2011r. 
do 30.06.2011r. 

2010r./ 
okres od 

01.01.2010r. do 
31.12.2010r. 

I półrocze 
2010r./ okres 

od 01.01.2010r. 
do 30.06.2010r. 

I. Kapitał  własny na pocz ątek okresu (BO) 41 436  50 279 50 279 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0  0 0 

b) korekty błędów  0  0 0 

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 436 50 279 50 279 

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 67 566 60 809 60 809 

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 6 757 6 757 

a) zwiększenia (z tytułu) 0 6 757 6 757 

 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 6 757 6 757 

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 

 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 67 566  67 566 67 566 

2. NaleŜne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  
okresu 0 0 0 

2.1. Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 

2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał  zakładowy na koniec 
okresu 0 0 0 

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0  0 0 

4. Kapitał  zapasowy na początek okresu 12 139 63 63 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 12 076 12 076 

a) zwiększenia (z tytułu) 0 12 076 12 076 

 - emisji akcji powyŜej wartości nominalnej 0 12 076 12 076 

 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 

 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 0 0 0 

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 

 - pokrycia straty 0 0 0 

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 139 12 139 12 139 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 

 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 
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 - zbycia środków trwałych 0 0 0 

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  0 0 0 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 18 867 18 867 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 ( 18 867) ( 18 867) 

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 

 - 0 0 0 

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 18 867 18 867 

 - rozliczenie środków z emisji akcji serii C 0 18 867 18 867 

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 

7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ( 29 460) ( 12 468) ( 12 468) 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     
b) korekty błędów      
7.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 

 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 29 460 12 468 12 468 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     
b) korekty błędów      
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 29 460 12 468 12 468 

a) zwiększenia (z tytułu) 8 809 16 992 16 992 

 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 8 809 16 992 16 992 

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 38 269 29 460 29 460 

7.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okres u (38 269) (29 460) (29 460) 

8. Wynik netto 1 920 (8 809) (8 864) 

a) zysk netto 1 920 0  0 

b) strata netto 0 8 809 8 864 

c) odpisy z zysku 0 0  0 

II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 43 356  41 436 41 381 

III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 43 356 41 436 41 381 
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IX. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 

 w tys. PLN 

I półrocze 2011r./  
okres od  01.01.2011r. 

do 30.06.2011r. 

I półrocze 2010r./  
okres od 01.01.2010r. 

do 30.06.2010r. 

A. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej (metoda po średnia)  

I. Zysk (strata) netto 1 920 (8 864) 

II. Korekty razem 4 361 (3 409) 

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

0 0 

2. Amortyzacja 954 946 

3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych 11 (23) 

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 38 (79) 

5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 61 4 

6. Zmiana stanu rezerw 169 (84) 

7. Zmiana stanu zapasów (171) (391) 

8. Zmiana stanu naleŜności (2 129) (8 572) 

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem poŜyczek i  kredytów 6 061 5 385 

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (633) (595) 

11. Inne korekty 0 0 

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści 
operacyjnej (I+/-II) - metoda po średnia 6 281 (12 273) 

B. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej  

I. Wpływy 1 475 183 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 1 475 22 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 0 0 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 161 

a) w jednostkach powiązanych 0 0 

 - zbycie aktywów finansowych 0 0 

 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 

 - spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych 0 0 

 - odsetki 0 0 

 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 

b) w pozostałych jednostkach 0 161 

 - zbycie aktywów finansowych 0 0 

 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 

 - spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych 0 0 

 - odsetki 0 161 

 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 
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II. Wydatki 12 597 11 573 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 12 597 2 259 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 0 0 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 

a) w jednostkach powiązanych 0 0 

 - nabycie aktywów finansowych 0 0 

 - udzielone poŜyczki długoterminowe 0 0 

b) w pozostałych jednostkach 0 0 

 - nabycie aktywów finansowych 0 0 

 - udzielone poŜyczki długoterminowe 0 0 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0 9 314 

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści 
inwestycyjnej (I-II) (11 122) (11 390) 

C. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej  

I. Wpływy 10 032 18 833 

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

0 18 833 

2. Kredyty i poŜyczki 9 967 0 

3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych 0 0 

4. Inne wpływy finansowe 65 0 

II. Wydatki 999 1 292 

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 

3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku 0 0 

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 896 0 

8. Odsetki 103 1 204 

9. Inne wydatki finansowe 0 88 
III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści 
finansowej (I-II) 9 033 17 541 

D. Przepływy pieni ęŜne netto, razem (A.III+/ -B.III+/-
C.III) 4 192 (6 122) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: 4 203 (6 114) 

 - zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic 
kursowych 11 8 

F. Środki pienięŜne na początek okresu 3 197 8 028 

G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 389 1 906 

 - o ograniczonej moŜliwości dysponowania 0 0 

 

Gdynia, 26 sierpnia 2011 r. 
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X. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI EMITENTA 

1. Wybrane dane finansowe, zawieraj ące podstawowe pozycje skróconego sprawozdania 
finansowego (równie Ŝ przeliczone na euro) 

Wybrane dane finansowe zostały przedstawione w punkcie IV niniejszego raportu. 

 

Okres obrotowy lub dzie ń 
Średni kurs 
w okresie 

Kurs na ostatni 
dzień okresu 

NajwyŜszy kurs 
w okresie 

Najni Ŝszy kurs 
w okresie 

01.01.2011 - 30.06.2011 r. 3,9673 3,9866 4,0119 3,9345 

01.01.2010 - 31.12.2010 r. 4,0044 3,9603 4,1458 3,8622 

01.01.2010 - 30.06.2010 r. 4,0042 4,1458 4,1458 3,8622 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą został wyliczony przy następujących załoŜeniach: 

� akcje uprzywilejowane co do głosu traktowane są jak akcje zwykłe; 
� średnia waŜona liczba akcji zwykłych = średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych w  

I półroczu 2011 r. wynosiła 67 565 556 sztuk. 

 

2. Zasady sporz ądzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansow ego za okres  
od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. 

PCC Intermodal S.A. stosuje zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia  
29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami). Ponadto przy 
sporządzaniu sprawozdania uwzględniono zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 r., poz.259  
z późniejszymi zmianami). 

3. Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki 

PCC Intermodal S.A. nie jest jednostką dominującą  w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości i nie posiada podmiotów zaleŜnych podlegających konsolidacji.  

Spółka jest częścią Grupy PCC – międzynarodowego holdingu naleŜącego do PCC SE - spółki 
z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), która jest takŜe głównym akcjonariuszem PCC Intermodal S.A. 
PCC SE posiada łącznie 48 000 000 akcji Spółki, co stanowi 71,04% jej kapitału zakładowego i daje 
prawo do wykonywania 80,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu (stan na dzień sporządzenia 
niniejszego raportu).  

Sprawozdania finansowe PCC Intermodal S.A. objęte są pełną konsolidacją przez jednostkę 
dominującą – PCC SE. 
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4. Informacje o zmianach w strukturze jednostki gos podarczej, w tym w wyniku poł ączenia 
jednostek gospodarczych, przej ęcia lub sprzeda Ŝy jednostek grupy kapitałowej Spółki, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyz acji i zaniechania działalno ści 

W I półroczu 2011 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki. 

5. Stanowisko zarz ądu odno śnie mo Ŝliwo ści zrealizowania wcze śniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półroczn ym w 
stosunku do wyników prognozowanych 

PCC Intermodal nie publikowała Ŝadnych prognoz wyników finansowych na rok 2011. 

6. Akcjonariusze posiadaj ący bezpo średnio lub po średnio przez podmioty zale Ŝne co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromad zeniu na dzie ń przekazania raportu 
półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych p rzez te podmioty akcji, ich 
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikaj ących i ich 
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na wa lnym zgromadzeniu oraz wskazanie 
zmian w strukturze własno ści znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od prz ekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego 

PoniŜsza tabela przedstawia strukturę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 30.06.2011 r. i na dzień sporządzenia niniejszego 
raportu, która sporządzona została na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień 
(zgodnie z art. 69 i 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Zarząd Spółki nie 
posiada informacji, z których wynikałoby, Ŝe od dnia opublikowania raportu za I kwartał 2011 r. do dnia 
sporządzenia niniejszego raportu przedstawiona poniŜej struktura uległa zmianie. 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 
na WZA 

Udział w 
głosach na WZA 

PCC SE 48 000 000 71,04% 80 539 332 80,45% 
seria A (uprzywilejowane) 32 539 332 48,16% 65 078 664 65,01% 
seria B (zwykłe) 15 460 668 22,88% 15 460 668 15,44% 
DB Schenker Rail Polska S.A. 10 809 000 16,00% 10 809 000 10,80% 
Pioneer Pekao Investment 
Management S.A. (z 
podmiotami zaleŜnymi) 

5 026 173 7,44% 5 026 173 5,02% 

Pozostali  3 730 383 5,52% 3 730 383 3,73% 

Razem 67 565 556 100,00% 100 104 888 100,00% 

Według wiedzy Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu Ŝaden z pozostałych 
akcjonariuszy nie posiada bezpośrednio lub pośrednio akcji uprawniających do co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
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7. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub up rawnie ń do nich przez osoby 
zarządzające i nadzoruj ące Spółk ę na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze 
wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego, odr ębnie dla ka Ŝdej z osób 

Akcjonariusz Stan na 
30.06.2011 r. 

Zwiększenie stanu 
posiadania 

Zmniejszenie stanu 
posiadania 

Stan na dzie ń 
sporz ądzenia 

raportu 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU 

Dariusz Stefański 730 000 -------------- ---------------- 730 000 

Adam Adamek 473 147 -------------- ---------------- 473 147 

Obecnie Ŝaden z członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. nie posiada akcji Spółki. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Prezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Stefański posiadał 
akcje stanowiące 1,08% kapitału zakładowego i dające prawo do 0,73% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wiceprezes Zarządu Pan Adam Adamek posiadał akcje stanowiące 
0,70% kapitału zakładowego i dające prawo do 0,47% ogólnej liczby głosów. Od dnia opublikowania 
raportu za I kwartał 2011 r. do dnia sporządzenia niniejszego raportu przedstawiony powyŜej stan 
posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę nie uległ zmianie. 

8. Wskazanie post ępowań tocz ących si ę przed s ądem, organem wła ściwym dla 
post ępowania arbitra Ŝowego lub organem administracji publicznej 

Obecnie nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne ani arbitraŜowe z udziałem Spółki, 
dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki, których wartość pojedynczo lub łącznie stanowiłaby 
co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.  

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu przed sądami toczą się trzy postępowania z udziałem 
Spółki. Wartość tych postępowań pojedynczo lub łącznie nie stanowi co najmniej 10% kapitałów 
własnych Spółki, a  ich rozstrzygnięcia nie mają wpływu na działalność lub kondycję finansową Spółki. 
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9. Informacje o zawarciu przez Spółk ę lub jednostk ę od niej zale Ŝną jednej lub wielu 
transakcji pomi ędzy podmiotami powi ązanymi, je Ŝeli pojedynczo lub ł ącznie s ą one istotne  
i zostały zawarte na innych warunkach ni Ŝ rynkowe  

Spółka nie zawierała w 2011 r. Ŝadnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub 
łącznie byłyby istotne i zostały zawarte na warunkach innych niŜ rynkowe. 

10. Informacje o udzieleniu przez Spółk ę lub jednostk ę od niej zale Ŝną por ęczeń kredytu lub 
poŜyczki lub udzieleniu gwarancji - ł ącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale Ŝnej od tego 
podmiotu, je Ŝeli łączna warto ść istniej ących por ęczeń lub gwarancji stanowi równowarto ść co 
najmniej 10% kapitałów własnych Spółki  

PCC Intermodal S.A. nie udzieliła w 2011 r. Ŝadnych poręczeń ani gwarancji. 

11. Inne informacje, które zdaniem Spółki s ą istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które s ą istotne dla 
oceny mo Ŝliwo ści realizacji zobowi ązań przez Spółk ę 

Informacje odnośnie umów znaczących zawartych przez Spółkę oraz inne istotne informacje zostały 
zawarte i podane do wiadomości w odpowiednich raportach bieŜących. 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 9 maja 2011 r. w porządku 
obrad przewidziane zostało podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki na podstawie art. 397 
Kodeksu Spółek Handlowych w związku ze skumulowaną stratą wykazaną w bilansie sporządzonym 
na dzień 31.12.2010 r. 

Bilans PCC Intermodal S.A. sporządzony na dzień 31.12.2010 r. oraz sporządzony na dzień 
31.03.2011 roku wykazały stratę przewyŜszającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 
jedną trzecią kapitału zakładowego. Postępując zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych 
Zarząd Spółki, wypełniając wymogi formalne, zobowiązany był zwołać Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy i przewidzieć w porządku obrad powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia 
Spółki. Zarówno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2011 r., jak  
i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011 r. podjęło uchwały w 
sprawie dalszego istnienia Spółki. 

Wartość przychodów za I półrocze 2011 roku zawiera oszacowane przychody z tytułu dotacji Marco 
Polo 2 w wysokości 2 738 tys. PLN. Kwota ta wynikała z kalkulacji wartości dotacji za okres od 1 lipca 
2010 r. do 30 czerwca 2011 r. Opis programu Marco Polo 2 wraz z zasadami rozliczania dotacji 
przedstawiony został w Sprawozdaniu rocznym Spółki za 2010 rok. 

12. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki b ędą miały wpływ na osi ągnięte przez ni ą 
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartał u 

Kontynuacja działalno ści inwestycyjnej i rozwoju Spółki 

Planowane oddanie w trzecim kwartale 2011 roku do uŜytkowania terminalu w Kutnie oraz 
utrzymujące się pozytywne trendy rynkowe i rosnące wolumeny przewoŜonych kontenerów są solidną 
przesłanką dalszego wzrostu Spółki zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Zarząd 
Spółki podkreśla, Ŝe nowy terminal, jaki i planowane dalsze inwestycje w  kolejne terminale umoŜliwią 
Spółce zoptymalizowanie kosztów i pozwolą na zwiększenie skali prowadzonej działalności. 
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PCC Intermodal S.A. złoŜyła wnioski o dofinansowanie dla dwóch swoich projektów inwestycyjnych w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.4: Rozwój transportu 
intermodalnego:  

1. budowany, nowoczesny terminal kontenerowy w Kutnie (centralna Polska), 
2. rozbudowa terminalu w Brzegu Dolnym (Dolny Śląsk). 

Zgodnie z zatwierdzoną przez Ministerstwo Infrastruktury listą rankingową projektów 
rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 7.4 Rozwój transportu 
intermodalnego oba projekty (rozbudowa terminalu w Brzegu Dolnym na liście rezerwowej) osiągnęły 
liczbę punktów wymaganych do zakwalifikowania ich do drugiego etapu konkursu. Zgodnie z 
wspomnianą powyŜej listą PCC Intermodal S.A. moŜe liczyć na przyznanie dotacji w wysokości co 
najmniej 13,5 miliona złotych.  

Wśród innych czynników mog ących mie ć wpływ na osi ągane przez Spółk ę wyniki mo Ŝna 
wymieni ć: 

� wzrost konteneryzacji ładunków - coraz więcej towarów przewoŜonych wcześniej w innych 
jednostkach obecnie transportuje się w kontenerach, naleŜą do nich m.in. papier, samochody, 
a niekiedy nawet węgiel. Kontenery są jednym z najbardziej bezpiecznych środków transportu, 
odpornym na czynniki zewnętrzne oraz uszkodzenia, a takŜe pozwalają zaoszczędzić na 
koszcie magazynowania; 

� wprowadzenie opłat drogowych (myta) stanowi zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności 
transportu intermodalnego z wykorzystaniem przewozu kolejowego 

� prowadzone prace remontowe i modernizacyjne infrastruktury kolejowej  
� rozpoczęcie działalności operacyjnej w Gliwicach pozwoli na zwiększenie działań 

operacyjnych, w tym w rejonie Górnego Śląska  

13. Opis podstawowych zagro Ŝeń i ryzyk zwi ązanych z pozostałymi miesi ącami roku 
obrotowego 

Ryzyko zwi ązane z konkurencj ą 

Spółka, jak kaŜdy podmiot gospodarczy, naraŜona jest na konkurencję zarówno ze strony innych 
operatorów transportu intermodalnego, jak równieŜ ze strony przewoźników drogowych, oferujących 
na wybranych trasach atrakcyjne w stosunku do intermodalnych stawki przewozowe. Rosnąca 
konkurencja moŜe wpłynąć na zmniejszenie osiąganych marŜ i pogorszenie wyników finansowych. 
PCC Intermodal S.A. ogranicza to ryzyko poprzez ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług, 
poprawę utylizacji pociągów, zwiększanie zakresu świadczonych usług oraz dalszą obniŜkę kosztów 
operacyjnych. Opłacalność przewozów jednostek w systemie intermodalnym rośnie na dłuŜszych 
dystansach i przy duŜej ilości przewoŜonych ładunków. 

Ryzyko zwi ązane z brakiem odpowiedniej infrastruktury 

Zły stan infrastruktury kolejowej w Polsce oraz trwające prace modernizacyjne i związane z tym 
zamknięcia oraz ograniczenia w ruchu pociągów mogą pogorszyć jakość świadczonych przez Spółkę 
usług (dłuŜszy czas przejazdu, opóźnienia). 
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Ryzyko finansowe 

Spółka zamierza sfinansować inwestycje w nowe terminale ze środków własnych, częściowo ze 
środków uzyskanych z kredytów bankowych, stąd istotne znaczenie ma sytuacja na rynku finansowym 
i polityka kredytowa banków. Ocena zdolności kredytowej Spółki oraz oferowane koszty kredytu mogą 
mieć wpływ na termin realizacji planowanych inwestycji oraz koszty finansowe. Spółka jednakŜe nie 
wyklucza moŜliwości innych źródeł finansowania inwestycji. Coraz lepsze wyniki spółki pozwalają 
pozytywnie oceniać moŜliwość wykorzystania zewnętrznego finansowania oferowanego przez 
instytucje finansowe. 

Ryzyko walutowe 

Część generowanych przez Spółkę przychodów i kosztów realizowana jest w walutach obcych. Spółka 
stosuje naturalny hedging walutowy, jednak nie moŜna wykluczyć moŜliwości powstania strat ze 
względu na ewentualne niekorzystne zmiany kursów walut. Spółka nie korzysta z Ŝadnych 
zewnętrznych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym. 

Ryzyko zbyt niskiej utylizacji poci ągów 

Podstawowym czynnikiem ryzyka, wpływającym na wyniki finansowe Spółki jest utylizacja pociągów 
na poszczególnych relacjach kolejowych. Dlatego teŜ niezmiernie waŜna z punktu widzenia 
zwiększenia rentowności jest maksymalizacja wykorzystywanej powierzchni operacyjnej pociągów. 
PCC Intermodal S.A. stara się elastycznie reagować na zmiany popytu poprzez dostosowywanie ilości 
uruchamianych pociągów do wielkości otrzymanych zleceń transportowych oraz poprzez 
dostosowanie tras pociągów do zapotrzebowania rynkowego z uwzględnieniem ograniczeń 
związanych z pracami remontowymi infrastruktury kolejowej.  

Ryzyko zwi ązane z niewypłacalno ścią odbiorców 

Część sprzedaŜy Spółki realizowana jest z odroczonym terminem płatności. Brak płatności od 
odbiorców wskutek ich niewypłacalności moŜe mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.  
W celu zmniejszenia ryzyka niewypłacalności Spółka prowadzi stały monitoring spływu naleŜności 
oraz kondycji finansowej poszczególnych odbiorców. Spółka analizuje wiarygodność finansową 
potencjalnych klientów i w zaleŜności od oceny standingu finansowego dostosowuje warunki 
współpracy, w tym terminy płatności do potencjalnego ryzyka. Spółka na bieŜąco rozwija wewnętrzne 
systemy kontroli dla zwiększenie bezpieczeństwa spływu naleŜności. 

14. W przypadku, gdy skrócone sprawozdanie finansow e podlegało badaniu lub przegl ądowi 
przez podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych, raport półroczny zawiera 
odpowiednio opini ę o badaniu lub raport z przegl ądu tego skróconego sprawozdania 
finansowego 

Sprawozdanie finansowe PCC Intermodal S.A. za I półrocze 2011 r. podlegało przeglądowi przez 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport z przeglądu półrocznego 
sprawozdania finansowego stanowi odrębny załącznik do niniejszego raportu. 

Gdynia, dnia 26 sierpnia 2011 r. 
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XI. INFORMACJA DODATKOWA 

1. Zasady (polityka) rachunkowo ści, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, ustaleni a 
przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposó b sporz ądzania sprawozdania 
finansowego 

PCC Intermodal S.A. stosuje zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia  
29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami). Ponadto przy 
sporządzaniu sprawozdania uwzględniono zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 r., poz. 259  
z późniejszymi zmianami). 

W okresie objętym niniejszym raportem półrocznym tj. od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. 
PCC Intermodal S.A. nie dokonała zmiany zasad rachunkowości. Przyjęte przy sporządzeniu raportu 
półrocznego zasady rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2010 r. 
opublikowanym w dniu 15.03.2011 roku.  

2. Informacje o istotnych zmianach wielko ści szacunkowych 

Rezerwy na zobowi ązania (w tys. PLN) 

Pozycja Stan na 
30.06.2011 r. 

Stan na 
31.12.2010 r. 

Stan na 
30.06.2010 r. 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 15 50 34 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 29 173 14 

Pozostałe rezerwy 492 144 33 
Suma rezerw na zobowi ązania 536 367 81 

Na kwotę pozostałych rezerw na dzień 30.06.2011 r. składają się głównie rozliczenia międzyokresowe 
bierne kosztów dla zapewnienia zasady współmierności 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w tys. PLN) 

 

Odpisy aktualizuj ące warto ść aktywów (w tys. PLN) 

 Stan na 
30.06.2011 r. 

Stan na 
31.12.2010 r. 

Stan na 
30.06.2010 r. 

Odpisy aktualizujące naleŜności 572 572 572 

Pozycja  Stan na 
30.06.2011 r. 

Stan n a 
31.12.2010 r. 

Stan na 
30.06.2010 r. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 258 200 140 
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3. Istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki w I p ółroczu 2011 roku wraz z wykazem 
najwa Ŝniejszych zdarze ń ich dotycz ących 

Sprzeda Ŝ i wyniki finansowe 

Liczba przewiezionych przez PCC Intermodal S.A. kontenerów w pierwszych 6 miesiącach 2011 roku 
wzrosła o 40% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost liczby 
przewiezionych kontenerów w porównaniu do I półrocza 2010 r. jest wynikiem stałego rozwoju Spółki.  

 

 

 



  

 

24 

I kwartał 2010 rok  I półrocze 2011 roku 

 

 

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2011 roku Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaŜy na poziomie 
75 836 tys. PLN, czyli o 62% wyŜsze niŜ w analogicznych miesiącach 2010. Wartość przychodów za 
I półrocze 2011 roku zawiera oszacowane przychody z tytułu dotacji Marco Polo 2 w wysokości 
2 738 tys. PLN. Kwota ta wynika z kalkulacji wartości dotacji za okres od 01.07.2010 r. do 
30.06.2011 r. Pełen opis programu Marco Polo 2 wraz z zasadami rozliczania dotacji zawiera 
Sprawozdanie roczne spółki za 2010 rok. 

 

 

Wartość przychodów za I półrocze 2011 roku bez uwzględnienia szacowanych przychodów z tytułu 
dotacji Marco Polo 2 wyniosła 73 098 tys. PLN, co oznacza wzrost przychodów o 57% w porównaniu 
do I półrocza 2010 r. 

Zysk ze sprzedaŜy za I półrocze 2011 roku wyniósł 1 799 tys. PLN, wobec 9 202 tys. PLN straty w 
analogicznym okresie 2010 roku. Mimo długiego okresu zimowego, Spółka zakończyła I półrocze 
2011 r. dodatnim wynikiem finansowym. 
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Zysk netto za pierwsze 6 miesięcy 2011 roku ukształtował się na poziomie 1 920 tys. PLN, natomiast 
w porównywalnym okresie 2010 roku Spółka poniosła stratę w wysokości 8 864 tys. PLN. 

Spółka osiągnęła w pierwszym półroczu 2011 roku rentowność netto w wysokości 2,5%. 
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Inwestycje 

Łączne nakłady inwestycyjne w okresie pierwszych 6 miesięcy 2011 roku wyniosły prawie 
12,5 mln PLN. 

Inwestycje PCC Intermodal S.A. w I półroczu 2011 roku obejmowały głównie nakłady na budowę 
kontenerowego terminalu przeładunkowego w Kutnie w wysokości ok. 10,7 mln PLN. Planowany 
termin otwarcia terminalu w Kutnie przypada na wrzesień 2011 roku. 

4. Opis czynników i zdarze ń w szczególno ści o nietypowym charakterze, maj ących znacz ący 
wpływ na osi ągnięte wyniki finansowe 

W działalności PCC Intermodal S.A. w I półroczu 2011 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia,  
w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, 
poza niŜej wymienionym. 

W I półroczu 2011 roku Spółka uwzględniła w przychodach ze sprzedaŜy oszacowaną kwotę dotacji  
z programu Marco Polo 2 za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 345 825,25 EUR, 
przeliczonej po kursie 4,0119, czyli 1 387 416,32 PLN oraz za okres od 1 stycznia 2011 r. do  
30 czerwca 2011 r. w kwocie 338 879,61 EUR przeliczonej po kursie 3,9866, czyli 1 350 977,45 PLN 
co daje łączną kwotę w wysokości 2 738 393,77 PLN  (pełen opis dotacji unijnej i w/w programu został 
zamieszczony  w raporcie rocznym Spółki, opublikowanym w dniu 15 marca 2011 r.) 

5. Objaśnienia dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści działalno ści Spółki w 
prezentowanym okresie 

W I półroczu 2011 r. w działalności PCC Intermodal S.A. nie zaobserwowano sezonowości ani 
cykliczności.  

6. Informacje dotycz ące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitał owych papierów 
warto ściowych 

W analizowanym okresie nie miała miejsca Ŝadna emisja, wykup ani spłata nieudziałowych i 
kapitałowych papierów wartościowych. 

7. Informacje dotycz ące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, ł ącznie i w przeliczeniu 
na jedn ą akcj ę, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

Nie dotyczy. 

8. Zdarzenia, które nast ąpiły po dniu, na który sporz ądzono półroczne skrócone 
sprawozdanie finansowe, nieuj ęte w tym sprawozdaniu, a mog ące w znacz ący sposób wpłyn ąć 
na przyszłe wyniki finansowe Spółki 

W ocenie Zarządu Spółki w okresie pomiędzy dniem, na który sporządzono półroczne skrócone 
sprawozdanie finansowe tj. 30 czerwca 2011 r., a dniem sporządzenia niniejszego raportu 
półrocznego nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 
finansowe Spółki.  
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9. Informacja dotycz ące zmian zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nast ąpiły od czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego 

Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań warunkowych, brak zmian w tym zakresie. 


