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Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 wrzeĞnia 1994 roku o rachunkowoĞci (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. nr
152, poz. 1223 z póĨniejszymi zmianami, dalej „Ustawa”) Zarząd jest obowiązany zapewniü sporządzanie
rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na
koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjĊte zostały odpowiednie do działalnoĞci Spółki zasady
rachunkowoĞci, które stosowane były w sposób ciągły.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjĊto, Īe w dającej siĊ przewidzieü
przyszłoĞci Spółka bĊdzie kontynuowaü działalnoĞü w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w
stan likwidacji lub upadłoĞci.
Sprawozdanie finansowe składające siĊ z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale
własnym, rachunku przepływów pieniĊĪnych oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą i
przedstawione wg nastĊpującej kolejnoĞci:

Wprowadzenie
Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w kapitale
Rachunek przepływów pieniĊĪnych
Dodatkowe informacje i objaĞnienia

_________________________________________________
BłaĪej Piech
Prezes Zarządu

_________________________________________________
Rafał Jagniewski
Wiceprezes Zarządu

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

_________________________________________________
Monika Piątkowska
Główna KsiĊgowa

Warszawa, 20.05.2013 roku
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Wprowadzenie

1. Nazwa jednostki:

eo Networks Spółka Akcyjna,

Adres siedziby:

02-215 Warszawa, ul. Głuszycka 5

Sąd rejonowy:

Sąd Rejonowy dla M. St. W-wy XIII Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS :

0000332547

REGON:

141905973

NIP:

5272604418

PKD:

62.01.Z

Spółka eo Networks S.A. powstała z połączenia eo Networks Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie oraz IPTech Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanego w KRS w dniu 1
lipca 2009 roku.
eo Networks Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie powstała w styczniu 2001 roku. Początkowo
podstawowym przedmiotem działalnoĞci była realizacja projektów stron internetowych oraz outsourcing
spaecjalistów. Przełomowym w działalnoĞci Spółki był rok 2003, w którym flagowy produkt CAVA CMS
(system do zarządzania treĞcią) został wdroĪony u 47 klientów. Tym samym liczba firm korzystających
z rozwiązaĔ poprzednika prawnego Spółki zwiĊkszyła siĊ do ponad 60. NajwaĪniejszym wydarzeniem
roku 2003 było wdroĪenie Systemu Publikacji i Zarządzania TreĞcią CAVA CMS i Systemu BackOffice
w jednej z najwiĊkszych w Polsce spółek Ğwiadczących usługi doradztwa finansowego. Było to jedno z
najwiĊkszych wdroĪeĔ, które firma wykonała w ciągu pierwszych 3 lat swojej działalnoĞci. W roku 2005
eo Networks Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie została pierwszy raz nagrodzona jako jedna z
najszybciej rozwijających siĊ spółek technologicznych w Europie ĝrodkowej zajmując 5 miejsce w
kategorii Rising Stars rankingu Deloitte Fast 50 CE. Od tamtej pory, nieprzerwanie przez 6 lat Spółka
była nagradzana w kolejnych edycjach rankingu w kategorii głównej. Szybki rozwój Spółki zaowocował
równieĪ wyróĪnieniem w rankingu obejmującym najszybciej rozwijające siĊ Spółki technologiczne w
Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie w Rankingu Deloitte Fast 500 EMEA. W latach 2005 – 2010
poprzednik prawny Spółki, a nastĊpnie Spółka umacniała swoją pozycjĊ w kraju realizując coraz
wiĊksze projekty w branĪy ubezpieczeniowej, bankowej, mediów i technologii oraz w sektorze
rządowym i samorządowym. Wtedy teĪ zrealizowane zostały pierwsze projekty zagraniczne, w takich
krajach jak Rosja, Ukraina, Chorwacja, WĊgry, Wielka Brytania, Chiny czy Indie. W maju 2010 roku
Spółka podpisała znaczącą umowĊ z jednym z operatorów komórkowych w Niemczech. Zaowocowało
to stworzeniem zespołu w Monachium oraz rozpoczĊciem działaĔ handlowych mających na celu
rozwiniĊcie działalnoĞci w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
IPTech Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie powstała w 2005 roku poprzez wydzielenie z
zawiązanej w 2001 roku spółki COMTECH BłaĪej Piech, Sylwester Kominek Sp. J. z siedzibą w
Warszawie czĊĞci działalnoĞci związanej usługami integratorskimi oraz sprzedaĪą sprzĊtu
komputerowego. Przedmiotem działalnoĞci było Ğwiadczenie na terenie całej Polski usług w zakresie
kompleksowej obsługi technologii informatycznych, obsługi inwestycji i projektów IT, zaawansowanego
wsparcia technicznego, konsultacji, serwisu sprzĊtu, integracji systemów informatycznych jak równieĪ
projektowania sieci rozległych i systemów informatycznych. Klientami IPTech Polska Sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie były najwiĊksze polskie firmy z branĪy IT, polskie i zagraniczne banki i ich grupy
kapitałowe, firmy ubezpieczeniowe czy energetyczne.
DziałalnoĞü eo Networks S.A. skupia siĊ na projektowaniu i budowie innowacyjnego
oprogramowania, opartego głównie o rozwiązania open source, dostosowanego do indywidualnych
potrzeb przedsiĊbiorstw głównie branĪ: finansowej, technologicznej, medialnej i telekomunikacyjnej.

2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
3. Skład Zarządu na dzieĔ sporządzenia sprawozdania finansowego :
BłaĪej Piech

Prezes Zarządu

Rafał Jagniewski

Wiceprezes Zarządu

W trakcie roku obrotowego i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego wystąpiły
nastĊpujące zmiany w składzie Zarządu :
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Dnia 18 lutego 2013 r. Pan Stefan Batory złoĪył rezygnacjĊ z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
FunkcjĊ Prezesa Zarządu do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania pełni Pan BłaĪej Piech,
który został oddelegowany z Rady Nadzorczej na okres trzech miesiĊcy, tj. do dnia 18 maja 2013
roku nastĊpnie uchwałą z dnia 15 maja został powołany na Prezesa Zarządu eo Networks S.A.
Dnia 16 maja 2013 r. Pani Ewa Jagiełło złoĪyła rezygnacjĊ z pełnienia funkcji Członka Zarządu
Skład Rady Nadzorczej na dzieĔ sporządzenia sprawozdania finansowego :
Dariusz Gil

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Konrad Howard

Członek Rady Nadzorczej

Stefan Dominik Batory

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Mirosław WoĨniakowsk i

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Marciniak

Członek Rady Nadzorczej

W trakcie roku obrotowego i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w składzie
Rady Nadzorczej nastĊpujące zmiany:
Dnia 18 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza oddelegowała do tymczasowego pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu Pana BłaĪeja Piecha, w związku z tym w skład Rady Nadzorczej do czasu wygaĞniĊcia
oddelegowania powołany został Pan Tomasz Marciniak.
Dnia 18 lutego 2013 r. Pan Michał Kowalski złoĪył rezygnacjĊ z pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej, jednoczeĞnie w celu uzupełnienia składu Rada Nadzorcza powołała do tymczasowego
pełnienia ww. funkcji Pana Stefana Dominika Batorego.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. i zawiera dane
łączne obejmujące wchodzący w skład Spółki oddział w Niemczech.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoĪeniu kontynuowania działalnoĞci gospodarczej w
dającej siĊ przewidzieü przyszłoĞci i nie istnieją okolicznoĞci wskazujące na zagroĪenie kontynuowania
działalnoĞci jednostki

6. Niniejsze sprawozdanie finansowe stanowi sprawozdanie jednostkowe, które bĊdzie czĊĞcią sprawozdania
skonsolidowanego sporządzonego za rok obrotowy zakoĔczony 31 grudnia 2012 r.

7. RachunkowoĞü spółki prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 wrzeĞnia 1994 roku o rachunkowoĞci
(tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 152 poz. 1223 z póĨn. zmianami). Szczegółowe zasady wyceny
aktywów i pasywów okreĞla Polityka RachunkowoĞci, poniĪej przedstawiono najwaĪniejsze z nich.
7.1. WartoĞci niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartoĞci. Odpisy amortyzacyjne
dokonywane są metodą liniową począwszy od miesiąca nastĊpującego po miesiącu przyjĊcia do
uĪytkowania. WartoĞci niematerialne i prawne o przewidywanym okresie uĪytkowania dłuĪszym niĪ rok,
których wartoĞü nie przekracza kwoty 2,5 tysiąca złotych objĊte są ewidencją bilansową i umarzane są
w 100% w momencie zakupu. Składniki o wartoĞci niĪszej lub równej 1 tysiąca złotych zaliczane są
bezpoĞrednio do kosztów zuĪycia materiałów i prowadzona jest dla nich ewidencja pozabilansowa.
WartoĞci niematerialne i prawne przyjĊte do uĪytkowania na podstawie umowy leasingu ujmowane są w
sprawozdaniu finansowym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 7.13 Wprowadzenia „Leasing
operacyjny i finansowy”.
Koszty zakoĔczonych prac rozwojowych obejmują oprogramowanie komputerowe lub jego modyfikacje,
wytworzone przez SpółkĊ we własnym zakresie w rezultacie zakoĔczonych sukcesem prac
rozwojowych. Szczegółowe zasady ujmowania i wyceny prac rozwojowych przedstawione są w punkcie
7.4 Wprowadzenia „Prace badawcze i rozwojowe”.
Stawki amortyzacyjne ustala siĊ indywidualnie dla poszczególnych wartoĞci niematerialnych i prawnych
z uwzglĊdnieniem okresu ich ekonomicznej uĪytecznoĞci. Spółka stosuje nastĊpujące stawki
amortyzacyjne:

oprogramowanie komputerowe nabyte
20 - 50%

koszty
zakoĔczonych
prac
rozwojowych
(oprogramowanie
komputerowe
wytworzone
we
własnym zakresie)
20 - 30 %
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inne
Okresy ekonomicznej uĪytecznoĞci są poddawane corocznej weryfikacji.

10 - 20%

7.2. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o
umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartoĞci. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą
liniową począwszy od miesiąca nastĊpującego po miesiącu przyjĊcia do uĪytkowania. ĝrodki trwałe o
przewidywanym okresie uĪytkowania dłuĪszym niĪ rok, których wartoĞü nie przekracza kwoty 2,5
tysiąca złotych objĊte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu. ĝrodki
trwałe o wartoĞci niĪszej lub równej 1 tysiąca złotych zaliczane są bezpoĞrednio do kosztów zuĪycia
materiałów i prowadzona jest do nich ewidencja pozabilansowa. ĝrodki trwałe przyjĊte do uĪytkowania
na podstawie umowy leasingu ujmowane są w sprawozdaniu finansowym zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 7.13 Wprowadzenia „Leasing operacyjny i finansowy”.
ĝrodki trwałe amortyzowane są metodą liniową począwszy od miesiąca nastĊpującego po miesiącu
przyjĊcia do uĪytkowania. Stawki amortyzacyjne ustala siĊ indywidualnie dla poszczególnych Ğrodków
trwałych z uwzglĊdnieniem okresu ich ekonomicznej uĪytecznoĞci. Spółka stosuje nastĊpujące stawki
amortyzacyjne:
budynki, budowle i obiekty inĪynierii lądowej i wodnej
1,5 – 10%
urządzenia techniczne i maszyny
12,5 - 30%
Ğrodki transportu
12,5 - 20%
inne Ğrodki trwałe
10 - 30%
Okresy ekonomicznej uĪytecznoĞci poddawane są corocznej weryfikacji.
ĝrodki trwałe w budowie – wycenia siĊ w wysokoĞci ogółu kosztów pozostających w bezpoĞrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartoĞci.
7.3. Trwała utrata wartoĞci. Składniki aktywów poddawane są testom na utratĊ wartoĞci, jeĪeli istnieją
obiektywne przesłanki wskazujące na to, Īe nie przyniosą w przyszłoĞci - w znaczącej czĊĞci lub w
całoĞci - przewidywanych korzyĞci ekonomicznych.
W przypadku wystąpienia takich przesłanek Spółka dokonuje oszacowania wartoĞci odzyskiwanej,
okreĞlonej jako wyĪsza z dwóch wartoĞci – wartoĞci rynkowej lub wartoĞci uĪytkowej - danego
składnika aktywów. JeĪeli wartoĞü bilansowa przekracza oszacowaną wartoĞü odzyskiwalną, wartoĞü
aktywów obniĪana jest do poziomu wartoĞci odzyskiwanej. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartoĞci
jest ujmowany w rachunku zysków i strat za bieĪący okres.
7.4. Prace badawcze i rozwojowe. Spółka realizuje projekty badawcze i rozwojowe, w ramach których
powstaje nowe oprogramowanie bądĨ modyfikowany jest kodu istniejącego oprogramowania.
Koszty prac badawczych – okreĞlonych jako czynnoĞci związane ze zdobyciem nowej wiedzy,
poszukiwaniem alternatywnych procesów, funkcjonalnoĞci lub usług, a takĪe poszukiwaniem, oceną i
koĔcową selekcją sposobu wykorzystania prac badawczych - ujmowane są w rachunku zysków i strat w
momencie ich poniesienia.
Składnik aktywów wytworzony we własnym zakresie w wyniku prac rozwojowych jest ujmowany wtedy
i tylko wtedy, gdy Spółka jest w stanie wykazaü:
a)
moĪliwoĞü, z technicznego punktu widzenia, ukoĔczenia prac, tak, aby składnik aktywów
nadawał siĊ do uĪytkowania lub sprzedaĪy;
b)
zamiar ukoĔczenia składnika aktywów;
c)
zdolnoĞü do uĪytkowania lub sprzedaĪy składnika aktywów;
d)
sposób, w jaki składnik aktywów bĊdzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyĞci
ekonomiczne;
e)
dostĊpnoĞü odpowiednich Ğrodków technicznych, finansowych i innych, które mają słuĪyü
ukoĔczeniu prac rozwojowych oraz uĪytkowaniu lub sprzedaĪy składnika aktywów;
f)
moĪliwoĞü wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie realizacji prac
rozwojowych, które moĪna przyporządkowaü temu składnikowi aktywów.
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Koszt wytworzenia składnika aktywów we własnym zakresie jest sumą kosztów poniesionych od dnia,
w którym po raz pierwszy dany składnik wartoĞci niematerialnych spełni kryteria ujmowania pozycji
okreĞlone powyĪej. Nie podlegają aktywowaniu wartoĞci nakładów ujĊtych uprzednio w kosztach.
Koszt wytworzenia składnika aktywów we własnym zakresie obejmuje koszty, które mogą byü
bezpoĞrednio przyporządkowane czynnoĞciom tworzenia, produkcji i przystosowania składnika
aktywów do uĪytkowania w sposób zamierzony przez Zarząd. Do takich kosztów zaliczane są:
a)
koszty z tytułu ĞwiadczeĔ na rzecz pracowników, którzy byli bezpoĞrednio zaangaĪowani w
proces wytworzenia tego składnika;
b)
wszelkie koszty, które mogą byü bezpoĞrednio przyporządkowane czynnoĞciom tworzenia,
produkcji i przystosowania składnika aktywów, jak opłaty za rejestracjĊ tytułu prawnego oraz
amortyzacja patentów i licencji, które są wykorzystywane przy wytwarzaniu tego składnika
aktywów;
c)
nakłady na materiały i usługi wykorzystane lub bezpoĞrednio zuĪyte przy wytwarzaniu składnika
wartoĞci niematerialnych;
d)
koszty poĞrednie, które moĪna jednoznacznie powiązaü z procesem wytwórczym: koszty
amortyzacji sprzĊtu wykorzystywanego w procesie wytwórczym oraz koszty powierzchni
biurowej, która jest zagospodarowana przez zespół wytwórczy.
Do kosztu wytworzenia składnika wartoĞci niematerialnych we własnym zakresie nie zalicza siĊ:
a)
kosztów sprzedaĪy, administracji oraz innych kosztów ogólnozakładowych;
b)
wyraĨnie zidentyfikowanych braków wydajnoĞci oraz początkowych strat operacyjnych
poniesionych przed osiągniĊciem planowanej wydajnoĞci oraz
c)
nakładów na szkolenie przygotowujące pracowników do obsługiwania danego składnika
aktywów.
Do momentu zakoĔczenia prac rozwojowych, skumulowane koszty spełniające powyĪsze kryteria
prezentuje siĊ pozycji „Długoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe inne”.
Koszty niezakoĔczonych prac rozwojowych podlegają testowi na utratĊ wartoĞci na koniec kaĪdego
roku obrotowego, niezaleĪnie od wystĊpowanie przesłanek, o których mowa w punkcie 7.3
Wprowadzenia „Trwała utrata wartoĞci”.
Do wyceny przewidywanych korzyĞci ekonomicznych z projektów realizowanych w ramach
dofinansowania z Unii Europejskiej Spółka stosuje stopĊ zwrotu ustaloną jako wskaĨnik
denominowanych w
EUR długoterminowych obligacji emitowanych przez Europejski Bank
Inwestycyjny pomniejszoną o unijny wskaĨnik inflacji. W 2012 roku Spółka zastosowała wskaĨnik z roku
ubiegłego, gdyĪ nie odbiega on od wyliczonego dla roku bieĪącego.
W momencie ukoĔczenia prac rozwojowych, gotowy efekt prowadzonego procesu wytwórczego jest
przenoszony do kategorii „Koszty zakoĔczonych prac rozwojowych” w wartoĞciach niematerialnych i
prawnych i od tego momentu Spółka rozpoczyna jego amortyzowanie przez przewidywany okres
uzyskiwania korzyĞci ekonomicznych.
7.5. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych.
Jednostkami podporządkowanymi są jednostki zaleĪne, współzaleĪne i stowarzyszone.
Jednostkami zaleĪnymi są jednostki, w których Spółka posiada wiĊcej niĪ połowĊ głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub w jakikolwiek inny sposób posiada
zdolnoĞü kierowania polityką finansową i operacyjną tychĪe jednostek.
Jednostkami stowarzyszonymi są jednostki, na które Spółka wywiera znaczący wpływ, rozumiany jako
zdolnoĞü Spółki do wpływania na politykĊ finansową i operacyjną innej jednostki.
Jednostkami współzaleĪnymi są jednostki niebĊdące jednostkami zaleĪnymi lub stowarzyszonymi, w
których Spółka posiada nie wiĊcej niĪ połowĊ głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub
zgromadzeniu wspólników lub w jakikolwiek inny sposób posiada zdolnoĞü kierowania polityką
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finansową i operacyjną tychĪe jednostek wspólnie z pozostałym akcjonariuszami lub udziałowcami, na
zasadach okreĞlonych w zawartej pomiĊdzy nimi umowie, umowie spółki lub statucie.
Inwestycje w jednostkach zaleĪnych, jednostkach współzaleĪnych i jednostkach stowarzyszonych
Spółka ujmuje w cenie nabycia, obejmującej koszty bezpoĞrednio związane z zakupem udziałów lub
akcji tych jednostek.
Na kaĪdy dzieĔ bilansowy Spółka dokonuje oceny posiadanych inwestycji w jednostkach
podporządkowanych pod kątem wystąpienia przesłanek, co do utraty wartoĞci. W przypadku
wystąpienia takich przesłanek Spółka przeprowadza test na utratĊ wartoĞci inwestycji poprzez
porównanie wartoĞci ksiĊgowej inwestycji z wiĊkszą z dwóch: wartoĞcią rynkową lub wartoĞcią
uĪytkową.
7.6. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe
Aktywa finansowe uznaje siĊ za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe
w przypadku zawarcia przez jednostkĊ 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 równieĪ pochodne instrumenty finansowe i
zawarte transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaĪy w
przyszłym terminie ustalonej iloĞci okreĞlonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie,
wprowadza siĊ do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. Aktywa finansowe nabyte na
rynku regulowanym wprowadza siĊ do ksiąg rachunkowych na dzieĔ rozliczenia transakcji.
Aktywa finansowe wprowadza siĊ do ksiąg rachunkowych na dzieĔ zawarcia kontraktu w cenie nabycia,
tj. wartoĞci godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników
majątkowych, zaĞ zobowiązania finansowe w wartoĞci godziwej uzyskanej kwoty lub wartoĞci
otrzymanych innych składników majątkowych.
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do nastĊpujących
kategorii:

aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

poĪyczki udzielone i naleĪnoĞci własne,

aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci,

aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy.
7.6.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne,
to aktywa nabyte w celu osiągniĊcia korzyĞci ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych
zmian cen oraz wahaĔ innych czynników rynkowych, albo aktywa o krótkim czasie trwania
nabytego instrumentu, a takĪe inne składniki portfela, co do których jest duĪe
prawdopodobieĔstwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyĞci ekonomicznych. Wycenia
siĊ je nie póĨniej niĪ na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie ustalonej wartoĞci
godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa
lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba Īe wysokoĞü tych kosztów
byłaby znacząca. Skutki okresowej wyceny (przeszacowania do wartoĞci godziwej), z wyjątkiem
pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza siĊ odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego w którym nastąpiło
przeszacowanie. Gdy wartoĞü godziwa nie moĪe byü wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe
przeznaczone do obrotu wycenia siĊ w skorygowanej cenie nabycia. Przez skorygowaną cenĊ
nabycia naleĪy rozumieü wartoĞü nabytych aktywów finansowych pomniejszona o naleĪne wpłaty.
7.6.2. PoĪyczki udzielone i naleĪnoĞci własne, niezaleĪnie od terminu wymagalnoĞci, to aktywa
finansowe powstałe wskutek wydania bezpoĞrednio drugiej stronie kontraktu Ğrodków pieniĊĪnych
oraz obligacje i inne dłuĪne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpoĞrednio
drugiej stronie kontraktu Ğrodki pieniĊĪne, jeĪeli zbywający nie utracił kontroli nad tymi
instrumentami. PoĪyczki udzielone i naleĪnoĞci własne, które jednostka przeznacza do sprzedaĪy
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w krótkim terminie zalicza siĊ do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. Wycenia siĊ je
nie póĨniej niĪ na koniec okresu sprawozdawczego w wysokoĞci skorygowanej ceny nabycia
oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezaleĪnie od tego, czy jednostka
zamierza utrzymaü je do terminu wymagalnoĞci czy teĪ nie.
NaleĪnoĞci o krótkim terminie wymagalnoĞci, dla których nie okreĞlono stopy procentowej wycenia
siĊ w kwocie wymaganej zapłaty, jeĪeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej
naleĪnoĞci wartoĞü bieĪąca przyszłych przepływów pieniĊĪnych oczekiwanych przez jednostkĊ nie
róĪni siĊ istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak równieĪ pozostałe róĪnice
ustalone na dzieĔ ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza siĊ odpowiednio do przychodów
lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
NaleĪnoĞci z tytułu sprzedaĪy udziałów lub akcji ujmuje siĊ odpowiednio jako długo lub
krótkoterminowe naleĪnoĞci inne i wycenia w wysokoĞci skorygowanej ceny nabycia
7.6.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci to nie zakwalifikowane do poĪyczek
udzielonych i naleĪnoĞci własnych aktywa finansowe, dla których kontrakty okreĞlają termin
wymagalnoĞci spłaty wartoĞci nominalnej oraz prawo do otrzymania w ustalonych terminach
korzyĞci ekonomicznych o ile jednostka zamierza i moĪe utrzymaü te aktywa do czasu gdy staną
siĊ one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci, dla których jest ustalony termin
wymagalnoĞci, wycenia siĊ nie póĨniej niĪ na koniec okresu sprawozdawczego w wysokoĞci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak równieĪ pozostałe róĪnice
ustalone na dzieĔ ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza siĊ odpowiednio do przychodów
lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoĞci, dla których nie jest ustalony termin
wymagalnoĞci wycenia siĊ nie póĨniej niĪ na koniec okresu sprawozdawczego w cenie nabycia.
7.6.4. Aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy to instrumenty nie spełniające warunków zaliczenia do
innych kategorii aktywów finansowych. Wycenia siĊ je nie póĨniej niĪ na koniec okresu
sprawozdawczego w wiarygodnie ustalonej wartoĞci godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty
transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych
z innych przyczyn, chyba Īe wysokoĞü tych kosztów byłaby znacząca.
Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostĊpnych do
sprzedaĪy i wycenianych w wartoĞci godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, zalicza siĊ
do przychodów lub kosztów finansowych okresu w którym nastąpiło przeszacowanie,
Gdy wartoĞü godziwa nie moĪe byü wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe dostĊpne do
sprzedaĪy wycenia siĊ w skorygowanej cenie nabycia. Skutki przeszacowania, jak równieĪ
pozostałe róĪnice ustalone na dzieĔ ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza siĊ wówczas
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym
nastąpiło przeszacowanie.
7.6.5. Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia siĊ nie póĨniej niĪ na
koniec okresu sprawozdawczego w wysokoĞci skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania
finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązaĔ
wycenia siĊ w wartoĞci godziwej.
Zobowiązania o krótkim terminie zapadalnoĞci, dla których nie okreĞlono stopy procentowej
wycenia siĊ w kwocie wymaganej zapłaty, jeĪeli ustalona za pomocą stopy procentowej
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przypisanej do tego zobowiązania wartoĞü bieĪąca przyszłych przepływów pieniĊĪnych nie róĪni
siĊ istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
7.7. Zapasy wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyĪszych od cen sprzedaĪy
netto moĪliwych do uzyskania na dzieĔ bilansowy. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w
nastĊpujący sposób:
 materiały i towary: według cen nabycia
 półprodukty i produkty w toku: według kosztów wytworzenia
 produkty gotowe: według kosztów wytworzenia.
Zapasy w bilansie wykazywane są w wartoĞci netto to jest po uwzglĊdnieniu odpisów aktualizujących.
Odpisy te zaliczane są do pozostałych kosztów operacyjnych.
Spółka przyjĊła zasadĊ ustalania wartoĞci rozchodu zapasów metodą "pierwsze weszło - pierwsze
wyszło".
7.8. NaleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot wymagających zapłaty, z
uwzglĊdnieniem odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące dokonywane są w oparciu o analizĊ
struktury wiekowej sald naleĪnoĞci z uwzglĊdnieniem stopnia prawdopodobieĔstwa zapłaty danej
naleĪnoĞci.
NaleĪnoĞci o odległych terminach płatnoĞci przekraczających 1 rok od dnia bilansowego, dla których
efekt dyskonta jest znaczący, są ujmowane według wartoĞci bieĪącej oczekiwanej zapłaty
7.9. ĝrodki pieniĊĪne i inne aktywa pieniĊĪne
ĝrodki pieniĊĪne wykazane w bilansie obejmują Ğrodki pieniĊĪne w banku i w kasie, lokaty
krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalnoĞci nieprzekraczającym trzech miesiĊcy oraz inne
aktywa pieniĊĪne, o krótkim terminie realizacji i niewielkim ryzyku zmiany wartoĞci godziwej.
7.10 .Wycena transakcji w walutach obcych - transakcje w walucie obcej są ujmowane w ksiĊgach na dzieĔ
ich przeprowadzenia po przeliczeniu na walutĊ polską po kursie wymiany, odpowiednio :



faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji w przypadku sprzedaĪy
lub kupna walut oraz zapłaty naleĪnoĞci i zobowiązaĔ,
Ğrednim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego - w
przypadku pozostałych operacji.

Spółka przyjĊła zasadĊ ustalania wartoĞci rozchodu Ğrodków pieniĊĪnych wyraĪonych w walutach
obcych metodą "pierwsze weszło - pierwsze wyszło". Składniki aktywów i pasywów wyraĪone w
walutach obcych wycenia siĊ na dzieĔ bilansowy według Ğredniego kursu NBP ogłaszanego w tym
dniu.
7.11 .Rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeĪeli koszty poniesione dotyczą
przyszłych okresów sprawozdawczych. Do odpisu czynnych rozliczeĔ miĊdzyokresowych Spółka
stosuje indywidualnie oszacowany okres, w zaleĪnoĞci od charakteru i wartoĞci rozliczanej pozycji.
W pozycji czynnych rozliczeĔ miĊdzyokresowych kosztów wykazywane są takĪe:


w przypadku niezakoĔczonych kontraktów usługowych, gdy wartoĞü przychodu rozpoznanego
według stopnia zaawansowania na danym kontrakcie jest wyĪsza niĪ kwota zafakturowanych
przychodów, róĪnica ta prezentowana jest w ramach czynnych rozliczeĔ miĊdzyokresowych
kosztów. Zasady wyceny kontraktów opisano w pkt. 7.18 Wprowadzenia „Długoterminowe kontrakty
usługowe”

7.12 .Kapitał własny.
Kapitał zakładowy Spółki wykazuje siĊ w wysokoĞci okreĞlonej w statucie Spółki i wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są
jako naleĪne wpłaty na poczet kapitału.
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Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny
Ğrodków trwałych oraz nadwyĪki wartoĞci emisyjnej akcji ponad ich wartoĞcią nominalną, pomniejszonej
o koszty emisji.
Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest w przypadkach okreĞlonych w przepisach ustawy o
rachunkowoĞci, w szczególnoĞci obejmuje róĪnice kursowe wynikające z przeliczenia sprawozdania
finansowego zagranicznego oddziału Spółki.
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do
decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy, a takĪe efekty korekt zmian zasad rachunkowoĞci i błĊdów
dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieĪącym roku obrotowym.
7.13 .Leasing finansowy i operacyjny. ĝrodki trwałe oraz wartoĞci niematerialne i prawne uĪytkowane na
podstawie umowy, która spełnia warunki okreĞlone w art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowoĞci, są
ujmowane w bilansie na dzieĔ rozpoczĊcia leasingu według niĪszej z nastĊpujących dwóch wartoĞci:
wartoĞci godziwej składnika stanowiącego przedmiot leasingu lub wartoĞci bieĪącej minimalnych opłat
leasingowych. Opłaty leasingowe są alokowane na koszty finansowe i zmniejszenie salda
zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umoĪliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego
do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane w rachunku zysków i strat,
ĝrodki trwałe oraz wartoĞci niematerialne i prawne uĪytkowane na mocy umów leasingu finansowego
są amortyzowane przez szacowany okres uĪytkowania Ğrodka trwałego.
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie
poĪytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego.
Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz póĨniejsze raty leasingowe ujmowane są jako
koszty operacyjne w zysku lub stracie metodą liniową przez okres trwania leasingu.
7.14 .Zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią zobowiązania do zapłaty za towary i usługi nabyte w
toku zwykłej działalnoĞci gospodarczej przedsiĊbiorstwa od dostawców. Zobowiązania klasyfikuje siĊ
jako zobowiązania krótkoterminowe, jeĪeli termin zapłaty przypada w ciągu jednego roku (lub w
zwykłym cyklu działalnoĞci gospodarczej przedsiĊbiorstwa, jeĪeli jest dłuĪszy). W przeciwnym
wypadku, zobowiązania wykazuje siĊ jako długoterminowe. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia siĊ
na dzieĔ bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
7.15 .Rezerwy i bierne rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów – Spółka tworzy rezerwy na pewne lub
prawdopodobne przyszłe zobowiązania, które moĪna w sposób wiarygodny oszacowaü, a w
szczególnoĞci na skutki toczących siĊ postĊpowaĔ sądowych.
Spółka dokonuje biernych rozliczeĔ miĊdzyokresowych kosztów w wysokoĞci prawdopodobnych
zobowiązaĔ przypadających na bieĪący okres sprawozdawczy

7.16 .Rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostroĪnoĞci, obejmują
w szczególnoĞci równowartoĞü otrzymanych lub naleĪnych od kontrahentów Ğrodków z tytułu
ĞwiadczeĔ, których wykonanie nastąpi w nastĊpnych okresach sprawozdawczych.
W przypadku niezakoĔczonych kontraktów usługowych, gdy wartoĞü przychodu rozpoznanego według
stopnia zaawansowania na danym kontrakcie jest niĪsza niĪ kwota zafakturowanych przychodów,
róĪnicĊ tĊ prezentuje siĊ w ramach rozliczeĔ miĊdzyokresowe przychodów. Zasady wyceny kontraktów
opisano w pkt. 7.18 Wprowadzenia „Długoterminowe kontrakty usługowe”.
7.17 .Przychody ze sprzedaĪy są ujmowane w takiej wysokoĞci, w jakiej jest prawdopodobne, Īe Spółka
uzyska korzyĞci ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotĊ przychodów moĪna wyceniü
w wiarygodny sposób.
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7.17.1. SprzedaĪ towarów
Przychody ze sprzedaĪy towarów stanowią przychody ze sprzedaĪy sprzĊtu komputerowego.
Przychody są ujmowane, jeĪeli znaczące ryzyko i korzyĞci zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotĊ
przychodów moĪna wyceniü w wiarygodny sposób.
7.17.2. SprzedaĪ licencji i oprogramowania
Przychody są ujmowane, jeĪeli znaczące ryzyko i korzyĞci zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotĊ
przychodów moĪna wyceniü w wiarygodny sposób. Przychody ze sprzedaĪy licencji obcych
(pochodzących od partnerów biznesowych Spółki) i własnych ujmowane są w momencie gdy na klienta
przeniesione zostały wszelkie prawa i obowiązki związane z licencją bądĨ oprogramowaniem oraz w
momencie gdy klient zaakceptował i potwierdził ich odbiór

7.17.3. Usługi wdroĪeniowe
Przychody są ujmowane zgodnie ze stopniem zaawansowania usługi, najczĊĞciej są to przychody
wynikające z kontraktów długoterminowych rozliczanych w czasie. Szczegóły ujmowania przychodów
opisane są w pkt . 7.18 Wprowadzenia „Długoterminowe kontrakty usługowe”.
7.17.4. Usługi serwisowe
Przychody z usług serwisowych są to przychody z kontraktów na Ğwiadczenie usług serwisowych
sprzĊtu i oprogramowania. Przychody te ujmuje siĊ w okresie, w którym usługi zostały wykonane.
7.18 .Długoterminowe kontrakty usługowe. Przychody z realizowanych umów usługowych, niezakoĔczone
na dzieĔ bilansowy podlegają wycenie wg stopnia zaawansowania prac.
StopieĔ zaawansowania kontraktu ustala siĊ jako stosunek kosztów poniesionych do dnia bilansowego
do łącznych kosztów kontraktu (łączne koszty kontraktu obejmują koszty poniesione do dnia
bilansowego oraz aktualnie prognozowane koszty pozostałe do zakoĔczenia kontraktu).
Przychody odpowiadające stopniowi zawansowania kontraktu na dzieĔ bilansowy wyznacza siĊ jako
iloczyn stopnia zaawansowania oraz łącznej kwoty planowanych przychodów na kontrakcie.
JeĪeli tak okreĞlone przychody przekraczają wartoĞü zafakturowanej sprzedaĪy, wynikająca z
powyĪszej róĪnicy kwota prezentowana jest w czynnych rozliczeniach miĊdzyokresowych kosztów jako
„NaleĪnoĞci niezafakturowane z tyt. niezakoĔczonych kontraktów”
JeĪeli przychody okreĞlone według stopnia zaawansowania są niĪsze od wartoĞü zafakturowanej
sprzedaĪy, wynikająca z powyĪszej róĪnicy kwota prezentowana jest w pasywach bilansu w
rozliczeniach miĊdzyokresowych przychodów jako „Przychody zafakturowane ponad stopieĔ
zaawansowania prac”
W przypadku, gdy jest wysoce prawdopodobne, Īe łączne koszty wykonania umowy przekroczą łączne
przychody z tytułu umowy, przewidywana strata jest ujmowana jako koszt okresu, w którym została
ujawniona poprzez utworzenie rezerwy na straty na kontrakcie. WysokoĞü rezerwy lub/i zasadnoĞü jej
utrzymania jest weryfikowana na kaĪdy kolejny dzieĔ bilansowy, aĪ do momentu zakoĔczenia
kontraktu. WartoĞü utworzonych rezerw na straty jest prezentowana w pozostałych rezerwach.
7.19 .Koszty działalnoĞci operacyjnej
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej
Koszt własny sprzedaĪy obejmuje koszty bezpoĞrednio związane z nabyciem sprzedanych towarów i
wytworzeniem sprzedanych usług.
Koszty sprzedaĪy obejmują koszty handlowe i koszty marketingowe.
Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z kierowaniem Spółką oraz koszty administracji.
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7.20 .Pozostałe przychody i koszty operacyjne - obejmują dotyczące danego okresu sprawozdawczego
pozycje okreĞlone przepisami o rachunkowoĞci, takie, jak utworzenie i rozwiązanie odpisów
aktualizujących naleĪnoĞci i zapasy, wynik na sprzedaĪy i likwidacji niefinansowych aktywów trwałych,
otrzymane i zapłacone kary i odszkodowania.
7.21 .Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmiernoĞci
przychodów i kosztów. Ujemne i dodatnie róĪnice kursowe dotyczące aktywów wyraĪonych w walutach
obcych powstałe na dzieĔ wyceny oraz przy zapłacie naleĪnoĞci i zobowiązaĔ zalicza siĊ do kosztów
finansowych lub przychodów finansowych. W sprawozdaniu finansowym wykazywana jest nadwyĪka
dodatnich lub ujemnych róĪnic kursowych.
7.22 .Dotacje są ujmowane wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje uzasadnione przekonanie, Īe Spółka spełni
warunki związane z dotacją oraz Īe dotacja zostanie otrzymana. JeĪeli dotacja dotyczy danej pozycji
kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które dotacja
ta ma w zamierzeniu kompensowaü. JeĪeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej wartoĞü
jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych okresów, a nastĊpnie stopniowo, drogą równych
odpisów rocznych, odnoszona jest w przychody przez szacowany okres uĪytkowania związanego z nią
składnika aktywów. JeĪeli dotacja otrzymywana jest w formie zaliczek, to w pierwszej kolejnoĞci jest
rozliczana na poczet kosztów prac badawczych.
7.23 .Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bieĪący i odroczony. Podatek ujmuje
siĊ w rachunku zysków i strat, z wyłączeniem zakresu, w którym odnosi siĊ on bezpoĞrednio do pozycji
ujĊtych w kapitale własnym.
CzĊĞü odroczona w rachunku zysków i strat stanowi róĪnicĊ pomiĊdzy stanem rezerw i aktywów z
tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala w wysokoĞci kwoty przewidzianej w
przyszłoĞci do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi róĪnicami przejĞciowymi
miĊdzy wartoĞcią aktywów i pasywów wykazywaną w sprawozdaniu finansowym a ich wartoĞcią
podatkową oraz stratą podatkową moĪliwą do odliczenia w przyszłoĞci. Aktywa z tytułu podatku
odroczonego tworzy siĊ w wysokoĞci, w jakiej jest prawdopodobne, Īe zostanie osiągniĊty dochód do
opodatkowania, który pozwoli na ich wykorzystanie
RezerwĊ z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w wysokoĞci kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłoĞci zapłaty, w związku z wystĊpowaniem dodatnich róĪnic
przejĞciowych miĊdzy wykazywaną w sprawozdaniu finansowym wartoĞcią aktywów i pasywów a ich
wartoĞcią podatkową.
Spółka prezentuje w bilansie aktywa i rezerwĊ na podatek w kwocie netto, jeĪeli istnieje moĪliwy do
wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensaty oraz aktywa i rezerwa z tytułu podatku
odroczonego dotyczą podatku dochodowego nałoĪonego przez ten sam organ podatkowy.

Zgodnie z przyjĊtą polityką rachunkowoĞci Spółka sporządza kalkulacyjny wariant rachunku zysków i
strat według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29.09.1994 roku o
rachunkowoĞci.
W 2012 roku nastąpiły zmiany w zasadach rachunkowoĞci i prezentacji danych w sprawozdaniu
finansowym. Wpływ ww. zmian opisano i zaprezentowano w nocie 36d.
Warszawa, dnia 20.05.2013 r.
Zarząd
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
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BILANS na 31.12.2012

AKTYWA

Nota

A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
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 wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:

1

2

3

4
5
6

7
24a

8

9

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r. dane
przekształcone

6 642 854,73

3 804 081,04

135 254,30
103 799,95
0,00
31 454,35
0,00
2 393 483,82
2 308 669,86
0,00
0,00
1 811 021,62
482 275,66
15 372,58
84 813,96
0,00
536 718,38
0,00
536 718,38
810 685,68
0,00
0,00
810 685,68
727 271,16
602 271,16
0,00
125 000,00
0,00
83 414,52
0,00
0,00
83 414,52
0,00
0,00
2 766 712,55
102 662,67
2 664 049,88
16 546 317,43

132 589,48
44 129,29
0,00
73 260,19
15 200,00
1 934 495,04
1 934 495,04
0,00
0,00
1 440 912,74
493 582,30
0,00
0,00
0,00
75 252,00
0,00
75 252,00
1 337 958,98
0,00
0,00
1 337 958,98
41 417,00
41 417,00
0,00
0,00
0,00
1 296 541,98
1 000 000,00
0,00
296 541,98
0,00
0,00
323 785,54
0,00
323 785,54
17 716 961,10

101 841,83
0,00
31 510,64
0,00
40 168,41
30 162,78
11 753 373,40
2 611 823,61
2 611 823,61
2 611 823,61
0,00
0,00
9 141 549,79
8 821 027,10

946 562,31
4 507,97
8 530,02
0,00
882 891,02
50 633,30
14 433 604,52
589 649,73
589 649,73
589 649,73
0,00
0,00
13 843 954,79
13 723 749,93
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- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

10

11

Nota
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I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne

13
24b

14

8 821 027,10
0,00

13 723 749,93
0,00

61 249,66
259 273,03
0,00
4 264 868,06
4 264 868,06
827 298,97
0,00
0,00
827 298,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 437 569,09
3 437 569,09
0,00
0,00
0,00
426 234,14
23 189 172,16

37 490,36
82 714,50
0,00
1 812 212,13
1 812 212,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 812 212,13
1 812 212,13
0,00
0,00
0,00
524 582,14
21 521 042,14

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r. dane
przekształcone

11 272 766,08

8 586 177,70

205 937,90
0,00
0,00
8 321 020,26
-21 366,58
0,00
0,00
2 767 174,50

205 937,90
0,00
0,00
5 687 296,97
59 219,54
0,00
0,00
2 633 723,29

0,00
11 916 406,08

0,00
12 934 864,44

386 097,96
0,00
118 326,74
0,00
118 326,74
267 771,22
200 752,84
67 018,38
698 589,21
0,00
698 589,21
392 884,93
0,00
305 704,28
0,00

159 954,94
19 348,91
80 089,78
0,00
80 089,78
60 516,25
0,00
60 516,25
315 083,84
0,00
315 083,84
0,00
0,00
315 083,84
0,00
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III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
SUMA PASYWÓW

15

16

10 378 036,98
2 281,29
2 281,29
2 281,29
0,00
0,00
10 308 525,40
1 498 399,81
0,00
120 265,60
6 733 432,47
6 733 432,47
0,00
0,00
0,00
1 421 414,13
504 451,04
30 562,35
67 230,29
453 681,93

12 394 205,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 307 725,96
553 115,06
0,00
67 406,56
10 008 091,86
10 008 091,86
0,00
40 300,00
0,00
1 266 298,03
355 232,75
17 281,70
86 479,38
65 620,32

0,00
453 681,93
0,00
453 681,93
23 189 172,16

0,00
65 620,32
0,00
65 620,32
21 521 042,14

Warszawa, dnia 20.05.2013 r.

...........................................................
Zarząd
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Piątkowska
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres:
Wyszczególnienie
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

Nota
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- jednostkom powiązanym
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

37 548 066,48

34 658 577,46

4 335 544,30
25 439 740,32
12 108 326,16
28 177 851,95

691 351,27
20 955 061,41
13 703 516,05
26 878 695,04

2 484 892,28
16 854 789,06
11 323 062,89
9 370 214,53

333 147,25
14 437 694,98
12 441 000,06
7 779 882,42

1 494 837,93
3 605 215,52
4 270 161,08

775 155,95
3 379 498,31
3 625 228,16

274 297,49
432,53
0,00
273 864,96
367 689,24
0,00
54 543,77
313 145,47
4 176 769,33

167 089,24
19 976,94
0,00
147 112,30
290 452,89
0,00
123 923,28
166 529,61
3 501 864,51

58 868,76
0,00
0,00
58 561,93
38 455,32
0,00
0,00
306,83
503 214,98
153 447,12
0,00
200 000,00
0,00
149 767,86
3 732 423,11

118 919,07
0,00
0,00
28 178,56
0,00
6 024,00
0,00
84 716,51
76 036,97
66 045,72
0,00
0,00
0,00
9 991,25
3 544 746,61

G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
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J. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
K. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
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M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
N. Zysk (strata) brutto (L+M)

23

0,00
0,00
0,00
3 732 423,11

0,00
0,00
0,00
3 544 746,61

O. Podatek dochodowy
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

24

965 248,61

911 023,32

0,00
2 767 174,50

0,00
2 633 723,29

R. Zysk (strata) netto (N-O-P)

20

22

Warszawa, dnia 20.05.2013 r.
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Piątkowska

...........................................................
Zarząd
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Wyszczególnienie
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

8 586 177,70

5 589 563,93

0,00
0,00

0,00
0,00

8 586 177,70

5 589 563,93

205 937,90

194 444,50

0,00
0,00
0,00
0,00
205 937,90

11 493,40
11 493,40
11 493,40
0,00
205 937,90

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

0,00

0,00

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5 687 296,97

3 877 843,26

2 633 723,29
2 633 723,29
0,00
2 633 723,29
0,00
0,00
8 321 020,26

1 809 453,71
1 814 389,70
297 625,50
1 516 764,20
4 935,99
4 935,99
5 687 296,97

59 219,54

511,97

0,00
-80 586,12
0,00
0,00
80 586,12
80 586,12
0,00

0,00
58 707,57
58 707,57
58 707,57
0,00
0,00
0,00

-21 366,58

59 219,54

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po
korektach
1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
- koszty podwyższenia kapitału
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
- różnice kursowe z przeliczenia dot. oddziału RFN
b) zmniejszenie (z tytułu)
- różnice kursowe z przeliczenia dot. oddziału RFN
- korekty aktualizującej wartość
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2 633 723,29
2 633 723,29

1 516 764,20
2 566 570,48

0,00
0,00
2 633 723,29

0,00
0,00
2 566 570,48
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a) zwiększenie (z tytułu)
- odpis z zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
- podział zysku (na kapitał zapasowy)
- wypłata dywidendy
- podział zysku (pokrycie straty)
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00
0,00
2 633 723,29
2 633 723,29
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 566 570,48
1 516 764,20
0,00
1 049 806,28
0,00

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,

0,00

1 049 806,28

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
- podział zysku (pokrycie straty)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 049 806,28
0,00
0,00
1 049 806,28
1 049 806,28
0,00

0,00
2 767 174,50

0,00
2 633 723,29

2 767 174,50
0,00
0,00
11 272 766,08

2 633 723,29
0,00
0,00
8 586 177,70

11 272 766,08

8 586 177,70

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
Warszawa, dnia 20.05.2013 r.

...........................................................
Zarząd
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Monika Piątkowska
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Wyszczególnienie

Nota

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 31.12.2011 r. dane
przekształcone

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic 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 należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
B. Przepływy środków pieniężnych 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
- zbycie aktywów finansowych
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

28

2 767 174,50
2 257 672,55
1 044 486,89
24 539,18
-17 354,98
228 987,04
226 143,02
844 720,48
2 858 764,74

2 633 723,29
-1 302 210,57
534 884,15
31 210,79
7 423,02
-26 000,94
-247 196,52
-777 761,95
-9 148 700,27

-3 026 576,72
154 549,02
-80 586,12
5 024 847,05

8 300 207,39
-34 983,81
58 707,57
1 331 512,72

501 755,57

127 099,67

7 500,00

44 123,67

0,00
484 255,57
98 156,35
0,00
75 000,00
23 156,35
386 099,22
160 000,00
0,00
200 000,00
26 099,22
0,00
10 000,00
5 108 640,74

0,00
62 326,00
54 000,00
54 000,00
0,00
0,00
8 326,00
0,00
0,00
8 326,00
0,00
0,00
20 650,00
1 973 211,11

3 535 786,58

1 695 944,11

0,00
860 854,16
860 854,16
560 854,16
300 000,00
0,00
0,00
0,00
712 000,00
-4 606 885,17

0,00
241 417,00
41 417,00
41 417,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
35 850,00
-1 846 111,44

1 335 284,75

1 351 545,05

0,00
1 335 284,75

304 182,91
1 047 362,14

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
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3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)

0,00
0,00
103 350,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 163,32
31 187,17
0,00
1 231 934,26
1 649 896,14

0,00
0,00
632 781,12
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
107 754,88
25 026,24
0,00
718 763,93
204 165,21

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

1 625 356,96

172 954,42

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu

-24 539,18
1 808 741,47

-31 210,79
1 604 576,26

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)

3 458 637,61

1 808 741,47

- o ograniczonej możliwości dysponowania

67 428,30

86 479,38

Warszawa, dnia 20.05.2013 r.
...........................................................
Zarząd
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Piątkowska
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1
Stan na dzień
31.12.2012 r.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) inne wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne razem

Stan na dzień
31.12.2011 r.

103 799,95
0,00
31 454,35
31 454,35
0,00

44 129,29
0,00
73 260,19
73 260,19
15 200,00

135 254,30

132 589,48

Nota 1a
Stan na dzień
31.12.2012 r.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w
tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne razem

Stan na dzień
31.12.2011 r.

135 254,30

132 589,48

0,00

0,00

135 254,30

132 589,48

Nota 1b
ZMIANY W WARTOŚCIACH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W
ROKU 2012
Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
- nabycie
- inne
Zmniejszenia
- likwidacja
- aktualizacja wartości
- sprzedaż
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne
Wartość brutto na koniec okresu
Umorzenia na początek okresu
Umorzenia bieżące - zwiększenia
Umorzenia - zmniejszenia
- likwidacja
- sprzedaż
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne
Razem umorzenia na koniec okresu
Odpisy aktualizujące na początek
okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Odpisy aktualizujące na koniec okresu
Wartość księgowa netto na koniec
okresu

Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

Zaliczki na
Inne wartości
Wartość
wartości
niematerialne
firmy
niematerialne
i prawne
i prawne

Razem

49 032,53

0,00

184 897,03

15 200,00

249 129,56

122 117,59

0,00

7 200,00
7 200,00

0,00

122 117,59
0,00

0,00

0,00

15 200,00

171 150,12

0,00

192 097,03

15 200,00
0,00

129 317,59
7 200,00
122 117,59
15 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 200,00
363 247,15

4 903,24

0,00

111 636,84

0,00

116 540,08

33 027,36
0,00

0,00

49 005,84
0,00

0,00

37 930,60

0,00

160 642,68

0,00

82 033,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198 573,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 419,57
29 419,57

0,00

0,00

0,00

29 419,57
0,00
29 419,57

103 799,95

0,00

31 454,35

0,00

135 254,30
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ZMIANY W WARTOŚCIACH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W
ROKU 2011
Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
- nabycie
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne
Zmniejszenia
- likwidacja
- aktualizacja wartości
- sprzedaż
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne
Wartość brutto na koniec okresu
Umorzenia na początek okresu
Umorzenia bieżące - zwiększenia
Umorzenia - zmniejszenia
- likwidacja
- sprzedaż
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne
Razem umorzenia na koniec okresu
Odpisy aktualizujące na początek
okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Odpisy aktualizujące na koniec okresu
Wartość księgowa netto na koniec
okresu

Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

Zaliczki na
Inne wartości
wartości
Wartość
niematerialne
niematerialne
firmy
i prawne
i prawne

Razem

0,00

0,00

96 604,65

0,00

96 604,65

49 032,53

0,00

88 292,38
88 292,38

15 200,00
15 200,00

49 032,53

0,00

184 897,03

15 200,00

152 524,91
103 492,38
0,00
49 032,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249 129,56

0,00

0,00

85 952,91

0,00

85 952,91

4 903,24
0,00

0,00
0,00

25 683,93
0,00

0,00

4 903,24

0,00

111 636,84

0,00

30 587,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116 540,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 032,53
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

44 129,29

0,00

73 260,19

15 200,00

132 589,48

Nota 2
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

2 308 669,86
0,00
0,00
1 811 021,62
482 275,66
15 372,58
84 813,96
0,00

1 934 495,04
0,00
0,00
1 440 912,74
493 582,30
0,00
0,00
0,00

2 393 483,82

1 934 495,04

Nota 2a
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w
tym umowy leasingu,
Środki trwałe bilansowe razem

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

1 979 184,99

1 533 728,49

414 298,83

400 766,55

2 393 483,82

1 934 495,04
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Nota 2b
ZMIANY W ŚRODKACH
TRWAŁYCH W 2012

Grunty
własne

Prawo wieczystego
użytkowania gruntów

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne,
maszyny

Środki
transportu

Pozostałe
środki
trwałe

Razem

Wartość brutto na początek okresu

0,00

0,00

0,00

3 128 237,48

580 212,65

21 916,57 3 730 366,70

Zwiększenia, w tym:
- nabycie
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne (leasing)
Zmniejszenia, w tym:
- likwidacja
- aktualizacja wartości
- sprzedaż
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne
Wartość brutto na koniec okresu
Umorzenie na początek okresu

0,00

0,00

0,00

1 211 692,26
1 211 692,26

115 642,80

0,00

0,00

0,00

10 872,95

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 329 056,79
1 687 324,74

695 855,45
86 630,35

16 360,92 1 343 695,98
16 360,92 1 228 053,18
0,00
115 642,80
0,00
10 872,95
0,00
0,00
10 872,95
0,00
0,00
38 277,49 5 063 189,73
21 916,57 1 795 871,66

Umorzenia bieżące - zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:
- likwidacja
- sprzedaż
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne
Umorzenie na koniec okresu

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

834 515,91
3 805,48

126 949,44
0,00

115 642,80
0,00

10 872,95

3 805,48

0,00

0,00

0,00

2 518 035,17

213 579,79

988,34
0,00

962 453,69
3 805,48
0,00
3 805,48
0,00
0,00
22 904,91 2 754 519,87

Odpisy aktualizujące na początek
okresu
Zwiększenia

0,00
0,00
0,00

Zmniejszenia
Odpisy aktualizujące na koniec okresu

Wartość księgowa netto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 811 021,62

482 275,66

0,00

0,00

15 372,58 2 308 669,86
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ZMIANY W ŚRODKACH
TRWAŁYCH W 2011

Grunty
własne

Prawo wieczystego
użytkowania gruntów

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne,
maszyny

Środki
transportu

Pozostałe
środki
trwałe

Razem

Wartość brutto na początek okresu

0,00

0,00

0,00

1 877 464,48

145 956,92

21 916,57 2 045 337,97

Zwiększenia, w tym:
- nabycie
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne (leasing)
Zmniejszenia, w tym:
- likwidacja
- aktualizacja wartości
- sprzedaż
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne
Wartość brutto na koniec okresu
Umorzenie na początek okresu

0,00

0,00

0,00

1 251 973,00
1 251 973,00

512 744,27
56 726,32

0,00

0,00

0,00

1 200,00
1 200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 128 237,48
1 262 970,98

580 212,65
62 616,58

0,00 1 764 717,27
1 308 699,32
0,00
456 017,95
0,00
79 688,54
1 200,00
0,00
78 488,54
0,00
0,00
21 916,57 3 730 366,70
21 916,57 1 347 504,13

Umorzenia bieżące - zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:
- likwidacja
- sprzedaż
- przemieszczenie wewnętrzne
- inne
Umorzenie na koniec okresu

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

425 553,76
1 200,00
1 200,00

78 743,22
54 729,45

456 017,95
78 488,54

78 488,54

54 729,45

0,00

0,00

0,00

1 687 324,74

86 630,35

0,00
0,00

504 296,98
55 929,45
1 200,00
54 729,45
0,00
0,00
21 916,57 1 795 871,66

Odpisy aktualizujące na początek
okresu
Zwiększenia

0,00
0,00
0,00

Zmniejszenia
Odpisy aktualizujące na koniec okresu

Wartość księgowa netto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 440 912,74

493 582,30

0,00

0,00

0,00 1 934 495,04
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Nota 2c
NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE - PONIESIONE I
PLANOWANE
Nakłady na ochronę środowiska
Nakłady na St i WNiP
Nota 2d
Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub
innych umów
Budynek biurowy wynajmowany

Stan na dzień
31.12.2012 r.
(poniesione)
0,00
1 357 370,00

Stan na dzień
31.12.2012 r.
3 500 000,00

Rok następny
(planowane)
0,00
300 000,00

Stan na dzień
31.12.2011 r.
3 500 000,00

Nota 3
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
1. Od jednostek powiązanych, brutto:

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

0,00

0,00

a) z tytułu dostaw i usług
b) inne (kaucje)
- odpis aktualizujący
Od jednostek powiązanych, netto:

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2. Od jednostek pozostałych, brutto:

536 718,38

75 252,00

0,00
426 600,00
110 118,38
0,00
536 718,38

0,00
0,00
75 252,00

536 718,38

75 252,00

a) z tytułu dostaw i usług
b) z tyt. sprzedaży aktywów finansowych
b) inne (kaucje)
- odpis aktualizujący
Od jednostek pozostałych, netto:
Należności długoterminowe netto, razem

75 252,00

Nota 4
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia -nabycie
c) zmniejszenia (z tytułu)
- odpis aktualizujący
Stan inwestycji na koniec okresu

Stan na dzień
31.12.2012 r.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan na dzień
31.12.2011 r.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nota 5
INWESTYCJE W WARTOŚCI NIEMATERIALNE
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zmiana stanu (późniejsze wydatki)
- inne zwiększenia
c) zmniejszenia (z tytułu)
- strata netto wyn z korekty do wart. godziwej
- inne zmniejszenia
Stan inwestycji na koniec okresu

Stan na dzień
31.12.2012 r.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan na dzień
31.12.2011 r.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Nota 6
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

a) w jednostkach powiązanych

727 271,16

41 417,00

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
odpis aktualizujący (wartość ujemna)
b) w pozostałych jednostkach

602 271,16
0,00
125 000,00
0,00
0,00
83 414,52

41 417,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 296 541,98

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
odpis aktualizujący (wartość ujemna)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

0,00
0,00
83 414,52
0,00
0,00
810 685,68

1 000 000,00
0,00
296 541,98
0,00
0,00
1 337 958,98

Nota 6a
UDZIAŁY LUB AKCJE - ZMIANA STANU
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- nabycie
- inne zwiększenia *
c) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaż **
- odpis aktualizujący
Stan na koniec okresu

Stan na dzień
31.12.2012 r.
1 041 417,00
560 854,16
0,00
560 854,16
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
602 271,16

Stan na dzień
31.12.2011 r.
1 047 976,00
41 417,00
41 417,00
0,00
47 976,00
47 976,00
0,00
1 041 417,00

* w dniu 21 marca 2012 r. Spółka zakupiła 100% udziałów w spółce Verinet Sp. z o.o. (zmiana nazwy na iTaxi.pl
Sp. z o.o.). W dniu 25 czerwca 2012 r. Spółka dokonała podwyższenia kapitału w iTaxi.pl Sp. o.o.
** dnia 25.10.2012 r. Spółka dokonała sprzedaży akcji w Contium S.A., w wyniku tej transakcji Spółka odnotowała
stratę w wysokości 200 tyś. zł
Nota 6b
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE - ZMIANA STANU
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- udzielenie *
- naliczone odsetki
c) zmniejszenia (z tytułu)
- spłata pożyczki
- spłata odsetek
- odpis aktualizujący
- reklasyfikacja do krótkoterminowych
Stan na koniec okresu

Stan na dzień
31.12.2012 r.
296 541,98
336 128,11
300 000,00
36 128,11
424 255,57
275 000,00
49 255,57
0,00
100 000,00
208 414,52

Stan na dzień
31.12.2011 r.
87 264,76
217 603,22
200 000,00
17 603,22
8 326,00
8 326,00
0,00
0,00
0,00
296 541,98

* w dniu 29 lutego 2012 r. Spółka udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu, z terminem spłaty do 27.02.2015 r.
Pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych.
Nota 7
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Aktywo na podatek odroczony - persaldo
Inne rozliczenia międzyokresowe - koszty niezakończonych prac
rozwojowych
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

102 662,67

0,00

2 664 049,88
2 766 712,55

323785,54
323 785,54
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Nota 8
Stan na dzień
31.12.2012 r.

ZAPASY
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Zapasy razem

Stan na dzień
31.12.2011 r.

0,00
31 510,64
0,00
40 168,41
30 162,78
101 841,83

4 507,97
8 530,02
0,00
882 891,02
50 633,30
946 562,31

Nota nr 8a
Okres zalegania w dniach

ZAPASY MAGAZYNOWE WG
OKRESÓW ZALEGNIA NA
31.12.2012 R.

0-90

Materiały

90-180

180-360

powyżej
360

Odpis

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 510,64

0,00

0,00

0,00

0,00

31 510,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Towary

30 535,15 8 503,12

334,05

796,09

Zapasy magazynowe razem

62 045,79 8 503,12

334,05

796,09

Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe

40 168,41
0,00

71 679,05

Nota 9
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
I. Należności z tytułu dostaw i usług
a) od jednostek powiązanych
b) należności od pozostałych jednostek
II. Inne należności
a) od jednostek powiązanych

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

11 432 850,71

14 313 399,66

2 611 823,61
8 821 027,10
320 522,69

589 649,73
13 723 749,93
120 204,86

- inne należności (tytuł)
b) od pozostałych jednostek
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
-inne należności (tytuł)
- z tytułu wynagrodzeń
- z tytułu sprzedaży środków trwałych
- inne(wadia, kaucje, z tyt. sprzed. A.finans)
-dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem

0,00
0,00
320 522,69

0,00
0,00
120 204,86

61 249,66
259 273,03
0,00
0,00
259 273,03
0,00
11 753 373,40

37 490,36
82 714,50
0,00
0,00
82 714,50
0,00
14 433 604,52

c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem

25 124,20
11 778 497,60

123 923,28
14 557 527,80

Nota 9a
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK
POWIĄZANYCH
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od jednostki powiązanej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych

Stan na dzień
31.12.2012 r.
2 611 823,61
1 832 840,97
0,00
0,00
0,00
0,00
778 982,64
0,00
0,00
0,00

Stan na dzień
31.12.2011 r.
589 649,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
589 649,73
0,00
0,00
0,00
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- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki siostrzanej
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od jednostki siostrzanej
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto,
razem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 611 823,61

589 649,73

0,00

0,00

2 611 823,61

589 649,73

Nota 9b
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

Należności bieżące:
Należności przeterminowane :
- do 1 m-ca
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy
- powyżej 6 m-cy do 1 roku
- powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)

8 259 841,31
3 198 133,60
1 183 512,79
1 456 475,97
401 736,48
139 156,16
17 252,20
11 457 974,91

11 021 550,07
3 415 772,87
1 579 861,67
599 675,76
727 190,82
363 208,00
145 836,62
14 437 322,94

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

25 124,20
11 432 850,71

123 923,28
14 313 399,66

0,00

0,00

Nota 9c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
- rezerwa na należności dochodzone na drodze sądowej
- rezerwa na należności przeterminowane
b) zmniejszenia (z tytułu)
- spisanie należności objętych odpisem
- uregulowanie należności objętych odpisem
- sprzedaż należności
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
krótkoterminowych na koniec okresu

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

123 923,00
25 124,20
0,00
25 124,20
123 923,00
123 923,00
0,00
0,00

12 541,60
123 923,00
0,00
123 923,00
12 541,60
12 541,60
0,00
0,00

25 124,20

123 923,00

Nota 10
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

827 298,97

0,00

0,00
0,00
827 298,97
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne (lokaty)
- inne aktywa pieniężne

0,00
3 437 569,09

0,00
1 812 212,13

3 437 569,09
0,00
0,00

1 812 212,13
0,00
0,00

Nota 10a
Stan na dzień
31.12.2012 r.

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE - ZMIANA STANU
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
- udzielenie pożyczki *
- naliczone odsetki
- reklasyfikacja z długoterminowych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- spłata pożyczki
- spłata odsetek
- odpis aktualizujący
Stan pożyczek krótkoterminowych na koniec okresu

Stan na dzień
31.12.2011 r.

0,00
827 298,97
712 000,00
15 298,97
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
827 298,97

0,00
20 650,00
20 650,00
0,00
0,00
20 650,00
20 650,00
0,00
0,00
0,00

* Spółka udzieliła w 2012 r. dwóch pożyczek jednostce zależnej: w dniu 04 maja 2012 r. z terminem spłaty do 31
marca 2013 r. oraz w dniu 22 listopada 2012 r. z terminem spłaty do 31 października 2013 r. Obie pożyczki zostały
udzielone na warunkach rynkowych.
Nota 11
Stan na dzień
31.12.2012 r.

KRÓTKOTERMINOWE CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe
Opłacone z góry prenumeraty
Opłacone z góry koszty współpracy
Należności niezafakturowane z tyt. niezakończonych umów
długoterminowych
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem

Stan na dzień
31.12.2011 r.

25 901,21
1 727,53
19 910,57

20 915,96
2 969,14
26 481,56

378 694,83
426 234,14

474 215,48
524 582,14

Nota 12
KAPITAŁ AKCYJNY
Seria/emisja

Rodzaj
uprzywilejowania

Liczba
akcji

Wartość
serii/emisji wg
wartości
nominalnej

Sposób
pokrycia
kapitału

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy (od
daty)

A
B
C
D
E

zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe

1 000 000
750 000
194 445
88 384
26 550

100 000,00
75 000,00
19 444,50
8 838,40
2 655,00

gotówka
gotówka
gotówka
gotówka
gotówka

01.07.2009 r.
08.10.2009 r.
22.02.2010 r.
27.05.2011 r.
09.12.2011 r.

01.01.2009 r.
01.01.2009 r.
01.01.2010 r.
01.01.2011 r.
01.01.2011 r.

2 059 379

205 937,90

X

X

X

Kapitał akcyjny razem

Struktura akcjonariatu na 31.12.2012 r.
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział %

Gagnon Investments Ltd.
Batory Stefan Dominik

928 834,00
385 605,00

45%
19%

Podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne od
Pana Piotra Chmielewskiego, działające w
porozumieniu
Kominek Sylwester
Pozostali

223 905,00
126 780,00
394 255,00

11%
6%
19%

2 059 379,00

100%

Razem
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Struktura akcjonariatu na 15.05.2013 r.
Akcjonariusz
Gagnon Investments Ltd.
Batory Stefan Dominik
Podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne od
Pana Piotra Chmielewskiego, działające w
porozumieniu
Kominek Sylwester
Pozostali
Razem

Liczba akcji

Udział %

928 834,00
319 329,00

45%
16%

223 905,00
126 780,00
460 531,00
2 059 379,00

11%
6%
22%
100%

Nota 12a
KAPITAŁ ZAPASOWY
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartość nominalną
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem spółki, ponad wartość wymaganą
ustawowo
d) z dopłat akcjonariuszy
e) inny
Kapitał zapasowy razem

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

1 922 972,01
0,00

1 922 972,01
0,00

6 398 048,25

3 764 324,96
0,00
0,00
5 687 296,97

8 321 020,26

Nota 12b
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału RFN
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

Stan na dzień
31.12.2012 r.
-21 366,58
-21 366,58

Stan na dzień
31.12.2011 r.
59 219,54
59 219,54

Nota 12c
PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO / POKRYCIA STRATY

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

ZYSK / STRATA NETTO

2 767 174,50

2 633 723,29

Fundusz zapasowy (+/-)

2 767 174,50

2 633 723,29

Nota 13
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

1. Rezerwa na podatek odroczony - persaldo
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:
a) długoterminowa z tyt.:

0,00
118 326,74
0,00

19 348,91
80 089,78
0,00

b) krótkoterminowa z tyt.:
- niewykorzystanych urlopów
3. Pozostałe rezerwy, w tym:
a) długoterminowa z tyt.:
- napraw gwarancyjnych
b) krótkoterminowa z tyt.:
- napraw gwarancyjnych
- sporządzenia i badania bilansu
- przewidzianej straty na KDT
- premii pracowniczych
Rezerwy na zobowiązania, razem:

118 326,74
118 326,74
267 771,22
200 752,84
200 752,84
67 018,38
14 547,18
37 841,78
260,62
14 368,80
386 097,96

80 089,78
80 089,78
60 516,25
0,00
0,00
60 516,25
8 051,27
40 730,88
492,31
11 241,79
159 954,94

29

Sprawozdanie finansowe eo Networks S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Nota 13a
REZERWA NA NAPRAWY GWARANCYJNE ZMIANA STANU
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
- zawiązanie rezerwy
b) zmniejszenia (z tytułu)
- wykorzystanie rezerwy
- rozwiązanie rezerwy
Stan rezerw na koniec okresu

Stan na dzień
31.12.2012 r.
8 051,27
276 484,10
276 484,10
69 235,35
62 710,03
6 525,32
215 300,02

Stan na dzień
31.12.2011 r.
211 737,61
45 724,00
45 724,00
249 410,34
164 296,59
85 113,75
8 051,27

Nota 14
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
a) wobec jednostek powiązanych, z tytułu:
b) wobec pozostałych jednostek, w tym:
- kredyty i pożyczki
- dłużne papiery wartościowe
- inne zobowiązania finansowe (tytuły)
- leasing finansowy
- inne
Zobowiązania długoterminowe razem

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

0,00

0,00

698 589,21
392 884,93

315 083,84

305 704,28
305 704,28

315 083,84
315 083,84

698 589,21

315 083,84

Nota 14a
ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
do roku
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem

Stan na dzień
31.12.2012 r.
0,00
698 589,21
0,00
0,00
698 589,21

Stan na dzień
31.12.2011 r.
0,00
223 786,55
91 297,29
315 083,84

Nota 14b
ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

do roku
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Razem

153 799,90
339 755,25
0,00
0,00
493 555,15

96 619,81
269 846,23
94 479,06
0,00
460 945,10

Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, w tym:

-67 585,27
425 969,88

-78 454,70
382 490,40

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

305 704,28
120 265,60

315 083,84
67 406,56

Nota 15
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

I. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy

6 735 713,76

10 008 091,86

a) wobec jednostek powiązanych
b) wobec jednostek pozostałych
II. z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy

2 281,29
6 733 432,47
0,00

0,00
10 008 091,86
0,00

0,00

0,00

a) wobec jednostek powiązanych
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b) wobec jednostek pozostałych
III. Inne zobowiązania
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:
b) wobec jednostek pozostałych, w tym:
- kredyty i pożyczki
- kredyt w RB
- karta kredytowa
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- leasing finansowy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne, w tym:
- z tyt. zakupu środków trwałych
- kaucje i wadia
- pozostałe
IV. Fundusze specjalne, w tym:
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

0,00
3 575 092,93

0,00
2 299 634,10

0,00

0,00

3 575 092,93
1 498 399,81
1 497 135,30
1 264,51
0,00
120 265,60
120 265,60
0,00
0,00
1 421 414,13
504 451,04
30 562,35
22 465,42
0,00
8 096,93
67 230,29

2 299 634,10
553 115,06
551 170,44
1 944,62
0,00
67 406,56
67 406,56
40 300,00
0,00
1 266 298,03
355 232,75
17 281,70
7 380,00
0,00
9 901,70
86 479,38

67 230,29
10 378 036,98

86 479,38
12 394 205,34

Nota 15a
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WOBEC JEDNOSTEK
POWIĄZANYCH
I. z tytułu dostaw i usług wobec:
- jednostki dominującej
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
II. z tytułu pożyczek wobec:
- jednostki dominującej
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
III. Inne zobowiązania wobec:
- jednostki dominującej
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych razem
Nota 15b

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

2 281,29

0,00

2 281,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 281,29

0,00

Stan na dzień
31.12.2012 r.
5 977 921,59

Stan na dzień
31.12.2011 r.
8 988 102,31

Zobowiązania przeterminowane, w tym:

757 792,17

1 019 989,55

a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku

594 820,20
114 703,97
47 785,50
482,50

1 014 069,02
5 367,03
553,50
0,00
0,00
10 008 091,86

ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYT. DOSTAW I USŁUG
(WIEKOWANIE)
Zobowiązania bieżące:

Zobowiązania krótkoterminowe razem

6 735 713,76
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Nota 16
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (PASYWA)
1. Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:
a) długoterminowe, w tym:
- ...
b) krótkoterminowe, w tym:
- wycena kontraktów długoterminowych
- sprzedaż dot. przyszłych okresów
- zaliczka z PARP
Rozliczenia międzyokresowe razem

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

453 681,93

65 620,32

0,00

0,00

453 681,93
8 966,75
16 286,12
428 429,06
453 681,93

65 620,32
17 954,24
33 181,86
14 484,22
65 620,32

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RZIS
Nota 17
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - STRUKTURA RZECZOWA I
TERYTORIALNA

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

Przychody netto ze sprzedaży usług

24 454 882,27

20 365 915,63

- usługi softwawe
- usługi hardware
- usługi pozostałe
w tym dla jednostek powiązanych:
Przychody netto ze sprzedaży produktów

17 335 146,90
7 050 798,17
68 937,20
4 335 544,30
0,00

16 476 482,02
3 846 176,65
43 256,96
691 351,27
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

12 108 326,16

13 703 516,05

- sprzęt komputerowy
- oprogramowanie obce
- inne
w tym dla jednostek powiązanych:
Inne przychody, w tym:

12 100 197,20
8 128,96
0,00
0,00
984 858,05

13 702 253,51
1 262,54
0,00
0,00
589 145,78

984 858,05

589 145,78

37 548 066,48

34 658
577,46

w tym:
Sprzedaż dla odbiorców krajowych, w tym:

29 342 144,80

28 240 421,26

- sprzedaż produktów i usług
- sprzedaż towarów i materiałów
Sprzedaż eksportowa

17 241 947,60
12 100 197,20
7 221 063,63

14 538 167,75
13 702 253,51
5 829 010,42

- sprzedaż produktów i usług
- sprzedaż towarów i materiałów
Nota 18

7 212 934,67
8 128,96

5 827 747,88
1 262,54

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

24 190 027,93

19 252 050,59

amortyzacja

1 044 486,89

534 884,15

zużycie materiałów i energii

2 145 646,21

333 247,76

11 172 826,02

11 710 704,97

108 017,02

93 247,80

- oprogramowanie własne
- inne
w tym dla jednostek powiązanych:

- dotacje

Przychody ze sprzedaży RAZEM

DANE O KOSZTACH RODZAJOWYCH
A. Koszty wg rodzajów

usługi obce
podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
wynagrodzenia

0,00

0,00

7 691 060,55

5 300 724,72
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ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
pozostałe koszty rodzajowe
B. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych
kosztów +/koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (-)

1 554 432,78

1 060 430,70

473 558,46
-2 113 067,83

218 810,49
-610 668,82

-122 117,59

-49 032,53

koszty sprzedaży (-)

-1 494 837,93

-775 155,95

koszty ogólnego zarządu (-)

-3 605 215,52

-3 379 498,31

C. Koszt sprzedaży i ogólnozakładowy

-5 222 171,04

-4 203 686,79

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)

16 854 789,06

14 437 694,98

E. Koszt sprzedanych towarów i materiałów

11 323 062,89

12 441 000,06

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

I. Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych, w tym:

7 500,00

44 123,67

- sprzedaż komputerów
- sprzedaż samochodów
II. Dotacje

7 500,00

Nota 19
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

0,00

0,00
44 123,67
0,00

273 864,96

147 112,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
7 347,18
0,00
2 745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 309,79
13 555,17
281 364,96

116 936,28
20 083,84
191 235,97

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

I. Koszt zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:

7 067,47

24 146,73

- sprzedaż komputerów
- sprzedaż samochodów
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:

7 067,47
0,00
54 543,77

0,00
24 146,73
123 923,28

0,00
25 124,20
29 419,57
313 145,47

0,00
123 923,28
0,00
166 529,61

0,00
0,00
0,00
33 600,00
0,00
260 311,16
19 234,31

44 876,24
0,00
0,00
0,00
0,00
108 668,88
12 984,49

374 756,71

314 599,62

III. Inne przychody operacyjne, w tym:
- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności
- rozwiązane rezerwy z tytułu ...
- zwrócone, umorzone podatki
- otrzymane odszkodowania
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych
- przedawnione zobowiązania
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do
inwestycji
- odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną
do inwestycji
- refaktury
- inne
Pozostałe przychody operacyjne RAZEM
Nota 20
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

- odpis aktualizujący wartość zapasów
- odpis aktualizujący wartość należności
- odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną
III. Inne koszty operacyjne, w tym:
- zapłacone odszkodowania
- darowizny
- odpisane należności
- koszty postępowania spornego
- koszty likwidacji zapasów
- refaktury
- inne
Pozostałe koszty operacyjne RAZEM

33

Sprawozdanie finansowe eo Networks S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Nota 20a
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących
aktywa trwałe
Odpis na prace rozwojowe - ze względu na utratę wartości

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

29 419,57
0,00

0,00
0,00

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

0,00

0,00

0,00
0,00
58 561,93

0,00
0,00
28 178,56

51 427,08
3 886,70
0,00
3 248,15
38 455,32
800 000,00

17 603,22
4 681,78
0,00
5 893,56
0,00
54 000,00

0,00
800 000,00

54 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
123 632,50

0,00
0,00
230 725,92

123 325,67
0,00
306,83
982 194,43

169 197,50
61 326,67
201,75
312 904,48

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

153 447,12

66 045,72

0,00
113 056,43
2 884,93
5 349,71
31 187,17
968,88
0,00
1 000 000,00

0,00
38 543,20
6 465,75
0,00
18 560,49
2 476,28
0,00
47 976,00

0,00
1 000 000,00

47 976,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
273 093,53

0,00
0,00
156 000,66

126 345,75
136 747,78
10 000,00
1 426 540,65

144 191,14
1 818,27
9 991,25
270 022,38

Nota 21
PRZYCHODY FINANSOWE
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach
II. Odsetki, w tym:
- od udzielonych pożyczek
- odsetki bankowe
- odsetki budżetowe
- odsetki pozostałe
w tym od jednostek powiązanych:
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:
- zbycie udziałów Sensi Soft Sp. z o.o.
- zbycie akcji Contium S.A.
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione
w art. 28 ust. 1 pkt 1a
- ...
- ...
V. Inne, w tym:
- różnice kursowe zrealizowane
- różnice kursowe niezrealizowane
- pozostałe przychody finansowe
Przychody finansowe, RAZEM
Nota 22
KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
- od weksli
- od kredytów
- od pożyczek
- budżetowe
- od leasingu
- odsetki pozostałe
w tym od jednostek powiązanych:
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:
- zbycie udziałów Sensi Soft Sp. z o.o.
- zbycie akcji Contium S.A.
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione
w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:
- udziały zakupionych spółek
- zakupione akcje własne
IV. Inne, w tym:
- różnice kursowe zrealizowane
- różnice kursowe niezrealizowane
- pozostałe koszty finansowe
Koszty finansowe, RAZEM
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Nota 23
Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku
na operacjach nadzwyczajnych

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

1. Zyski losowe
2. Pozostałe zyski
Razem zyski nadzwyczajne

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1. Straty losowe
2. Pozostałe straty
Razem straty nadzwyczajne
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

ZYSK / STRATA brutto

3 732 423,11

3 544 746,61

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

3 290 071,07

2 191 830,31

- odpis aktualizujący należności, aktywa niefinansowe
- rezerwa na koszty
- koszty dofinansowane z dotacji
- różnice kursowe
- koszty dot. przychodów niefakturowanych
- PFRON, odsetki budżetowe, kary itp..
- odpisane należności
- inne koszty (n.k.u.p.)
- składki ZUS zapłacone w następnym okresie
- wynagrodzenia niewypłacone
- amortyzacja księgowa
- koszty podwyższenia kapitału
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych

54 543,77
370 256,18
984 858,05
127 562,24
272 215,35
92 333,80
41 961,78
89 435,62
184 721,68
27 695,71
1 044 486,89
0,00
1 613 831,87

123 923,28
112 382,84
589 145,78
58 967,82
353 578,83
113 788,19
0,00
72 052,23
124 518,13
26 668,87
534 884,15
81 920,19
1 479 203,67

25,05
124 518,13
26 668,87
112 875,15
103 350,49
892 091,32

0,00
92 072,79
55 649,11
387 043,04
125 331,80
417 453,73

353 578,83

401 435,14

724,03
1 529 180,72

218,06
1 360 651,24

- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi
- przychody opodatkowane w poprzednich okresach
- niezrealizowane różnice kursowe
- ulga na zakup drukarki fiskalnej
- dotacje
- naliczone odsetki
- przywrócony odpis aktualizujący
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych

321 064,78
33 181,86
48 533,65
0,00
984 858,05
17 619,10
123 923,28
697 007,08

579 215,48
52 811,10
111 141,70
6 204,65
589 145,78
22 132,53
0,00
551 534,74

- odsetki uzyskane
- nadwyżka przychodów zafakturowanych nad zrealizowanymi
- różnice kursowe z wyceny z poprzedniego okresu
- przychody dot KDT zafakturowane w bieżącym okresie
- ...
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)

19 868,81
16 286,12
99 590,91
561 261,24
0,00
1 557 961,06

0,00
51 136,10
38 264,24
462 134,40
0,00
1 312 442,15

0,00
0,00
1 557 961,06

0,00
0,00
1 312 442,15

Nota 24
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

- zapłacone odsetki
- ZUS z poprzedniego okresu zapłacony w bieżącym
- wynagrodzenia z poprzedniego okresu wypłacone w bieżącym
- rozwiązanie, wykorzystanie rezerw na koszty
- raty leasingu operacyjnego
- amortyzacja podatkowa
- koszty z poprzedniego okresu dot. projektów zafakturowanych w
bieżącym
- różnice kursowe - storno
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych

- darowizny
- 50% straty roku
-dochody oddziału w RFN
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- ...
Podstawa opodatkowania

0,00
3 018 527,61

0,00
2 135 814,60

19%
573 520,00

19%
405 805,00

66 230,10
-55 781,48
-122 011,58

3 426,60
75 483,26
72 056,66

Podatek dochodowy do zapłaty w oddziale RFN

513 740,19

433 161,66

Podatek wykazany w rachunku zysków i strat

965 248,61

911 023,32

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

266 060,49

199 830,39

5 589,72
4 493,92
22 482,08
2 730,07
35 097,12
40 907,00
7 267,49
4 180,00
80 934,28
5 262,18
548,14
49,52
51 720,92
4 798,05

0,00
0,00
15 217,06
2 135,94
23 658,44
1 529,74
89,57
2 470,00
72 673,18
5 067,09
0,00
93,54
73 484,52
3 411,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
266 060,49

0,00
199 830,39

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

Na początek okresu:

199 830,39

196 403,79

Zwiększenia:
- w tym odniesione na wynik finansowy
Zmniejszenia :
- w tym odniesione na wynik finansowy
Na koniec okresu:

86 650,99
86 650,99
20 420,89
20 420,89
266 060,49

78 634,94
78 634,94
75 208,34
75 208,34
199 830,39

0,00

0,00

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

163 397,82

219 179,30

62 705,99

110 050,94

Stawka podatku dochodowego
Podatek dochodowy bieżący
Ujemne różnice przejściowe (aktywo)
Dodatnie różnice przejściowe (rezerwa)
Podatek dochodowy odroczony

Nota 24a
AKTYWO NA PODATEK ODROCZONY - struktura rodzajowa
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi
- odpis aktualizujący WNiP
- odpis aktualizujący należności
- rezerwa na niewykorzystane urlopy
- rezerwa na koszty premii
- składki ZUS (pracodawca)
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe
- rezerwa na badanie bilansu
- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego
- wynagrodzenia niewypłacone
- uzyskane pożyczki - naliczone a niezapłacone odsetki
- rezerwa na przewidzianą stratę w KDT
- koszty dot. należności niezafakturowanych KDT
- przychody dot. KDT przewyższające zaawansowanie prac
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi
- ...
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- ...
Aktywo na podatek odroczony razem

AKTYWO NA PODATEK ODROCZONY - zmiana stanu

Nota 24b
REZERWA NA PODATEK ODROCZONY - struktura rodzajowa
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich
różnic przejściowych (z tytułu)
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad
zafakturowanymi z tyt. KDT
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- różnica między wartością bilansową a podatkową środków
trwałych
- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe
- różnica między wartością bilansową a podatkową środków
trwałych w leasingu

13 677,45

23 231,61
1 026,06

78 716,78

76 145,64

8 277,06
20,54

7 864,48
860,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
163 397,82

0,00
219 179,30

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

Na początek okresu:

219 179,30

143 696,04

Zwiększenia:
- w tym odniesione na wynik finansowy
Zmniejszenia :
- w tym odniesione na wynik finansowy
Na koniec okresu:

2 983,72
2 983,72
58 765,20
58 765,20
163 397,82

94 375,76
94 375,76
18 892,50
18 892,50
219 179,30

- udzielone pożyczki - naliczone a niezapłacone odsetki
- niezapłacone odsetki od należności krótkoterminowych
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
- ...
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- ...
Rezerwa na podatek odroczony razem

REZERWA NA PODATEK ODROCZONY - zmiana stanu

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy
dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich
kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w
obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji
prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi
i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko
podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie
podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca
roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia
podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Spółki na dzień 31
grudnia 2012 roku nie było potrzeby tworzenia rezerw na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe.

Nota 25
Rodzaj
zabezpieczenia

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
Kredyt w rachunku bieżącym - stan zobowiązania na 31.12.2012 r.
dostaw i usług na rzecz banku; 8 000 000,00
Leasing - stan zobowiązania na 31.12.2012 r. : 194 tyś PLN

wynosi

Kwota
zabezpieczenia

1 498 tyś.; należności z tyt.
weksel in blanco

222 208,20

Dotacja z PARP - kwota przelanych środków do 31.12.2012 r. : 2 002 tyś PLN; weksel in blanco; kwota
przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zal. Podatkowej od dnia przelania środków
Zobowiązania z tyt. zakupu sprzętu - stan zobowiązania na dzień31.12.2012 r: 603 tyś PLN, bieżące; weksel in
blanco; kwota nie zapłaconych należności z tyt. Zakupionych towarów wraz z odsetkami za zwłokę
Razem

222 208,20

Nota 26
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
1. Gwarancje, w tym:
- dla jednostek powiązanych:
2. Poręczenia (także wekslowe), w tym:

Stan na dzień
31.12.2012 r.
306 802,00
0,00
1 200 000,00

Stan na dzień
31.12.2011 r.
95 740,00
0,00
0,00
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- dla jednostek powiązanych:
Razem
Nota 27
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli
Razem :
Spółka nie posiada prawa własności do ww.
Nota 28
Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów
pieniężnych
Pozycja A.II.1. Amortyzacja

1 200 000,00
1 506 802,00

Stan na dzień
31.12.2012 r.
0,00
0,00

0,00
95 740,00

Stan na dzień
31.12.2011 r.
0,00
0,00

01.01.2012 r. 01.01.2011 r. 31.12.2012 r.
31.12.2011 r.
1 044 486,89
534 884,15

amortyzacja środków trwałych
amortyzacja WNiP
Pozycja A.II.2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych

962 453,69
82 033,20
-24 539,18

504 296,98
30 587,17
-31 210,79

zmiana stanu z tyt. Ujemnych RK na śr. Pieniężnych "-"
zmiana stanu z tyt. dodatnich RK na śr. Pieniężnych
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-21 068,52
-3 470,66
17 354,98

0,00
-31 210,79
-7 423,02

Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy
Odsetki od udzielony pożyczek
Odsetki od kredytów, pożyczek otrzymanych "-"
Odsetki od leasingu "-"
Otrzymane i zarachowane dywidendy
Zapłacone i zarachowane dywidendy "-"
w tym odsetki zapłacone:
Odsetki od udzielony pożyczek
Odsetki od pożyczek otrzymanych
Pozycja A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

0,00
51 427,08
-2 884,93
-31 187,17
0,00
0,00

0,00
17 603,22
-6 465,75
-18 560,49
0,00
0,00

49 255,57
0,00
-228 987,04

0,00
6 465,75
26 000,94

7 500,00
-7 067,47
800 000,00
-1 000 000,00
0,00
-29 419,57
226 143,02

44 123,67
-24 146,73
54 000,00
-47 976,00
0,00
-247 196,52

-19 348,91
38 236,96
207 254,97
-844 720,48

19 348,91
-85 215,65
-181 329,78
777 761,95

-844 720,48
0,00
0,00
-2 858 764,74

777 761,95
0,00
0,00
9 148 700,27

-2 218 764,74
0,00
640 000,00
0,00
-3 026 576,72

9 148 700,27

-2 016 168,36

8 886 748,76

12 264,57
52 859,04
945 284,75

6 000,00
33 179,23
547 362,14

Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych "-"
Sprzedaż inwestycji (udziały, akcje)
Wartość netto sprzedanych inwestycji "-"
Wartość netto zlikwidowanych ST "-"
Wartość odpisu aktualizującego ST lub WNiP "-"
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów (zm. bilans. - korekty)
Bilansowa zmiana stanu zapasów
Korekta o różnice inwentaryzacyjne
Korekta ….
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności (zm. bilans. - korekty)
Bilansowa zmiana stanu należności
korekta o zmianę stanu należności z tyt. sprzed ST
korekta o zmianę stanu należności inwestycyjne
korekta o niedobory i szkody
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez
kredytów i pożyczek (zm. bilans. - korekty)
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu zakupu WNiP i środków
trwałych (kwota netto)
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego (zm.stanu)
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (zm.stanu)

8 300 207,39
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Zobowiązania z tytułu nabycia inwestycji (udziały)
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
zmiana bilansowa w aktywach "-"
korekta o koszty dotyczące pracy rozwojowej
zmiana bilansowa w pasywach
Pozycja A. II. 10. Inne korekty
zmiana stanu z tyt. różnic kursowych z wyceny oddziału
zagranicznego
Pozostałe
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Lokaty bankowe do 3 miesięcy
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym
- czeki,
- weksle,
- inne
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych
Wycena bilansowa środków pieniężnych
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych na
potrzeby CF

0,00
0,00
154 549,02

0,00
0,00
-34 983,81

-2 344 579,01
2 111 066,42
388 061,61
-80 586,12

-274 908,47
255 532,24
-15 607,58
58 707,57

-80 586,12
0,00
01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

58 707,57
0,00
01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

38,93
3 437 530,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 437 569,09
21 068,52

169,17
1 812 042,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 812 212,13
-3 470,66

3 458 637,61

1 808 741,47

Na potrzeby Rachunku Przepływów Pieniężnych Spółka jako środki o ograniczonej możliwości dysponowania
traktuje środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Nota 29
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)
Brak tego rodzaju przedsięwzięć
Nota 30a
Transakcje ze spółkami powiązanymi
Nazwa Spółki
eo Networks Service GmbH
iTaxi Sp. z o.o.
Sensi Soft Sp. z o.o.
Razem

Nazwa Spółki
eo Networks Service GmbH
iTaxi Sp. z o.o.
Sensi Soft Sp. z o.o.
Razem

Należności
Zobowiązania
Stan na dzień 31.12.2012 r.
1 829 985,44
0,00
730 154,50
2 281,29
778 982,64
0,00
3 339 122,58
2 281,29
Przychody
Koszty
01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
3 187 414,21
0,00
469 339,49
10 440,98
770 928,09
0,00
4 427 681,79
10 440,98
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Nota 30b
Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe, charakteryzujące działalność jednostek podporządkowanych w bieżącym i ubiegłym
roku obrotowym:
Nazwa jednostki
powiązanej
iTaxi Sp. z o.o.
EO Networks Service
GmbH

Nazwa jednostki
powiązanej

Białystok

procentowy udział w
kapitale
80%

procentowy udział w
ogólnej liczbie głosów
80%

Jednostka sporz.
Sprawozdanie
skonsolidowane
eo Networks S.A.

Monachium

40%

40%

eo Networks S.A.

Wartość przychodów
netto ze sprzedaży
produktów, towarów i
materiałów oraz
przychodów finansowych

Wynik finansowy netto

Kapitał własny, w tym:

Kapitał podstawowy

Siedziba

Rok ubiegły
iTaxi Sp. z o.o.
EO Networks Service
GmbH

Nazwa jednostki
powiązanej
iTaxi Sp. z o.o.
EO Networks Service
GmbH

Nazwa jednostki
powiązanej
iTaxi Sp. z o.o.
EO Networks Service
GmbH

Rok bieżący

213 874,49
54 035,22
8 525,60 4 120 742,19

Należne wpłaty na kapitał
podstawowy
Rok ubiegły

Rok bieżący

0,00
0,00

0,00
0,00

Pozostałe kapitały
rezerwowe

Rok ubiegły
-2 688,55
-2 555,55

Rok
ubiegły
-498 195,27
24 843,41
255 797,57 107 772,13

Rok bieżący

Udziały (akcje) własne
Rok ubiegły

Rok bieżący

0,00
0,00

0,00
0,00

Zysk (strata) z lat
ubiegłych

Kapitał zapasowy
Rok
ubiegły
0,00
0,00

Rok bieżący

21 732,00

0,00

0,00

-2 688,59

Rok
ubiegły
0,00

0,00

0,00

0,00

-2 555,55

0,00

Rok bieżący

Rok bieżący
457 800,00
0,00

Wartość aktywów trwałych

Rok ubiegły

Rok ubiegły

Rok
Rok bieżący
ubiegły
256 916,14
5 800,00
100 000,00
350 317,58 103 542,50
103 542,50

Rok bieżący

Rok bieżący
862 426,80
1 304,14

Kapitał z aktualizacji
wyceny
Rok
Rok bieżący
ubiegły
0,00
0,00
6 785,18
-6 466,94

Przeciętne roczne
zatrudnienie
Rok
Rok bieżący
ubiegły
0
1
1

1
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Nota 30c
Informacje o połączeniu jednostek
Nie wystąpiło
Nota 31
ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Ogółem, z tego:
- pracownicy produkcyjni
- pracownicy nieprodukcyjni

Stan na dzień
31.12.2011 r.

120

101

108
12

95
6

Nota 32
WYNAGRODZENIA WYPŁĄCONE CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ
Wynagrodzenie Zarządu, w tym:
wynagrodzenia brutto
narzuty od wynagrodzeń
pozostałe
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Nota 33
Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów
nadzorczych spółek kapitałowych

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.
353 268,73
280 153,29
37 628,51
35 486,93
0,00

Organy
nadzorcze

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.
85 389,74
76 260,15
9 129,59
0,00
0,00

Zarząd

Stan na początek roku

0,00

0,00

- udzielone
- spłacone
Stan na koniec roku

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

W 2012 roku nie udzielono żadnych pożyczek członkom organów zarządzających spółką.

Nota 34
KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POSZCZEGÓLNYCH
POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT,
WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH
Euro wg tabeli NBP
Dolar wg tabeli NBP
EURO - stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień
kończący każdy miesiąc w roku - zastosowany do wyceny pozycji RZiS
jednostkowego sprawozdania finansowego oddziału zagranicznego
Nota 35
Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za
rok obrotowy
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
Inne usługi poświadczające
Usługi doradztwa podatkowego
Pozostałe usługi
Razem

Stan na dzień
31.12.2012 r.

Stan na dzień
31.12.2011 r.

4,0882
3,0996

4,4168
3,4174

4,1736

4,1381

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.
22 000,00
0,00
6 000,00
0,00
28 000,00

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.
25 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00

Nota 36a
Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do
oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Spółka nie zawarła takich umów
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Nota 36b
Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi
oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części
"Dodatkowe informacje i objaśnienia"
Spółka nie zawierała tego typu transakcji.
Nota 36c
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym
W dniu 18.02.2013 r. Spółka podpisała ze spółką Gagnon Investments Limited umowę sprzedaży wierzytelności.
Przedmiotem ww. transakcji były należności od spółki Sensi Soft Sp. z o.o. z tytułu pożyczki długoterminowej oraz
należności handlowe na łączną kwotę 929 304,22 PLN , transakcja ta zakończyła się zerowym wynikiem
finansowym.
W dniu 18.02.2013 r. Spółka podpisała z Panem Stefanem Batory umowę sprzedaży wierzytelności od spółki iTaxi
pl. z o.o. z tytułu pożyczki krótkoterminowej na łączną kwotę 734 477,49 PLN, transakcja ta zakończyła się zerowym
wynikiem finansowym.
W dniu 18.02.2013 r. Spółka podpisała z Panem Stefanem Batory umowę sprzedaży udziałów spółki iTaxi pl. z o.o.,
transakcja ta zakończyła się zyskiem w kwocie 239 tyś PLN.
Nota 36d
Informacje o zmianie zasad rachunkowości, w tym zmiany sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego oraz informacje zawierające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
W 2012 roku zmieniła się prezentacja następujących pozycji w bilansie:
1. koszty rozliczeń międzyokresowych biernych z tytułu niewykorzystanych urlopów, rezerw gwarancyjnych oraz
kosztów badania sprawozdania finansowego począwszy od 1 stycznia 2012 roku Spółka prezentuje w pozycji B.I.2
i 3 Pasywów - rezerwy na zobowiązania , dotychczas prezentowała je pozycji B.IV - rozliczenia międzyokresowe
2. koszty usług zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym a zafakturowanych w okresie następnym
począwszy od 1 stycznia 2012 roku Spółka prezentuje w pozycji B.III.2.d Pasywów - krótkoterminowe
zobowiązania z tytułu dostaw i usług jako dostawy niefakturowane, dotychczas Spółka prezentowała je w pozycji
B.IV - rozliczenia międzyokresowe
3. do momentu zakończenia prac rozwojowych skumulowane koszty spełniające kryteria tych prac prezentowane
były w pozycji B.IV aktywów jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, począwszy od 1 stycznia 2012 roku
Spółka prezentuje ww. koszty w pozycji A.IV bilansu jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe inne.
W związku z dokonanymi zmianami prezentacyjnymi dokonano przekształcenia danych porównawczych, tak jakby
nowe zasady prezentacyjne były stosowane od 1 stycznia 2011 roku. Żadna z powyższych zmian nie wpłynęła na
poziom wyniku finansowego wykazanego w roku 2011. Poniżej Spółka prezentuje pozycje w których dokonała
omówionych zmian.
Bilans - wybrane dane finansowe
Dane za poprzedni rok obrotowy 2011 r.

Dane
sprawozdawcze
2012 r.

Wyszczególnienie

AKTYWA
2 664 049,88

A.V.2

Inne rozliczenia międzyokresowe

B.IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B.I.2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne

B.I.3

- długoterminowe
- krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy

Przekształcone
dane porównawcze

Dane porównawcze

323 785,54

0,00

524 582,14

848 367,68

118 326,74

80 089,78

0,00

0,00
118 326,74
267 771,22

0,00
80 089,78
60 516,25

0,00
0,00
0,00

426 234,14

PASYWA
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- długoterminowe
- krótkoterminowe

200 752,84
67 018,38

0,00
60 516,25

0,00
0,00

Zobowiązania krótkoterminowe wobec
B.III.2 pozostałych jednostek z tyt. dostaw i usług

6 733 432,47

10 008 091,86

9 863 387,02

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe

6 733 432,47
0,00
453 681,93

10 008 091,86
0,00
65 620,32

9 863 387,02
0,00
350 931,19

0,00
453 681,93

0,00
65 620,32

0,00
350 931,19

- długoterminowe
- krótkoterminowe

Rachunek przepływów pieniężnych - wybrane dane
finansowe
Dane za poprzedni rok obrotowy 2011 r.

Dane
sprawozdawcze
2012 r.
Przekształcone

Wyszczególnienie

Dane porównawcze

dane porównawcze

korekty działalności operacyjnej
226 143,02

A.II.5

Zmiana stanu rezerw

A.II.8

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
z wyjątkiem pożyczek i kredytów

A.II.9

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

B.II.1

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych

-247 196,52

19 348,91

-3 026 576,72

8 300 207,39

8 170 229,28

154 549,02

-34 983,81

-427 083,37

3 535 786,58

1 695 944,11

1440411,87

Nota 18 Dane o kosztach rodzajowych - wybrane dane finansowe
Dane za poprzedni rok obrotowy 2011 r.

Wyszczególnienie

Dane
sprawozdawcze
Przekształcone
2012 r.

Dane porównawcze

dane porównawcze

A.

B.

Koszty wg rodzajów
- usługi obce
Zmiana stanu zapasów i rozliczeń
międzyokresowych kosztów +/-

24 190 027,93

19 252 050,59

19 152 072,48

11 172 826,02

11 710 704,97

11 610 726,86

-2 113 067,83

-610 668,82

-510 690,71

Ponadto w zatwierdzonym sprawozdaniu za rok 2011 z uwagi na błąd drukarski zaprezentowano dokument
Sprawozdanie Rachunek Przepływów Pieniężnych z błędnymi danymi, poniżej Spółka prezentuje prawidłowy
Rachunek Przepływów Pieniężnych za 2011 rok.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)
Wyszczególnienie

Nota

01.01.2011 31.12.2011 r.

01.01.2010 31.12.2010 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic 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 należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty

17
25

2 633 723,29
-1 557 742,81
534 884,15
31 210,79
7 423,02
-26 000,94
19 348,91
-777 761,95
-9 148 700,27

2 542 359,56
234 429,01
202 623,34
-31 634,37
30 491,13
26 381,25
99 484,76
-80 251,08
-1 138 369,55

8 170 229,28
-427 083,37
58 707,57

1 727 576,80
-602 385,24
511,97
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

1 075 980,48

2 776 788,57

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

127 099,67

58 048,95

44 123,67

39 444,95

0,00
62 326,00
54 000,00
54 000,00
0,00
0,00
8 326,00
0,00
0,00
8 326,00
0,00
0,00
20 650,00
1 717 678,87

0,00
18 604,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
16 104,00
0,00
0,00
16 104,00
0,00
0,00
0,00
546 634,21

1 440 411,87

503 284,21

0,00
241 417,00
41 417,00
41 417,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
35 850,00
-1 590 579,20

0,00
43 350,00
43 350,00
43 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-488 585,26

1 351 545,05

5 752,92

304 182,91
1 047 362,14
0,00
0,00
632 781,12
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
107 754,88
25 026,24
0,00
718 763,93
204 165,21

0,00
5 752,92
0,00
0,00
1 678 230,62
0,00
0,00
0,00
1 460 000,00
273,00
0,00
73 928,82
144 028,80
0,00
-1 672 477,70
615 725,61

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek 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
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

172 954,42

647 359,97

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu

-31 210,79
1 604 576,26

31 634,37
988 850,65

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)

1 808 741,47

1 604 576,26

- o ograniczonej możliwości dysponowania

86 479,38

26 383,60
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Objaśnienia do rachunku przepływów za 2011 rok
Wyszczególnienie

01.01.2010 r. 31.12.2010 r.

01.01.2011 r. 31.12.2011 r.

Amortyzacja

202 623,34

534 884,15

amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
amortyzacja środków trwałych
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

29 945,43
172 677,91
31 634,37

30 587,17
504 296,98
-31 210,79

30 491,13

7 423,02

odsetki naliczone od udzielonych pożyczek

-3 058,21

-17 603,22

odsetki naliczone od kredytów / pożyczek

25 449,87

6 465,75

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:

odsetki od leasingów
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:
wartość netto sprzedanych środków trwałych
sprzedaż za gotówkę środków trwałych
sprzedaż inwestycji (udziały)
wartość netto sprzedanych inwestycji

8 099,47

18 560,49

-26 381,25

26 000,94

-37 462,96

-24 146,73

39 444,95
0,00

44 123,67
54 000,00

0,00

-47 976,00

-28 363,24

0,00

99 484,76

19 348,91

99 484,76

19 348,91

80 251,08

777 761,95

zmiana bilansowa
Zmiana stanu należności

80 251,08
1 138 369,55

777 761,95
9 148 700,27

zmiana bilansowa
korekta o zmianę stanu dot. Eo Białystok
korekta o należności inwestycyjne
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , z wyjątkiem pożyczek
i kredytów

1 055 842,24
80 027,31
2 500,00

9 148 700,27
0,00
0,00

1 727 576,80

8 170 229,28

195 387,60
-169 105,56
73 928,82

8 756 770,65
0,00
-33 179,23

1 545 964,90

-547 362,14

wartość netto zlikwidowanych środków trwałych
Zmiana stanu rezerw
Zmiana bilansowa
Zmiana stanu zapasów

zmiana bilansowa zobowiązań
korekta o zmianę stanu dot. Eo Białystok
korekta o zobowiązanie leasingowe
korekta o zobowiązania z tyt. Pożyczek
korekta o zobowiązania z tyt. Weksli
korekta o zobowiązania z tyt. nabycia środków trwałych
korekta o zobowiązania z tyt. nabycia inwestycji (udziały)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

19 034,65
19 016,39
43 350,00

0,00
-6 000,00
0,00

-602 385,24

-427 083,37

zmiana bilansowa w aktywach
zmiana bilansowa w pasywach
Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:

-497 998,06
-104 387,18
511,97

-274 908,47
-152 174,90
58 707,57

511,97

58 707,57

różnice kursowe dot. wyceny sprawozdania oddziału RFN
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Nota 36e
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
W sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe błędnie prezentowano w pozycji A.IV.3.a aktywów bilansu
posiadane przez Spółkę akcje w firmie Contium S.A.. Akcje te powinny być prezentowane w pozycji A.IV.3.b
aktywów bilansu, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości jednostka ta nie kwalifikowała się do
jednostek powiązanych. Błąd ten nie wywiera żadnego wpływu na poziom wyniku finansowego wykazanego w
latach ubiegłych. Poniżej Spółka prezentuje pozycje sprawozdania, w których dokonano poprawy ww. błędu.

Bilans - wybrane dane finansowe
Dane za poprzedni rok obrotowy 2011 r.

Dane sprawozdawcze
2012 r.

Wyszczególnienie

Przekształcone
dane
porównawcze

Dane porównawcze

AKTYWA
A.IV.3.a) Długoterminowe aktywa
finansowe w jednostkach powiązanych

727 271,16

41 417,00

1 041 417,00

- udziały i akcje

602 271,16

41 417,00

1 041 417,00

83 414,52

1 296 541,98

296 541,98

0,00

1 000 000,00

0,00

A.IV.3.b) Długoterminowe aktywa
finansowe w jednostkach pozostałych
- udziały i akcje

Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe
Dane
sprawozdawcze
2012 r.

Wyszczególnienie

A. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów, w
tym:
- jednostkom powiązanym
B. Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym

Dane za poprzedni rok obrotowy 2011 r.

Dane porównawcze

Przekształcone
dane porównawcze

37 548 066,48

34 658 577,46

34 658 577,46

4 335 544,30

691 351,27

759 266,27

28 177 851,95

26 878 695,04

26 878 695,04

2 484 892,28

333 147,25

348 259,15

Nota 37
Objaśnienia dotyczące instrumentów finansowych
Opis

Wartość
bilansowa

Przychody /
koszty z tytułu
odsetek

Aktywa wg bilansu na 31.12.2012 r.
Pożyczki udzielone i należności własne
- pożyczki długoterminowe
- pożyczki krótkoterminowe

1 035 713,49

57 981,13

208 414,52
827 298,97

35 503,63
22 477,50

2 315 990,11

147 128,53

1 890 020,23
425 969,88

115 941,36
31 187,17

Pasywa wg bilansu na 31.12.2012 r.
Zobowiązania finansowe
- zobowiązania z tyt. Pożyczek i kredytów
- inne zobowiązania finansowe z tyt. Leasingu
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1. Pożyczki udzielone i należności własne
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiada dwie udzielone pożyczki długoterminowe:
- Pożyczka udzielona dnia 10.02.2004 r., z terminem spłaty do 31.12.2014 r., oprocentowanie 4% w skali roku.
Wartość bilansowa na dzień 31.12.2012 r. wraz z odsetkami wynosi 83 414,52 PLN, wartość ta nie odbiega od
wartości godziwej.
- Pożyczka udzielona dnia 29.02.2012 r., z terminem spłaty do 27.02.2015 r., oprocentowanie 9,97% w skali roku.
Wartość bilansowa na dzień 31.12.2012 r. wraz z odsetkami wynosi 225 000 PLN, wartość ta nie odbiega od wartości
godziwej.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiada dwie udzielone pożyczki krótkoterminowe:
- Pożyczka udzielona dnia 04.05.2012 r., z terminem spłaty do 31.03.2013 r., oprocentowanie 8% w skali roku.
Wartość bilansowa na dzień 31.12.2012 r. wraz z odsetkami wynosi 332 768,56 PLN, wartość ta nie odbiega od
wartości godziwej.
- Pożyczka udzielona dnia 22.11.2012 r., z terminem spłaty do 31.10.2013 r., oprocentowanie 8% w skali roku.
Wartość bilansowa na dzień 31.12.2012 r. wraz z odsetkami wynosi 394 530,41 PLN, wartość ta nie odbiega od
wartości godziwej.
2. Zobowiązania z tyt. Pożyczek i kredytów
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka ma uruchomioną linię kredytową w rachunku bieżącym w Alior Bank S.A. do 4
mln PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb operacyjnych.
- Kredyt udzielony dnia 01.07.2012 r., z terminem spłaty do 04.07.2013 r., oprocentowanie 5,04% zmienne (WIBOR
1M). Wartość bilansowa na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1 497 135,30 PLN, wartość ta nie odbiega od wartości
godziwej zobowiązania.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka ma zaciągniętą pożyczkę długoterminową zgodnie z umową z dnia 21
listopada 2012 r. z terminem spłaty do 21.11.2014 r., oprocentowanie 5% w skali roku. Wartość bilansowa na dzień
31.12.2012 r. wraz z odsetkami wynosi 392 884,93 PLN, wartość ta nie odbiega od wartości godziwej
zobowiązania.
3. Zobowiązania z tyt. Leasingu
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiada siedem umów leasingowych:
- Dwie umowy, których przedmiotem są samochody osobowe, zawarte 16 maja 2011 r., z terminem zakończenia
przypadającym na kwiecień 2015 r. Efektywna stopa procentowa wynosi 0,95%. Wartość bilansowa obu umów
łącznie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 119 667,36 PLN, wartość ta nie odbiega od wartości godziwej zobowiązania.
- Umowa, której przedmiotem jest samochód osobowy, zawarta 26 czerwca 2011 r. Termin zakończenia umowy to
czerwiec 2016 r. Efektywna stopa procentowa wynosi 0,64%. Wartość bilansowa na dzień 31.12.2012 r. wynosi 194
023,05 PLN i nie odbiega od wartości godziwej zobowiązania.
- Trzy umowy, których przedmiotem są samochody osobowe, zawarte 01 grudnia 2012 r., z terminem zakończenia
przypadającym na luty 2015 r. Efektywna stopa procentowa wynosi 0,74%. Wartość bilansowa ww. umów łącznie na
dzień 31.12.2012 r. wynosi 79 273,79 PLN, wartość ta nie odbiega od wartości godziwej zobowiązania.
- umowa, której przedmiotem jest samochód osobowy, zawarta 01 grudnia 2012 r., z terminem zakończenia
przypadającym na lipiec 2015 r. Efektywna stopa procentowa wynosi 0,75%. Wartość bilansowa ww. umowy na
dzień 31.12.2012 r. wynosi 33 055,67 PLN, wartość ta nie odbiega od wartości godziwej zobowiązania.
Nota 38
Cele i zasady zarządzania ryzykiem
Spółka narażona jest na wiele różnych rodzajów ryzyka finansowego, związanych z działalnością gospodarczą, są
to ryzyka rynkowe takie jak zmiany kursu walut oraz zmiany stóp procentowych, a także ryzyko kredytowe i utraty
płynności.
Ryzyko związane ze zmianami kursów walut
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Ze względu na fakt, iż część operacji eo Networks S.A. jest realizowana na rynku niemieckim i rozliczana w EURO
poziom kursu walut obcych może mieć wpływ na jej wyniki finansowe. Spółka stara się zapobiegać tym sytuacjom
stosując odpowiednie narzędzia, aby neutralizować wpływ zmian kursów walutowych na swoje wyniki finansowe.
Większość kosztów związanych z realizacją kontraktów na rynku niemieckim jest ponoszona w EURO, co do chwili
obecnej stanowiło wystarczające zabezpieczenie (hedging naturalny). W przypadku gdy takie działania okażą się
niewystarczające Spółka ma również możliwość stosowania narzędzi rynku finansowego w celu zabezpieczenia
kursu sprzedaży waluty, w oparciu o umowy pozwalające na zakup odpowiednich instrumentów finansowych. W
2012 r. Spółka nie korzystała z tych możliwości.
Ryzyko zmiany stóp procentowych

Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych wynika z zaciągniętego kredytu w rachunku
bieżącym (uzależnionego od wskaźnika WIBOR1M) i zawartych umów leasingowych ze zmienną stopą procentową.
Ryzyko zmian stóp procentowych Spółka rozpoznaje w momencie zawarcia danej transakcji i analizuje je na
podstawie bieżących informacji z rynku na temat aktualnej ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej.
Ryzyko kredytowe

Spółka narażona jest na ryzyko wynikające z nieterminowych wpłat należności od kontrahentów, bądź ich
całkowitego braku. Klientami eo Networks S.A. są w głównej mierze urzędy publiczne oraz kontrahenci o sprawdzonej
wiarygodności kredytowej. Ponadto Spółka na bieżąco monitoruje stan należności, dzięki czemu ryzyko ich
nieściągalności jest nieznaczne. W odniesieniu do aktywów finansowych z tytułu udzielonych pożyczek, eo Networks
S.A. stosuje zasadę udzielania pożyczek sporadycznie i tylko sprawdzonym kontrahentom, w związku z tym ryzyko
niespłacenia udzielonej pożyczki jest niewielkie.
Ryzyko płynności

Spółka w celu utrzymania płynności finansowej na bieżąco monitoruje oraz prognozuje przepływy pieniężne z
uwzględnieniem terminów wymagalności. eo Networks S.A. nie ma problemów z płynnością finansową, na bieżąco
reguluje zobowiązania i posiada zabezpieczone źródło finansowania w postaci kredytu w rachunku bieżącym.

Warszawa, dnia 20.05.2013 r.

……………………………………………………………
(Zarząd)

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
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