
01.01.2016 - 31.12.2016 

01.01.2015    -   31.12.2015 

 

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MVA GREEN ENERGY S.A. ZA OKRES  01.01.2016 – 31.12.2016 ROK 

Wybrane  dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego 
(przeliczone na euro) 

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EURO wyniosły w okresach objętych sprawozdaniem finansowym:
 

okresy objęte sprawozdaniem finansowym średni kurs w okresie Kurs na ostatni dzień 
okresu
4,3625 4,4240 

4,1848 4,2615 *) 

średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych 
porównywalnych, przeliczonych na EURO. 
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni 
dzień okresu: 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących 
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym 
okresie sprawozdawczym. 

 
 

 
 
 
 

 
W PLN 

okres 12 m-cy okres 12 m-cy 

W EUR

okres 12 m-cy 
Wybrane dane finansowe zakończony zakończony okres 12 m-cy zakończony 

                                                                                                            31.12.2016                    

31.12.2015  

zakończony 31.12.2016 31.12.2015 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

- - - -

II. Koszt własny sprzedaży - - - -

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży - - - *

IV. Zysk (strata) na sprzedaży (243.273) (82 674) (55.765) (19 756) 

V. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 156.325 (558 674) 35.834 (133 501) 

VI. Zysk (strata) brutto 139.578                (593 
223) 

31.995 (141 757) 
VII. Zysk (strata) netto 139.578 (593 223) 31.995 (141 757) 

VIII. Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) (0,00) (0,02) (0,00) (0,00) 
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4.696) (79 496) (1.076) (18 996) 

X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - - -

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
 

Wybrane dane finansowe na dzień                     stan na  
                    31.12.2016 

stan na
             31.12.2015

                       Stan na 
                    31.12.2016 

stan na  
31.12.2015 

 

dane dotyczące sprawozdania finansowego 
  

   XII. Aktywa razem 1.339.981 366 776 307.159                86 067 
   XIII. Zobowiązania razem 1.460.888 627 261 334.874 147 193 

   XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1.460.888 627 261 334.874 147 193 

   XV. Kapitał własny -120.907 -260 485 -27.715 -61 125 

   XVI. Kapitał podstawowy 3 334 000 3 334 000 782 354 782 354 

   XVII. Liczba akcji w sztukach 33 340 000 33 340 000 33 340 000 33 340 000 

   XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,00 -0,01 0,00 0,00 
 


