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Wprowadzenie

1. Podstawowe dane na temat Jednostki Dominuj�cej.     

Nazwa jednostki:            eo Networks Spółka Akcyjna,  

 Adres siedziby:                     02-215 Warszawa, ul. Głuszycka 5 

 S�d rejonowy:                      S�d Rejonowy dla M. St. W-wy XIII Wydział Gospodarczy KRS 

 Nr KRS :             0000332547       

          REGON:                              141905973    

          NIP:                                    5272604418 

          PKD:              62.01.Z 

 Działalno�� eo Networks S.A. skupia si� na projektowaniu i budowie innowacyjnego 

oprogramowania, opartego głównie o rozwi�zania open source, dostosowanego do indywidualnych 

potrzeb przedsi�biorstw głównie bran�: finansowej, technologicznej, medialnej i telekomunikacyjnej a 

tak�e na usługach serwisowych infrastruktury informatycznej. 

2. Wykaz jednostek wchodz�cych w skład Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. na dzie� 31.12.2013 r., 

które obj�to konsolidacj�: 

Na dzie� 31.12.2013 r. Spółka eo Networks S.A. nie posiadała �adnej jednostki podporz�dkowanej, 

gdy� w trakcie roku dokonała sprzeda�y udziałów w poni�szych jednostkach: 

Nazwa firmy i 
siedziba 

Status Metoda 
konsolida-
cji 

Przedmiot 
działalno�ci 

%  udział 
w 
kapitale 

% udział 
w 
całkowit
ej liczbie 
głosów 

Data 
sprzeda�y 
udziałów 

Eo Networks 

Service GmbH; 

Turkheim 

Zale�na Pełna Usługi 

informatyczne 

40% 40% 27.12.2013r. 

iTaxi.pl Sp. z o.o. Zale�na Pełna Działalno��
portali 

internetowych 

80% 80% 18.02.2013r. 

  

 Na dzie� 31.12.2013 r. powy�sze  jednostki podporz�dkowane obj�to skonsolidowanym sprawozdaniem  

finansowym za okres od 01.01.2013 r. do dnia zbycia udziałów. 

3. Czas trwania działalno�ci Spółki eo Networks S.A. jest nieograniczony, czas trwania Grupy kapitałowej 

zako�czył si� w dniu 31.12.2013 r.  

4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 

r. oraz zawiera dane porównawcze za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Sprawozdania 

jednostkowe wchodz�ce w skład sprawozdania skonsolidowanego sporz�dzone były za okres 

sprawozdawczy wg. poni�szych terminów: 

- iTaxi Sp. z o.o. sprawozdanie za okres od 01.01.2013 r. do 28.02.2013 r. (tj. do dnia sprzeda�y 

udziałów przez Jednostk� Dominuj�c�) 

- eo Networks Service GmbH sprawozdanie za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  

5. Sprawozdania finansowe stanowi�ce podstaw� do sporz�dzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego zostały sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci gospodarczej przez 

jednostki powi�zane w  daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci oraz  nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na 

zagro�enie kontynuowania działalno�ci przez jedn� ze spółek iTaxi, w dniu 26 maja 2014 r. do Jednostki 

Dominuj�cej wpłyn�ła informacja o postawienie eo Networks Service GmbH w stan likwidacji. 

6. W okresie sprawozdawczym, za który sporz�dzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe �adna ze 

spółek Grupy Kapitałowej nie poł�czyła si� z inn� jednostk� gospodarcz�.  
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7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. zostało przygotowane 

zgodnie z przepisami z Ustaw� z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci  (tekst jednolity Dz.U. z 

2013 roku poz. 330 z pó�n. zmianami). Skonsolidowany rachunek zysków i strat został sporz�dzony w 

wariancie kalkulacyjnym. Skonsolidowany rachunek przepływów  pieni��nych Grupa sporz�dza metod�
po�redni�. 

8. Jednostki zale�ne podlegaj� konsolidacji pełnej w okresie od obj�cia nad nimi kontroli przez Jednostk�
Dominuj�c� do czasu ustania kontroli. Aktywa i zobowi�zania spółki zale�nej na dzie� wł�czenia jej do 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego  ujmowane s� według warto�ci godziwej. Ró�nica 

pomi�dzy warto�ci� godziw� aktywów netto oraz cen� nabycia udziałów powoduje powstanie warto�ci 

firmy lub ujemnej warto�ci firmy, które s� wykazywane w odr�bnej pozycji skonsolidowanego bilansu 

jako „warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych” lub „ujemna warto�� firmy jednostek 

podporz�dkowanych”. 

Sprawozdania finansowe jednostek zale�nych sporz�dzane s� za ten sam okres sprawozdawczy co 

sprawozdanie finansowe Jednostki Dominuj�cej. Dla potrzeb konsolidacji dostosowano zasady 

rachunkowo�ci stosowane przez spółki zale�ne do zasad obowi�zuj�cych w sprawozdaniu Jednostki 

Dominuj�cej 

9. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów okre�la Polityka Rachunkowo�ci, poni�ej 

przedstawiono najwa�niejsze z nich. 

Warto�ci niematerialne i prawne wyceniane s� według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. Odpisy amortyzacyjne 

dokonywane s� metod� liniow� pocz�wszy od miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu przyj�cia do 

u�ytkowania. Warto�ci niematerialne i prawne o przewidywanym okresie u�ytkowania dłu�szym ni� rok, 

których warto�� nie przekracza kwoty 2,5 tysi�ca złotych obj�te s� ewidencj� bilansow� i umarzane s� w 

100% w momencie zakupu. Składniki o warto�ci ni�szej lub równej 1 tysi�ca złotych zaliczane s�
bezpo�rednio do kosztów zu�ycia materiałów i prowadzona jest dla nich ewidencja pozabilansowa. 

Warto�ci niematerialne i prawne przyj�te do u�ytkowania na podstawie umowy leasingu ujmowane s� w 

sprawozdaniu finansowym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 10.13 Wprowadzenia „Leasing 

operacyjny i finansowy”. 

Koszty zako�czonych prac rozwojowych obejmuj� oprogramowanie komputerowe lub jego modyfikacje, 

wytworzone przez Grup� we własnym zakresie w rezultacie zako�czonych sukcesem prac 

rozwojowych. Szczegółowe zasady ujmowania i wyceny prac rozwojowych przedstawione s� w punkcie 

10.4 Wprowadzenia „Prace badawcze i rozwojowe”. 

Stawki amortyzacyjne ustala si� indywidualnie dla poszczególnych warto�ci niematerialnych i prawnych 

z uwzgl�dnieniem okresu ich ekonomicznej u�yteczno�ci. Grupa stosuje nast�puj�ce stawki 

amortyzacyjne: 

� oprogramowanie komputerowe nabyte                          20 - 50% 

� koszty zako�czonych prac rozwojowych 

(oprogramowanie komputerowe wytworzone we 

własnym zakresie) 20 - 30 % 

� inne                                                                                  10 - 20% 

Okresy ekonomicznej u�yteczno�ci s� poddawane corocznej weryfikacji.  

Dla warto�� firmy z konsolidacji Grupa przyjmuje  5 letni okres amortyzacji, w przypadku  gdy odpisy 

amortyzacyjne maj� nieistotn� warto�� (tj. do kwoty 10 ty� PLN) Grupa dokonuje odpisu 

jednorazowego. 

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane s� według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o 

umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. Odpisy amortyzacyjne dokonywane s� metod�
liniow� pocz�wszy od miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu przyj�cia do u�ytkowania. �rodki trwałe o 

przewidywanym okresie u�ytkowania dłu�szym ni� rok, których warto�� nie przekracza kwoty 2,5 tysi�ca 

złotych obj�te s� ewidencj� bilansow� i umarzane s� w 100% w momencie zakupu. �rodki trwałe o 

warto�ci ni�szej lub równej 1 tysi�ca złotych zaliczane s� bezpo�rednio do kosztów zu�ycia materiałów i 

prowadzona jest do nich ewidencja pozabilansowa. �rodki trwałe przyj�te do u�ytkowania na podstawie 
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umowy leasingu ujmowane s� w sprawozdaniu finansowym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 7.13 

Wprowadzenia „Leasing operacyjny i finansowy”. 

�rodki trwałe amortyzowane s� metod� liniow� pocz�wszy od miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu 

przyj�cia do u�ytkowania. Stawki amortyzacyjne ustala si� indywidualnie dla poszczególnych �rodków 

trwałych z uwzgl�dnieniem okresu ich ekonomicznej u�yteczno�ci. Grupa stosuje nast�puj�ce stawki 

amortyzacyjne: 

budynki, budowle i  obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej             1,5 – 10% 

urz�dzenia techniczne i maszyny                                              12,5 - 30% 

�rodki transportu                                                                      12,5 - 20% 

inne �rodki trwałe                                                                         10 - 30% 

Okresy ekonomicznej u�yteczno�ci poddawane s� corocznej weryfikacji.  

�rodki trwałe w budowie – wycenia si� w wysoko�ci ogółu kosztów pozostaj�cych w bezpo�rednim 

zwi�zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. 

 Trwała utrata warto�ci. Składniki aktywów poddawane s� testom na utrat� warto�ci, je�eli istniej�
 obiektywne przesłanki wskazuj�ce na to, �e nie przynios� w przyszło�ci - w znacz�cej cz��ci lub w 

 cało�ci - przewidywanych korzy�ci ekonomicznych.  

 W przypadku wyst�pienia takich przesłanek Grupa dokonuje oszacowania warto�ci odzyskiwanej, 

 okre�lonej jako wy�sza z dwóch warto�ci  –  warto�ci rynkowej lub warto�ci u�ytkowej - danego 

 składnika aktywów. Je�eli warto�� bilansowa przekracza oszacowan� warto�� odzyskiwaln�, warto��
 aktywów obni�ana jest do poziomu warto�ci odzyskiwanej. Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty warto�ci 

 jest ujmowany w rachunku zysków i strat za bie��cy okres. 

Prace badawcze i rozwojowe. Grupa  realizuje projekty badawcze i rozwojowe, w ramach których 

powstaje nowe oprogramowanie b�d� modyfikowany jest kodu istniej�cego oprogramowania.  

Koszty prac badawczych – okre�lonych jako czynno�ci zwi�zane ze zdobyciem nowej wiedzy, 

poszukiwaniem alternatywnych procesów, funkcjonalno�ci lub usług,  a tak�e poszukiwaniem, ocen� i 

ko�cow� selekcj� sposobu wykorzystania prac badawczych - ujmowane s� 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 Grupa jest w stanie wykaza�:  
a) mo�liwo��, z technicznego punktu widzenia, uko�czenia prac, tak, aby składnik aktywów 

nadawał si� do u�ytkowania lub sprzeda�y;  

b) zamiar uko�czenia składnika aktywów;  

c) zdolno�� do u�ytkowania lub sprzeda�y składnika aktywów;  

d) sposób, w jaki składnik aktywów b�dzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzy�ci 

ekonomiczne;  

e) dost�pno�� odpowiednich �rodków technicznych, finansowych i innych, które maj� słu�y�
uko�czeniu prac rozwojowych oraz u�ytkowaniu lub sprzeda�y składnika aktywów;  

f) mo�liwo�� wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie realizacji prac 

rozwojowych, które mo�na przyporz�dkowa� temu składnikowi aktywów.  

Koszt wytworzenia składnika aktywów we własnym zakresie jest sum� kosztów poniesionych od dnia, 

w którym po raz pierwszy dany składnik warto�ci niematerialnych spełni kryteria ujmowania pozycji 

okre�lone powy�ej. Nie podlegaj� aktywowaniu warto�ci nakładów uj�tych uprzednio w kosztach.  

Koszt wytworzenia składnika aktywów we własnym zakresie obejmuje koszty, które mog� by�
bezpo�rednio przyporz�dkowane czynno�ciom tworzenia, produkcji i przystosowania składnika 

aktywów do u�ytkowania w sposób zamierzony przez Zarz�d. Do takich kosztów zaliczane s�:   

a) koszty z tytułu �wiadcze� na rzecz pracowników, którzy byli bezpo�rednio zaanga�owani w 

proces wytworzenia tego składnika;  
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b) wszelkie koszty, które mog� by� bezpo�rednio przyporz�dkowane czynno�ciom tworzenia, 

produkcji i przystosowania składnika aktywów, jak opłaty za rejestracj� tytułu prawnego oraz 

amortyzacja patentów i licencji, które s� wykorzystywane przy wytwarzaniu tego składnika 

aktywów;  

c) nakłady na materiały i usługi wykorzystane lub bezpo�rednio zu�yte przy wytwarzaniu składnika 

warto�ci niematerialnych;  

d) koszty po�rednie, które mo�na jednoznacznie powi�za� z procesem wytwórczym: koszty 

amortyzacji sprz�tu wykorzystywanego w procesie wytwórczym oraz koszty powierzchni 

biurowej, która jest zagospodarowana przez zespół wytwórczy.  

Do kosztu wytworzenia składnika warto�ci niematerialnych we własnym zakresie nie zalicza si�:  

a) kosztów sprzeda�y, administracji oraz innych kosztów ogólnozakładowych;  

b) wyra�nie zidentyfikowanych braków wydajno�ci oraz pocz�tkowych strat operacyjnych 

poniesionych przed osi�gni�ciem planowanej wydajno�ci oraz  

c) nakładów na szkolenie przygotowuj�ce pracowników do obsługiwania danego składnika 

aktywów.  

Do momentu zako�czenia prac rozwojowych, skumulowane koszty spełniaj�ce powy�sze kryteria 

prezentuje si� pozycji „Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - inne”.  

Koszty niezako�czonych prac rozwojowych podlegaj� testowi na utrat� warto�ci na koniec ka�dego 

roku obrotowego, niezale�nie od wyst�powanie przesłanek, o których mowa w punkcie 7.3 

Wprowadzenia „Trwała utrata warto�ci”. 

Do wyceny przewidywanych korzy�ci ekonomicznych z projektów realizowanych w ramach 

dofinansowania z Unii Europejskiej Grupa stosuje stop� zwrotu ustalon� jako �redni� mi�dzy  

wska�nikiem denominowanych w  EUR długoterminowych obligacji emitowanych przez Europejski 

Bank Inwestycyjny pomniejszon� o unijny wska�nik inflacji a wska�nikiem długoterminowych obligacji 

Skarbu Pa�stwa pomniejszon� o krajowy wska�nik inflacji. W 2013 roku Grupa zastosowała wska�nik z 

roku ubiegłego, gdy� nie odbiega on od wyliczonego dla roku bie��cego 

W momencie uko�czenia prac rozwojowych, gotowy efekt prowadzonego procesu wytwórczego jest 

przenoszony do kategorii „Koszty zako�czonych prac rozwojowych” w warto�ciach niematerialnych i 

prawnych i od tego momentu Grupa rozpoczyna jego amortyzowanie przez przewidywany okres 

uzyskiwania korzy�ci ekonomicznych. 

Inwestycje w jednostkach podporz�dkowanych  nieobj�tych konsolidacj�  

Inwestycje w jednostkach podporz�dkowanych  nieobj�tych konsolidacj� Grupa ujmuje w cenie 

nabycia, obejmuj�cej koszty bezpo�rednio zwi�zane z zakupem udziałów lub akcji tych jednostek. 

Na ka�dy dzie� bilansowy Grupa dokonuje oceny posiadanych inwestycji w jednostkach 

podporz�dkowanych pod k�tem wyst�pienia przesłanek, co do utraty warto�ci. W przypadku 

wyst�pienia takich przesłanek Grupa przeprowadza test  na utrat� warto�ci inwestycji poprzez 

porównanie warto�ci ksi�gowej inwestycji z wi�ksz� z  dwóch:  warto�ci� rynkow� lub warto�ci�
u�ytkow�. 

Aktywa finansowe i zobowi�zania finansowe 

Aktywa finansowe uznaje si� za nabyte, a zobowi�zania finansowe za powstałe  

w przypadku zawarcia przez jednostk� kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u 

jednej ze stron i zobowi�zania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 

Aktywa finansowe oraz zobowi�zania finansowe, w tym równie� pochodne instrumenty finansowe i 

zawarte transakcje terminowe, z których wynika zobowi�zanie lub prawo do nabycia lub sprzeda�y w 

przyszłym terminie ustalonej ilo�ci okre�lonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie, 

wprowadza si� do ksi�g rachunkowych pod dat� zawarcia kontraktu. Aktywa finansowe nabyte na 

rynku regulowanym wprowadza si� do ksi�g rachunkowych na dzie� rozliczenia transakcji. 
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Aktywa finansowe wprowadza si� do ksi�g rachunkowych na dzie� zawarcia kontraktu w cenie nabycia, 

tj. warto�ci godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników 

maj�tkowych, za� zobowi�zania finansowe w warto�ci godziwej uzyskanej kwoty lub warto�ci 

otrzymanych innych składników maj�tkowych. 

Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do nast�puj�cych 

kategorii: 

� aktywa finansowe i zobowi�zania finansowe przeznaczone do obrotu, 

� po�yczki udzielone i nale�no�ci własne, 

� aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci, 

� aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y. 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, to 

aktywa nabyte w celu osi�gni�cia korzy�ci ekonomicznych wynikaj�cych z krótkoterminowych zmian cen 

oraz waha� innych czynników rynkowych, albo aktywa o krótkim czasie trwania nabytego instrumentu, a 

tak�e inne składniki portfela, co do których jest du�e prawdopodobie�stwo realizacji w krótkim terminie 

zakładanych korzy�ci ekonomicznych. Wycenia si� je nie pó�niej ni� na koniec okresu 

sprawozdawczego w wiarygodnie ustalonej warto�ci godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, 

jakie jednostka poniosłaby zbywaj�c te aktywa lub wył�czaj�c je z ksi�g rachunkowych z innych 

przyczyn, chyba �e wysoko�� tych kosztów byłaby znacz�ca. Skutki okresowej wyceny (przeszacowania 

do warto�ci godziwej), z wyj�tkiem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczaj�cych, zalicza 

si� odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego w którym nast�piło 

przeszacowanie. Gdy warto�� godziwa nie mo�e by� wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe 

przeznaczone do obrotu wycenia si� w skorygowanej cenie nabycia. Przez skorygowan� cen� nabycia 

nale�y rozumie� warto�� nabytych aktywów finansowych pomniejszona o nale�ne wpłaty.  

Po�yczki udzielone i nale�no�ci własne, niezale�nie od terminu wymagalno�ci, to aktywa finansowe 

powstałe wskutek wydania bezpo�rednio drugiej stronie kontraktu �rodków pieni��nych oraz obligacje i 

inne dłu�ne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpo�rednio drugiej stronie kontraktu 

�rodki pieni��ne, je�eli zbywaj�cy nie utracił kontroli nad tymi instrumentami. Po�yczki udzielone i 

nale�no�ci własne, które jednostka przeznacza do sprzeda�y w krótkim terminie zalicza si� do aktywów 

finansowych przeznaczonych do obrotu. Wycenia si� je nie pó�niej ni� na koniec okresu 

sprawozdawczego w wysoko�ci skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomoc� efektywnej stopy 

procentowej, niezale�nie od tego, czy jednostka zamierza utrzyma� je do terminu wymagalno�ci czy te�
nie. 

  

Nale�no�ci o krótkim terminie wymagalno�ci, dla których nie okre�lono stopy procentowej wycenia     

si� w kwocie wymaganej zapłaty, je�eli ustalona za pomoc� stopy procentowej przypisanej tej  

nale�no�ci warto�� bie��ca przyszłych przepływów pieni��nych oczekiwanych przez jednostk� nie  

ró�ni si� istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.  

  

Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak równie� pozostałe ró�nice 

ustalone na dzie� ich wył�czenia z ksi�g rachunkowych, zalicza si� odpowiednio do przychodów lub 

kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nast�piło przeszacowanie. 

Nale�no�ci z tytułu sprzeda�y udziałów lub akcji  ujmuje si� odpowiednio jako długo lub krótkoterminowe  

nale�no�ci inne i wycenia w wysoko�ci skorygowanej ceny nabycia. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci to nie zakwalifikowane do po�yczek 

udzielonych i nale�no�ci własnych aktywa finansowe, dla których kontrakty okre�laj� termin 

wymagalno�ci spłaty warto�ci nominalnej oraz prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzy�ci 

ekonomicznych o ile jednostka zamierza i mo�e utrzyma� te aktywa do czasu gdy stan� si� one 

wymagalne.  
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci, dla których jest ustalony termin 

wymagalno�ci, wycenia si� nie pó�niej ni� na koniec okresu sprawozdawczego w wysoko�ci 

skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomoc� efektywnej stopy procentowej. 

Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak równie� pozostałe ró�nice 

ustalone na dzie� ich wył�czenia z ksi�g rachunkowych, zalicza si� odpowiednio do przychodów lub 

kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nast�piło przeszacowanie. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci, dla których nie jest ustalony termin

wymagalno�ci wycenia si� nie pó�niej ni� na koniec okresu sprawozdawczego w cenie nabycia. 

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y to instrumenty nie spełniaj�ce warunków zaliczenia do innych 

kategorii aktywów finansowych. Wycenia si� je nie pó�niej ni� na koniec okresu sprawozdawczego w 

wiarygodnie ustalonej warto�ci godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka 

poniosłaby zbywaj�c te aktywa lub wył�czaj�c je z ksi�g rachunkowych z innych przyczyn, chyba �e 

wysoko�� tych kosztów byłaby znacz�ca. 

Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dost�pnych do sprzeda�y i 

wycenianych w warto�ci godziwej, z wył�czeniem pozycji zabezpieczanych, zalicza si� do przychodów 

lub kosztów finansowych okresu w którym nast�piło przeszacowanie,  

Gdy warto�� godziwa nie mo�e by� wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 

wycenia si� w skorygowanej cenie nabycia. Skutki przeszacowania, jak równie� pozostałe ró�nice 

ustalone na dzie� ich wył�czenia z ksi�g rachunkowych, zalicza si� wówczas odpowiednio do 

przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nast�piło przeszacowanie. 

Zobowi�zania finansowe, z wyj�tkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia si� nie pó�niej ni� na  

koniec okresu sprawozdawczego w wysoko�ci skorygowanej ceny nabycia. Zobowi�zania  

finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowi�za� wycenia  

si� w warto�ci godziwej. 

Zobowi�zania o krótkim terminie zapadalno�ci, dla których nie okre�lono stopy procentowej wycenia si�
w kwocie wymaganej zapłaty, je�eli ustalona za pomoc� stopy procentowej przypisanej do tego 

zobowi�zania warto�� bie��ca przyszłych przepływów pieni��nych nie ró�ni si� istotnie od kwoty 

wymaganej zapłaty. 

Zapasy wyceniane s� według cen nabycia lub kosztu wytworzenia nie wy�szych od cen sprzeda�y  

netto mo�liwych do uzyskania na dzie� bilansowy. Poszczególne grupy zapasów s� wyceniane w  

nast�puj�cy sposób: 

� materiały i towary: według cen nabycia 

� półprodukty i produkty w toku:  według kosztów wytworzenia z wyj�tkiem wyceny produkcji w toku  

dotycz�cej kontraktów serwisowych, które wyceniane s� w wysoko�ci materiałów  

bezpo�rednich 

� produkty gotowe: według kosztów wytworzenia. 

              Zapasy w bilansie wykazywane s� w warto�ci netto to jest po uwzgl�dnieniu odpisów   

              aktualizuj�cych. Odpisy te zaliczane s� do pozostałych kosztów operacyjnych.  

              Grupa przyj�ła zasad� ustalania warto�ci rozchodu zapasów metod� „pierwsze weszło – pierwsze    

              wyszło”. 

 Nale�no�ci z  tytułu dostaw i usług s� ujmowane i wykazywane według kwot wymagaj�cych zapłaty,    

z uwzgl�dnieniem odpisu aktualizuj�cego. Odpisy aktualizuj�ce dokonywane s� w oparciu o analiz�  

struktury wiekowej sald nale�no�ci z uwzgl�dnieniem stopnia prawdopodobie�stwa  zapłaty danej   

nale�no�ci. 

Nale�no�ci o odległych terminach płatno�ci przekraczaj�cych 1 rok od dnia bilansowego, dla których 

efekt dyskonta jest   znacz�cy, s� ujmowane według warto�ci bie��cej oczekiwanej zapłaty 
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�rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne  

�rodki pieni��ne wykazane w bilansie obejmuj� �rodki pieni��ne w banku i w kasie, lokaty      

 krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalno�ci nieprzekraczaj�cym trzech miesi�cy oraz inne  

 aktywa pieni��ne, o krótkim terminie realizacji i niewielkim ryzyku zmiany warto�ci godziwej.  

 Wycena transakcji w walutach obcych  - transakcje w walucie obcej s� ujmowane w ksi�gach na dzie�  

 ich przeprowadzenia po przeliczeniu na walut� polsk� po kursie wymiany, odpowiednio : 

  

� faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikaj�cym z charakteru operacji w przypadku sprzeda�y 

lub kupna walut oraz zapłaty nale�no�ci i zobowi�za�, 

� �rednim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzaj�cego - w 

przypadku pozostałych operacji. 

 Polskie Spółki Grupy  przyj�ły zasad� ustalania warto�ci rozchodu �rodków pieni��nych wyra�onych w 

 walutach obcych metod�  "pierwsze weszło - pierwsze wyszło". Składniki aktywów i pasywów wyra�one 

 w walutach obcych wycenia si� na dzie� bilansowy według �redniego kursu NBP ogłaszanego w tym 

 dniu. 

 Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów  czynne dokonywane s�, je�eli koszty poniesione dotycz�  

 przyszłych okresów sprawozdawczych. Do odpisu czynnych rozlicze� mi�dzyokresowych Grupa stosuje 

 indywidualnie oszacowany okres, w zale�no�ci od charakteru i warto�ci rozliczanej pozycji.  

 W pozycji czynnych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów wykazywane s� tak�e: 

� w przypadku niezako�czonych kontraktów usługowych, gdy warto�� przychodu rozpoznanego 

według stopnia zaawansowania na danym kontrakcie jest wy�sza ni� kwota zafakturowanych 

przychodów, ró�nica ta  prezentowana jest w ramach czynnych rozlicze� mi�dzyokresowych 

kosztów. Zasady wyceny kontraktów opisano w pkt. 7.18 Wprowadzenia „Długoterminowe kontrakty 

usługowe” 

Kapitał podstawowy, zapasowy i z aktualizacji wyceny.  

      Kapitał podstawowy reprezentowany jest przez kapitał podstawowy Jednostki Dominuj�cej, ujmuje     

      si� go w wysoko�ci okre�lonej w statucie Jednostki i wpisanej do Krajowego Rejestru S�dowego.  

      Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane s� jako nale�ne wpłaty na poczet  

      kapitału. 

   Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny    

     �rodków trwałych oraz nadwy�ki warto�ci emisyjnej akcji ponad ich warto�ci� nominaln�,  

     pomniejszonej o koszty emisji. 

 Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest w przypadkach okre�lonych w przepisach ustawy o 

 rachunkowo�ci, w szczególno�ci obejmuje ró�nice kursowe wynikaj�ce z przeliczenia sprawozdania 

 finansowego zagranicznego oddziału Jednostki Dominuj�cej oraz sprawozdania spółki Niemieckiej 

 podlegaj�cej konsolidacji. 

 Leasing finansowy i operacyjny  

�rodki trwałe oraz warto�ci niematerialne i prawne u�ytkowane na podstawie umowy, która spełnia 

 warunki okre�lone w art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowo�ci, s� ujmowane w bilansie na dzie� rozpocz�cia 

 leasingu według ni�szej z nast�puj�cych dwóch warto�ci: warto�ci godziwej składnika stanowi�cego 

 przedmiot leasingu lub warto�ci bie��cej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe s�  

 alokowane  na  koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowi�zania z tytułu leasingu, w sposób  

 umo�liwiaj�cy uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowi�zania.  Koszty finansowe 

 s� ujmowane w rachunku zysków i strat. Podział opłaty podstawowej na cz��� kapitałow� i odsetkow�
 przeprowadzany jest metod� wewn�trznej stopy zwrotu IRR. 

�rodki trwałe oraz warto�ci niematerialne i prawne u�ytkowane na mocy umów leasingu finansowego s�
 amortyzowane przez szacowany okres u�ytkowania �rodka trwałego.  
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 Umowy leasingowe,  zgodnie  z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i  wszystkie 

 po�ytki wynikaj�ce z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane s� do umów leasingu operacyjnego. 

 Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz pó�niejsze raty leasingowe ujmowane s� jako 

 koszty operacyjne w zysku lub stracie metod� liniow� przez okres trwania leasingu. 

 Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług stanowi� zobowi�zania do zapłaty za towary i usługi nabyte w toku 

 zwykłej działalno�ci gospodarczej przedsi�biorstwa od dostawców. Zobowi�zania klasyfikuje si� jako 

 zobowi�zania krótkoterminowe, je�eli termin zapłaty przypada w ci�gu jednego roku (lub w zwykłym 

 cyklu działalno�ci gospodarczej przedsi�biorstwa, je�eli jest dłu�szy). W przeciwnym wypadku, 

 zobowi�zania wykazuje si� jako długoterminowe. Zobowi�zania z tytułu dostaw wycenia si� na dzie�
 bilansowy w kwocie wymagaj�cej zapłaty. 

 Rezerwy i bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów – Grupa tworzy rezerwy na pewne lub 

 prawdopodobne przyszłe zobowi�zania, które mo�na w sposób wiarygodny oszacowa�, a w 

 szczególno�ci na skutki tocz�cych si� post�powa� s�dowych. 

 Grupa  dokonuje biernych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów w wysoko�ci prawdopodobnych 

 zobowi�za� przypadaj�cych na bie��cy okres sprawozdawczy.  

 Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostro�no�ci, obejmuj� w 

 szczególno�ci równowarto�� otrzymanych lub nale�nych od kontrahentów �rodków z tytułu �wiadcze�, 

 których wykonanie nast�pi w nast�pnych okresach sprawozdawczych.  

 W przypadku niezako�czonych kontraktów usługowych, gdy warto�� przychodu rozpoznanego według 

 stopnia zaawansowania na danym kontrakcie jest ni�sza ni� kwota zafakturowanych przychodów, 

 ró�nic� t�  prezentuje si� w ramach rozlicze� mi�dzyokresowe przychodów. Zasady wyceny kontraktów 

 opisano w pkt. Wprowadzenia dot. „Długoterminowe kontrakty usługowe”. 

 Przychody ze sprzeda�y s�  ujmowane w  takiej wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, �e Grupa 

 uzyska korzy�ci ekonomiczne zwi�zane z dan� transakcj� oraz gdy kwot� przychodów mo�na wyceni� w 

 wiarygodny sposób.  

 Długoterminowe kontrakty usługowe  Przychody z realizowanych umów usługowych, niezako�czone na 

 dzie� bilansowy  podlegaj� wycenie  wg stopnia zaawansowania prac.  

 Stopie� zaawansowania kontraktu ustala si� jako stosunek kosztów poniesionych do dnia bilansowego 

 do ł�cznych kosztów kontraktu (ł�czne koszty kontraktu obejmuj� koszty poniesione do dnia 

 bilansowego oraz aktualnie prognozowane koszty pozostałe do zako�czenia kontraktu).  

 Przychody odpowiadaj�ce stopniowi zawansowania kontraktu na dzie� bilansowy wyznacza si� jako 

 iloczyn stopnia zaawansowania oraz ł�cznej kwoty planowanych  przychodów na kontrakcie. 

 Je�eli tak okre�lone przychody przekraczaj� warto�� zafakturowanej sprzeda�y, wynikaj�ca z powy�szej 

 ró�nicy kwota prezentowana jest w czynnych rozliczeniach mi�dzyokresowych kosztów jako „Nale�no�ci 

 niezafakturowane z tyt. niezako�czonych kontraktów” 

 Je�eli przychody okre�lone według stopnia zaawansowania s� ni�sze od warto�� zafakturowanej 

 sprzeda�y, wynikaj�ca z powy�szej ró�nicy kwota prezentowana jest w pasywach bilansu w 

 rozliczeniach mi�dzyokresowych przychodów jako „Przychody zafakturowane ponad stopie�
 zaawansowania prac” 

 W przypadku, gdy jest  wysoce prawdopodobne, �e ł�czne koszty wykonania umowy przekrocz� ł�czne 

 przychody z tytułu umowy, przewidywana strata jest ujmowana jako koszt okresu, w którym została 

 ujawniona poprzez utworzenie rezerwy na straty na kontrakcie.  Wysoko�� rezerwy lub/i zasadno�� jej 

 utrzymania jest weryfikowana na ka�dy kolejny dzie� bilansowy, a� do momentu zako�czenia kontraktu. 

 Warto�� utworzonych rezerw na straty jest prezentowana w pozostałych rezerwach. 
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Koszty działalno�ci operacyjnej  

 Grupa Kapitałowa  sporz�dza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej a rachunek przepływów  

pieni��nych metod� po�redni�. 

 Koszt własny sprzeda�y obejmuje koszty bezpo�rednio zwi�zane z nabyciem sprzedanych towarów i 

 wytworzeniem sprzedanych usług.  

 Koszty sprzeda�y obejmuj� koszty handlowe i koszty marketingowe. 

 Koszty ogólnego zarz�du obejmuj� koszty zwi�zane z kierowaniem poszczególnymi spółkami  w Grupie 

 Kapitałowej oraz koszty administracji. 

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne - obejmuj� dotycz�ce danego okresu sprawozdawczego 

 pozycje okre�lone przepisami o rachunkowo�ci, takie, jak utworzenie i rozwi�zanie odpisów 

 aktualizuj�cych nale�no�ci i zapasy, wynik na sprzeda�y i likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, 

 otrzymane i zapłacone kary i odszkodowania. 

 Przychody i koszty finansowe ujmowane s� w ci�gu roku z zachowaniem zasady współmierno�ci 

 przychodów i kosztów. Ujemne i dodatnie ró�nice kursowe dotycz�ce aktywów wyra�onych w walutach 

 obcych powstałe na dzie� wyceny oraz przy zapłacie nale�no�ci i zobowi�za� zalicza si� do kosztów 

 finansowych lub przychodów finansowych. W sprawozdaniu finansowym wykazywana jest nadwy�ka 

 dodatnich lub ujemnych ró�nic kursowych.  

 Dotacje s� ujmowane wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje uzasadnione przekonanie, �e Spółka spełni 

 warunki zwi�zane z dotacj� oraz �e dotacja zostanie otrzymana. Je�eli dotacja dotyczy danej pozycji 

 kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które dotacja 

 ta ma w zamierzeniu kompensowa�. Je�eli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej warto�� jest 

 ujmowana na koncie przychodów przyszłych okresów, a nast�pnie stopniowo, drog� równych odpisów 

 rocznych, odnoszona jest w przychody przez szacowany okres u�ytkowania zwi�zanego z ni� składnika 

 aktywów. Je�eli dotacja otrzymywana jest w formie zaliczek, to w pierwszej kolejno�ci jest rozliczana na 

 poczet kosztów prac badawczych. 

 Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bie��cy i odroczony. Podatek ujmuje 

 si� w rachunku zysków i strat, z wył�czeniem zakresu, w którym odnosi si� on bezpo�rednio do pozycji 

 uj�tych w kapitale własnym.  

 Cz��� odroczona w rachunku zysków i strat stanowi ró�nic� pomi�dzy stanem rezerw i aktywów z tytułu 

 podatku odroczonego na koniec i pocz�tek okresu sprawozdawczego. 

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Grupa ustala w wysoko�ci kwoty przewidzianej w 

 przyszło�ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi 

 mi�dzy warto�ci� aktywów i pasywów wykazywan� w sprawozdaniu finansowym  a ich warto�ci�
 podatkow� oraz strat� podatkow� mo�liw� do odliczenia w przyszło�ci. Aktywa z tytułu podatku 

 odroczonego tworzy si� w wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, �e zostanie osi�gni�ty dochód do 

 opodatkowania, który pozwoli na ich wykorzystanie 

 Rezerw� z tytułu odroczonego podatku dochodowego  Grupa tworzy w wysoko�ci kwoty podatku 

 dochodowego, wymagaj�cej w przyszło�ci zapłaty, w zwi�zku z wyst�powaniem dodatnich ró�nic 

 przej�ciowych mi�dzy wykazywan� w sprawozdaniu finansowym warto�ci� aktywów i pasywów a ich 

 warto�ci� podatkow�.  

 Grupa Kapitałowa  prezentuje w bilansie aktywa i rezerw� na podatek w kwocie netto, je�eli istnieje 

 mo�liwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensaty oraz aktywa i rezerwa z 

 tytułu podatku odroczonego dotycz� podatku dochodowego nało�onego przez ten sam organ podatkowy 

 i na tego samego podatnika. 
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10.  W 2013 roku nast�piły zmiany w zasadach rachunkowo�ci w Jednostce Dominuj�cej dotycz�ce wyceny 

 produkcji niezako�czonej dotycz�cej projektów serwisowych. Powy�sze zmiany nie miały wpływu na 

 wycen� i prezentacj� pozycji sprawozdania z roku poprzedniego 

11.  W  dniu 18 lutego 2013 roku Jednostka Dominuj�ca dokonała sprzeda�y udziałów w spółce iTaxi Sp. z 

 o.o., na dzie� zbycia eo Networks posiadała 80% udziałów  ww. jednostki. 

 Na dzie�  zbycia udziałów ksi�gowa warto�� aktywów netto iTaxi Sp. z o.o. wynosiła 202 434,69 zł, z  

 czego 161 847,75 zł przypadało na Jednostk� Dominuj�c�. WW. transakcja została uregulowana przy 

 zastosowaniu instytucji potr�cenia. 

  

Dane finansowe iTaxi Sp. z o.o. przedstawiono poni�ej:    

Dane finansowe iTaxi za okres 01.01.2013 r. - 28.02.2013 r. 

Aktywa trwałe 1 175 068,40

Aktywa obrotowe 848 025,39

Kapitał własny 202 434,69

Zobowi�zania i rezerwy 1 820 659,10

Suma bilansowa 2 023 093,79

Przychody ze sprzeda�y   21 389,73

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów   44 271,11

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej   -47 390,30

Zysk (strata) netto     -54 481,45

12.  W dniu 27 grudnia 2013 roku Jednostka Dominuj�ca dokonała sprzeda�y udziałów w spółce eo 

 Networks Service GmbH, w której posiadała 40 % udziałów w kapitale. 

 Na dzie�  zbycia udziałów ksi�gowa warto�� aktywów netto eo Networks Service GmbH wynosiła 

       1 295 292,70 zł, z czego 511 864,93 zł przypadało na Jednostk� Dominuj�c�. Ww. transakcja została  

       uregulowana w dniu podpisania umowy gotówk�

Dane finansowe eo Networks Service GmbH przedstawiono 
poni�ej: 

   

Dane finansowe eo Networks Service GmbH za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 

Aktywa trwałe 27 226,37

Aktywa obrotowe 2 612 406,25

Kapitał własny 1 279 662,31

Zobowi�zania i rezerwy 1 359 970,31

Suma bilansowa 2 639 632,62

Przychody ze sprzeda�y   7 531 768,41

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów   5 312 469,76

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej   1 223 012,48

Zysk (strata) netto     938 508,18

Jednocze�nie po dokonaniu ww. transakcji spółka eo Networks S.A. na dzie� 31 grudnia 2013 roku nie 

posiadała udziałów w �adnej innej jednostce. 



��������������
����������������	�
�������
��	������������
��������������
���������
��������������������	������������	��������	������������
�

���
�

Warszawa, dnia 06.06.2014 r. 

       

       

       ………………………………………….. 

              (Zarz�d) 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych 
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BILANS SKONSOLIDOWANY na 31.12.2013 r.   

AKTYWA Nota
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

A. AKTYWA TRWAŁE   6 453 694,72 6 879 613,36

I. Warto�ci niematerialne i prawne 1 2 524 570,34 817 685,85
1. Koszty zako�czonych prac rozwojowych  2 377 951,88 408 736,50
2. Warto�� firmy 0,00 0,00
3. Inne warto�ci niematerialne i prawne  146 618,46 68 949,35
4. Zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne  0,00 0,00
5. Warto�ci niematerialne i prawne przed oddaniem do u�ytkowania

0,00 340 000,00
II. Warto�� firmy jednostek podporz�dkowanych 1c 0,00 0,00

1. Warto�� firmy - jednostki zale�ne  0,00 0,00
2. Warto�� firmy - jednostki współzale�ne  0,00
3. Warto�� firmy - jednostki stowarzyszone  0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 1 749 532,54 2 544 287,96
1. �rodki trwałe 1 749 532,54 2 459 474,00

a) grunty (w tym prawo wieczystego u�ytkowania gruntu)  0,00 0,00
b) budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej  0,00 0,00
c) urz�dzenia techniczne i maszyny  1 119 859,56 1 960 521,62
d) �rodki transportu 617 572,68 482 275,66
e) inne �rodki trwałe 12 100,30 16 676,72

2. �rodki trwałe w budowie 0,00 84 813,96
3. Zaliczki na �rodki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Nale�no�ci długoterminowe 3 386 962,30 536 718,38
1. Od jednostek powi�zanych 0,00 0,00
2. Od pozostałych jednostek 386 962,30 536 718,38

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 208 414,52
1. Nieruchomo�ci 4 0,00 0,00
2. Warto�ci niematerialne i prawne 5 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 6 0,00 208 414,52

a) w jednostkach powi�zanych 0,00 125 000,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00
- udzielone po�yczki 0,00 125 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 83 414,52
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00
- udzielone po�yczki 0,00 83 414,52
- inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 7 1 792 629,54 2 772 506,65

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24a 311 880,99 108 456,77
2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe  1 480 748,55 2 664 049,88

B. AKTYWA OBROTOWE   9 686 145,01 18 015 060,05

I. Zapasy 8 429 797,30 102 841,83
1. Materiały 268 725,22 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 112 490,15 31 510,64
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 37 174,93 40 168,41
5. Zaliczki na dostawy 11 407,00 31 162,78

II. Nale�no�ci krótkoterminowe 9 6 005 924,38 13 303 853,99
1. Nale�no�ci od jednostek powi�zanych  0,00 778 982,64

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:  0,00 778 982,64
- do 12 miesi�cy 0,00 778 982,64
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- powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00

2. Nale�no�ci od pozostałych jednostek  6 005 924,38 12 524 871,35
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:  5 383 997,10 11 929 461,29

- do 12 miesi�cy 5 383 997,10 11 929 461,29
- powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze� społecznych i 
zdrowotnych oraz innych �wiadcze� 401 324,72 335 164,04

c) inne 220 602,56 260 246,02
d) dochodzone na drodze s�dowej  0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 10 2 453 547,10 4 172 201,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  2 453 547,10 4 172 201,28

a) w jednostkach powi�zanych 0,00 100 000,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00
- udzielone po�yczki 0,00 100 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 83 420,56 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00
- udzielone po�yczki 83 420,56 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00

c) �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne  2 370 126,54 4 072 201,28
- �rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach  2 370 126,54 4 072 201,21
- inne �rodki pieni��ne 0,00 0,07
- inne aktywa pieni��ne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe  0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 11 796 876,23 436 162,95

SUMA AKTYWÓW 16 139 839,73 24 894 673,41

BILANS SKONSOLIDOWANY na 31.12.2013 r.   

  

PASYWA Nota
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 12 6 818 602,97 10 991 453,71

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 205 937,90 205 937,90
II. Nale�ne wpłaty na kapitał podstawowy (wielko�� ujemna) 0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielko�� ujemna) -2 463 778,10 0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 11 088 194,76 8 321 020,26
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny -36 290,75 -21 366,58
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
VII. Ró�nice kursowe z przeliczenia 0,00 -2 586,77
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -254 024,44 -1 022,22
IX. Zysk (strata) netto -1 721 436,40 2 489 471,12
X. Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko��

ujemna) 0,00 0,00
XI. Kapitał zakładowy w trakcie rejestracji 0,00

B. KAPITAŁ MNIEJSZO�CI   0,00 261 573,77

C. UJEMNA WARTO�� FIRMY JEDNOSTEK 
PODPORZ	DKOWANYCH 

  
0,00

           Ujemna warto�� firmy - jednostki zale�ne 

           Ujemna warto�� firmy - jednostki współzale�ne 

           Ujemna warto�� firmy - jednostki stowarzyszone 

D. ZOBOWI	ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI	ZANIA   9 321 236,76 13 641 645,93

I. Rezerwy na zobowi�zania 13 864 423,26 563 619,87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24b 0,00 0,00



��������������
����������������	�
�������
��	������������
��������������
���������
��������������������	������������	��������	������������
�

� �
�

2. Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne  341 973,91 118 326,74
- długoterminowa 0,00 0,00
- krótkoterminowa 341 973,91 118 326,74

3. Pozostałe rezerwy 522 449,35 445 293,13
- długoterminowe 54 074,97 200 752,84
- krótkoterminowe 468 374,38 244 540,29

II. Zobowi�zania długoterminowe 14 163 130,15 778 539,21
1. Wobec jednostek powi�zanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 163 130,15 778 539,21

a) kredyty i po�yczki 0,00 392 884,93
b) z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych  0,00 0,00
c) inne zobowi�zania finansowe 163 130,15 305 704,28
d) inne 0,00 79 950,00

III. Zobowi�zania krótkoterminowe 15 5 774 039,42 11 407 804,92
1. Wobec jednostek powi�zanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno�ci:  0,00 0,00
- do 12 miesi�cy 0,00 0,00
- powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 5 706 809,13 11 340 574,63

a) kredyty i po�yczki 2 436 811,31 1 498 399,81
b) z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych  0,00 0,00
c) inne zobowi�zania finansowe 109 097,62 120 265,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno�ci:  1 731 310,60 6 887 663,93

- do 12 miesi�cy 1 731 310,60 6 887 663,93
- powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy  0,00 0,00
f) zobowi�zania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� i innych �wiadcze�  930 688,45 2 093 316,47
h) z tytułu wynagrodze� 486 703,09 552 169,16
i) inne 12 198,06 188 759,66

3. Fundusze specjalne 67 230,29 67 230,29

IV. Rozliczenia mi�dzyokresowe 16 2 519 643,93 891 681,93

1. Ujemna warto�� firmy 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe  2 519 643,93 891 681,93

- długoterminowe 676 917,59 0,00
- krótkoterminowe 1 842 726,34 891 681,93

SUMA PASYWÓW 16 139 839,73 24 894 673,41

  

Warszawa, dnia 06.06.2014 r.   

  

  

  

........................................................... 

Zarz�d 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres:

Wyszczególnienie 
Nota 01.01.2013 r. - 

31.12.2013 r. 
01.01.2012 r. -
31.12.2012 r. 

A. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 17 

28 519 303,40 38 142 779,49

- od jednostek powi�zanych 464 197,56 770 928,09
I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów  26 083 858,92 26 024 453,33
II. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów  2 435 444,48 12 118 326,16

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 22 275 098,70 28 130 723,16

- jednostkom powi�zanym 406 596,29 412 632,54
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  20 182 304,96 16 807 660,27
II. Warto�� sprzedanych towarów i materiałów  2 092 793,74 11 323 062,89

C. Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y (A-B)   6 244 204,70 10 012 056,33

D. Koszty sprzeda�y   1 837 105,21 1 568 422,84
E. Koszty ogólnego zarz�du   5 112 927,03 4 294 062,75
F. Zysk (strata) ze sprzeda�y (C-D-E)   -705 827,54 4 149 570,74

G. Pozostałe przychody operacyjne 19 337 891,53 182 200,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  15 116,21 432,53
II. Dotacje 45 000,00 0,00
III. Inne przychody operacyjne 277 775,32 181 768,01

H. Pozostałe koszty operacyjne 20 763 299,74 275 885,95
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych  222 458,36 54 543,77
III. Inne koszty operacyjne 540 841,38 221 342,18

I. Zysk(strata) z działalno�ci operacyjnej (F+G-H)   -1 131 235,75 4 055 885,33

J. Przychody finansowe 21 42 405,85 181 720,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  0,00 0,00

- od jednostek powi�zanych 0,00 0,00
II. Odsetki, w tym: 24 111,11 43 280,57

- od jednostek powi�zanych 2 827,11 0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
IV. Aktualizacja warto�ci inwestycji 0,00 0,00
V. Inne 18 294,74 138 439,63

K. Koszty finansowe 22 213 070,67 515 256,06
I. Odsetki, w tym: 199 956,15 161 293,49

- dla jednostek powi�zanych 0,00 0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 200 000,00
III. Aktualizacja warto�ci inwestycji 0,00 0,00
IV. Inne 13 114,52 153 962,57

L. Zysk (strata) na sprzeda�y cało�ci lub cz��ci udziałów jednostek 
podporz�dkowanych  

  

167 699,33 0,00

M. Zysk (strata) z działalno�ci gospodarczej (I+J-K)   -1 134 201,24 3 722 349,47

N. Wynik zdarze� nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 23 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

    O. Odpis warto�ci firmy 24 0,00 4 965,79
        Odpis warto�ci firmy - jednostki zale�ne 0,00 4 965,79

        Odpis warto�ci firmy - jednostki współzale�ne 0,00 0,00

        Odpis warto�ci firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00

    P. Odpis ujemnej warto�ci firmy 0,00 0,00
        Odpis ujemnej warto�ci firmy - jednostki zale�ne 0,00 0,00

        Odpis ujemnej warto�ci firmy - jednostki współzale�ne 0,00 0,00

        Odpis ujemnej warto�ci firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00
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Q. Zysk (strata) brutto (L+M)   -1 134 201,24 3 717 383,68

R. Podatek dochodowy 25 35 026,54 1 084 917,99
S. Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 0,00 0,00
T. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporz�dkowanych 

wycenianych metod� praw własno�ci 
  

0,00 0,00

U. Zysk (strata) mniejszo�ci   552 208,62 142 994,57

    W. Zysk (strata) netto (Q - R - S+/- T+/- U) -1 721 436,40 2 489 471,12

Warszawa, dnia 06.06.2014 r. 

........................................................... 

Zarz�d 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM  KAPITALE 

WŁASNYM  

Wyszczególnienie 

Stan na dzie�

31.12.2013 r. 

Stan na dzie�

31.12.2012 r. 

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz�tek okresu (BO) 10 991 453,71 8 587 869,55

- zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0,00 0

- korekty bł�dów 0,00 0

I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz�tek okresu (BO) po korektach 10 991 453,71 8 587 869,55

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na pocz�tek okresu 205 937,90 205 937,90

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 205 937,90 205 937,90

2. Nale�ne wpłaty na kapitał podstawowy na pocz�tek okresu 0,00 0,00

2.1. Zmiana nale�nych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

2.2. Nale�ne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00

3. Udziały (akcje) własne na pocz�tek okresu 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 2 463 778,10 0,00

 - nabycie w celu umorzenia 2 463 778,10

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 2 463 778,10 0,00

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz�tek okresu 8 321 020,26 5 687 296,97

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 767 174,50 2 633 723,29

a) zwi�kszenie (z tytułu) 2 767 174,50 2 633 723,29

 - emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej 0,00 0,00

 - z podziału zysku 2 767 174,50 2 633 723,29

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

 - koszty podwy�szenia kapitału 0,00 0,00

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 088 194,76 8 321 020,26

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu -23 953,35 59 219,54

- zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0,00 0,00

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -12 337,40 -80 586,12

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

 - ró�nice kursowe z przeliczenia  0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 12 337,40 80 586,12

 - ró�nice kursowe z przeliczenia  12 337,40 80 586,12

- korekty aktualizuj�cej warto�� 0,00 0,00

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -36 290,75 -21 366,58

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz�tek okresu 0,00 0,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

7. Ró�nice kursowe z przeliczenia 0,00 -2 586,77

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 2 488 448,90 2 632 701,07

8.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 2 837 082,01 2 633 723,29

- zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0,00 0,00

- korekty bł�dów 0,00 0,00
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8.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po korektach 2 837 082,01 2 633 723,29

a) zwi�kszenie (z tytułu) 33 883,61 0,00

- odpis z zysku 0,00 0,00

 - sprzeda� spółki zale�nej - wyj�cie z grupy 33 883,61

b) zmniejszenie (z tytułu) 2 773 612,39 2 633 723,29

- podział zysku (na kapitał zapasowy) 2 767 174,50 2 633 723,29

- wypłata dywidendy 0,00 0,00

- podział zysku (pokrycie straty) 0,00

 - sprzeda� spółki zale�nej - wyj�cie z grupy 6 437,89 0,00

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 97 353,23 0,00

8.4. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, 348 633,11 1 022,22

- zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0,00 0,00

- korekty bł�dów 0,00 0,00

8.5. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po korektach 348 633,11 1 022,22

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- sprzeda� spółki zale�nej – wyj�cie z grupy 2 744,56 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- podział zysku (pokrycie straty) 0,00 0,00

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 351 377,67 1 022,22

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -254 024,44 -1 022,22

9. Kapitał własny  w takcie rejestracji 0,00 0,00

10. Wynik netto -1 721 436,40 2 489 471,12

a) zysk netto 369 151,11 2 837 082,01

b) strata netto 2 090 587,51 347 610,89

c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 818 602,97 10 991 453,71

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty) 
6 818 602,97 10 991 453,71

  

Warszawa, dnia 06.06.2014 r. 

........................................................... 

Zarz�d 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych  

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI
�NYCH (metoda po�rednia) (PLN)
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Wyszczególnienie Nota
01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

A. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -1 721 436,40 2 489 471,12
II. Korekty razem 27 3 985 218,17 2 310 274,93

1. Zyski/straty mniejszo�ci 552 208,62 142 994,57
2. Udział  w zyskach/stratach wycenianych metod� praw własno�ci  0,00 0,00
3. Amortyzacja 1 639 879,47 1 091 263,41
4. Odpisy warto�ci firmy 0,00 4 965,79
5. Zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych  -9 721,41 24 539,18
6. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  26 204,93 -2 056,01
7. Zysk (strata) z działalno�ci inwestycyjnej  -174 891,60 90 854,24
8. Zmiana stanu rezerw 300 803,39 401 456,53
9. Zmiana stanu zapasów -326 955,47 843 720,48
10. Zmiana stanu nale�no�ci 6 532 812,19 1 320 446,82
11. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem 

po�yczek i kredytów -6 613 532,25 -2 091 656,13
12. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych  610 159,45 577 267,79
13. Inne korekty 1 448 250,85 -93 521,74

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (I+II) 2 263 781,77 4 799 746,05
B. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej

I. Wpływy 339 612,15 501 755,57
1. Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 21 546,45 7 500,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i 

prawne 0,00 0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym: 218 065,70 484 255,57

a) w jednostkach powi�zanych 0,00 258 156,35
 - zbycie aktywów finansowych  0,00 160 000,00
 - spłata udzielonych po�yczek długoterminowych  0,00 75 000,00
 - odsetki 0,00 23 156,35

b) w pozostałych jednostkach 218 065,70 226 099,22
 - zbycie aktywów finansowych  213 400,00 0,00
 - dywidendy i udziały w zyskach  0,00 0,00
 - spłata udzielonych po�yczek długoterminowych  0,00 200 000,00
 - odsetki 4 665,70 26 099,22
 - inne wpływy z aktywów finansowych  0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 100 000,00 10 000,00
II. Wydatki 4 721 720,13 4 548 081,10

1. Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 2 176 321,65 4 242 798,79

2. Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

0,00 0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 305 282,31

a) w jednostkach powi�zanych 0,00 305 282,31
- nabycie aktywów finansowych  0,00 5 282,31
- udzielone po�yczki długoterminowe  0,00 300 000,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
- nabycie aktywów finansowych  0,00 0,00
- udzielone po�yczki długoterminowe  0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 2 545 398,48 0,00
III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (I-II) -4 382 107,98 -4 046 325,53

C. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej

I. Wpływy 938 411,50 1 535 284,75
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
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2. Kredyty i po�yczki 938 411,50 1 335 284,75
3. Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych  0,00 0,00
4. Inne wpływy finansowe 0,00 200 000,00

II. Wydatki 531 881,44 103 350,49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  0,00 0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła�cicieli  0,00 0,00
3. Inne, ni� wypłaty na rzecz wła�cicieli, wydatki z podziału zysku  0,00 0,00
4. Spłaty kredytów i po�yczek 390 000,00 0,00
5. Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych  0,00 0,00
6. Z tytułu innych zobowi�za� finansowych  0,00 0,00
7. Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego  105 292,73 72 163,32
8. Odsetki 36 588,71 31 187,17
9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (I-II) 406 530,06 1 431 934,26
D. Przepływy pieni��ne netto razem (A.III.+B.III+C.III)   -1 711 796,15 2 185 354,78

E. Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym: -1 702 074,74 2 160 815,60

- zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytułu ró�nic kursowych 9 721,41 -24 539,18

F. �rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 4 093 269,80 1 907 915,02

G. �rodki pieni��ne na koniec okresu (F+D) 2 381 473,65 4 093 269,80

 - o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 67 230,29 67 428,30
  

Warszawa, dnia 06.06.2014 r. 

........................................................... 

Zarz�d 
Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych 

NOTY OBJA�NIAJ	CE DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO 



��������������
����������������	�
�������
��	������������
��������������
���������
��������������������	������������	��������	������������
�

���
�

Nota 1

WARTO�CI NIEMATERIALNE I PRAWNE  
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

a) koszty zako�czonych prac rozwojowych 2 377 951,88 408 736,50

b) warto�� firmy 0,00 0,00

c) inne warto�ci niematerialne i prawne 146 618,46 68 949,35

 - oprogramowanie komputerowe 31 454,35 0,00

d) zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

e) warto�ci niematerialne i prawne przed oddaniem do u�ytkowania 0,00 340 000,00

Warto�ci niematerialne  razem 2 524 570,34 817 685,85

Nota 1a

WARTO�CI NIEMATERIALNE  (STRUKTURA WŁASNO�CIOWA) 
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

a) własne 2 524 570,34 814 297,49

b) u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, 
w tym umowy leasingu, w tym: 

0,00 0,00

Warto�ci niematerialne  razem 2 524 570,34 814 297,49

Nota 1b       

ZMIANY W WARTO�CIACH 
NIEMATERIALNYCH I 

PRAWNYCH W ROKU 2013 

Koszty 
zako�czonych 

prac 
rozwojowych 

Warto��
firmy 

Inne warto�ci 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 
warto�ci 

niematerialne 
i prawne 

WNiP przed 
oddaniem 

do 
u�ytkowania

Razem 

Warto�� brutto na pocz�tek 
okresu 509 968,51 0,00 234 797,03 0,00 340 000,00 1 084 765,54

Zwi�kszenia, w tym: 2 277 182,28 0,00 601 339,78 0,00 340 000,00 3 218 522,06

- nabycie 0,00 0,00 228 637,78 0,00 340 000,00 568 637,78
- przemieszczenie 

wewn�trzne 0,00
- inne 2 616 000,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616 000,67
 -  dekonsolidacja -338 818,39 0,00 372 702,00 0,00 0,00 33 883,61

Zmniejszenia 0,00 0,00 436 839,88 0,00 680 000,00 1 116 839,88

- likwidacja 0,00 0,00 15 171,79 0,00 0,00 15 171,79
- aktualizacja warto�ci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- sprzeda� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- przemieszczenie 

wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -  dekonsolidacja 0,00 0,00 421 668,09 0,00 680 000,00 1 101 668,09

Warto�� brutto na koniec 
okresu 2 787 150,79 0,00 399 296,93 0,00 0,00 3 186 447,72

Umorzenia na pocz�tek 
okresu 71 812,44 0,00 165 847,68 0,00 0,00 237 660,12

Umorzenia bie��ce - 
zwi�kszenia 341 848,74 0,00 108 152,81 0,00 0,00 450 001,55

Umorzenia - zmniejszenia 33 881,84 0,00 21 322,02 0,00 0,00 55 203,86

- likwidacja 0,00 0,00 15 171,79 0,00 0,00 15 171,79
- sprzeda� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- przemieszczenie 

wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -  dekonsolidacja 33 881,84 0,00 6 150,23 0,00 0,00 40 032,07

Razem umorzenia na koniec 
okresu 379 779,34 0,00 252 678,47 0,00 0,00 632 457,81
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Odpisy aktualizuj�ce na 
pocz�tek okresu 29 419,57 0,00 0,00 0,00 0,00 29 419,57

Zwi�kszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy aktualizuj�ce na 
koniec okresu 29 419,57 0,00 0,00 0,00 0,00 29 419,57

Warto�� ksi�gowa netto na 
koniec okresu 2 377 951,88 0,00 146 618,46 0,00 0,00 2 524 570,34

2 524 570,34

ZMIANY W WARTO�CIACH 
NIEMATERIALNYCH I 

PRAWNYCH W ROKU 2012 

Koszty 
zako�czonych 

prac 
rozwojowych 

Warto��
firmy 

Inne warto�ci 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 
warto�ci 

niematerialne 
i prawne 

WNiP przed 
oddaniem 

do 
u�ytkowania

Razem 

Warto�� brutto na pocz�tek 
okresu 49 032,53 0,00 186 047,03 15 200,00 0,00 250 279,56

Zwi�kszenia, w tym: 460 935,98 0,00 49 900,00 0,00 340 000,00 850 835,98

- nabycie 0,00 0,00 49 900,00 0,00 340 000,00 389 900,00
- przemieszczenie 

wewn�trzne 0,00
- inne 460 935,98 0,00 0,00 0,00 0,00 460 935,98

Zmniejszenia 0,00 0,00 1 150,00 15 200,00 0,00 16 350,00

- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- aktualizacja warto�ci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- sprzeda� 0,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 1 150,00
- przemieszczenie 

wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00 0,00 15 200,00 0,00 15 200,00

Warto�� brutto na koniec 
okresu 509 968,51 0,00 234 797,03 0,00 340 000,00 1 084 765,54

Umorzenia na pocz�tek 
okresu 4 903,24 0,00 112 786,84 0,00 0,00 116 540,08

Umorzenia bie��ce - 
zwi�kszenia 66 909,20 0,00 54 210,84 0,00 0,00 121 120,04

Umorzenia - zmniejszenia 0,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 1 150,00

- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- sprzeda� 0,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 1 150,00
- przemieszczenie 

wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem umorzenia na koniec 
okresu 71 812,44 0,00 165 847,68 0,00 0,00 237 660,12

Odpisy aktualizuj�ce na 
pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwi�kszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy aktualizuj�ce na 
koniec okresu 29 419,57 0,00 0,00 0,00 0,00 29 419,57

Warto�� ksi�gowa netto na 
koniec okresu 408 736,50 0,00 68 949,35 0,00 340 000,00 817 685,85
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Nota 1c

WARTO�� FIRMY JEDNOSTEK ZALE�NYCH   
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

  a) warto�� brutto na pocz�tek okresu 4 965,79 0,00
       zwi�kszenia -nabycie 0,00 4 965,79
       - iTaxi.pl Sp. z o.o. 0,00 4 965,79
       zmniejszenia (z tytułu) 4 965,79 0,00
       - sprzeda� udziałów w iTaxi 4 965,79 0,00
  b) warto�� brutto na koniec okresu 0,00 4 965,79
  c) umorzenie na pocz�tek okresu 4 965,79 0,00
       zwi�kszenia  - bie��ce odpisy 0,00 4 965,79
       zmniejszenia (z tytułu) 4 965,79 0,00
       - sprzeda� udziałów w iTaxi 4 965,79 0,00
  d) umorzenie na koniec okresu 0,00 4 965,79

 - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00

  e) warto�� netto na koniec okresu   0,00 0,00

Nota 2 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

a) �rodki trwałe, w tym: 1 749 532,54 2 459 474,00
    - grunty (w tym prawo u�ytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00

    - budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 0,00 0,00

    - urz�dzenia techniczne i maszyny 1 119 859,56 1 960 521,62

    - �rodki transportu 617 572,68 482 275,66

    - inne �rodki trwałe 12 100,30 16 676,72

b) �rodki trwałe w budowie 0,00 84 813,96
c) zaliczki na �rodki trwałe w budowie 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe, razem   1 749 532,54 2 544 287,96

Nota 2a 

�RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNO�CIOWA) 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

a) własne 1 510 010,27 2 129 989,13

b) u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu, 

239 522,27 414 298,83

�rodki trwałe bilansowe razem   1 749 532,54 2 544 287,96
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Nota 2b        

ZMIANY W �RODKACH TRWAŁYCH W 
2013 

Grunty 
własne 

Prawo wieczystego 
u�ytkowania gruntów

Budynki i 
budowle 

Urz�dzenia 
techniczne, 

maszyny 

�rodki 
transportu 

Pozostałe 
�rodki 
trwałe 

Razem 

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 4 486 164,79 695 855,45 39 664,89 5 221 685,13

Zwi�kszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 291 783,25 351 796,68 42 456,84 686 036,77

- nabycie 291 783,25 351 796,68 42 456,84 686 036,77
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00
 - inne (leasing) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 789 511,70 105 329,25 44 287,68 939 128,63

- likwidacja 393 860,45 0,00 1 843,44 395 703,89
- aktualizacja warto�ci 0,00 0,00 0,00 0,00
- sprzeda� 231 060,87 10 782,49 1 202,31 243 045,67
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne 0,00 94 546,76 0,00 94 546,76
 - dekonsolidacja 164 590,38 0,00 41 241,93 205 832,31

Warto�� brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 3 988 436,34 942 322,88 37 834,05 4 968 593,27
Umorzenie na pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 2 525 643,17 213 579,79 22 988,17 2 762 211,13

Umorzenia bie��ce - zwi�kszenia 

0,00 0,00 0,00 972 726,63 172 239,90 30 552,99 1 175 519,52

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 629 793,02 61 069,49 27 807,41 718 669,92

- likwidacja 381 746,89 0,00 1 843,44 383 590,33
- sprzeda� 226 429,53 10 782,49 153,76 237 365,78
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne 0,00 50 287,00 0,00 50 287,00
 - dekonsolidacja 21 616,60 0,00 25 810,21 47 426,81

Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 2 868 576,78 324 750,20 25 733,75 3 219 060,73

Odpisy aktualizuj�ce na pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwi�kszenia 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy aktualizuj�ce na koniec okresu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Warto�� ksi�gowa netto 0,00 0,00 0,00 1 119 859,56 617 572,68 12 100,30 1 749 532,54
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ZMIANY W �RODKACH TRWAŁYCH W 
2012 

Grunty 
własne 

Prawo wieczystego 
u�ytkowania gruntów

Budynki i 
budowle 

Urz�dzenia 
techniczne, 

maszyny 

�rodki 
transportu 

Pozostałe 
�rodki 
trwałe 

Razem 

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 3 130 034,23 580 212,65 21 916,57 3 732 163,45

Zwi�kszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 1 368 800,26 115 642,80 17 748,32 1 502 191,38

- nabycie 1 368 800,26 0,00 17 748,32 1 386 548,58
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00
 - inne (leasing) 0,00 115 642,80 0,00 115 642,80

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 12 669,70 0,00 0,00 12 669,70

- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00
- aktualizacja warto�ci 0,00 0,00 0,00 0,00
- sprzeda� 12 669,70 0,00 0,00 12 669,70
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00 0,00 0,00

Warto�� brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 4 486 164,79 695 855,45 39 664,89 5 221 685,13
Umorzenie na pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 1 689 121,49 86 630,35 21 916,57 1 797 668,41

Umorzenia bie��ce - zwi�kszenia 

0,00 0,00 0,00 842 123,91 126 949,44 1 071,60 970 144,95

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 5 602,23 0,00 0,00 5 602,23

- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00
- sprzeda� 5 602,23 0,00 0,00 5 602,23
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00 0,00 0,00

Umorzenie na koniec okresu
0,00 0,00 0,00 2 525 643,17 213 579,79 22 988,17 2 762 211,13

Odpisy aktualizuj�ce na pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwi�kszenia 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy aktualizuj�ce na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Warto�� ksi�gowa netto 0,00 0,00 0,00 1 960 521,62 482 275,66 16 676,72 2 459 474,00
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Nota 2c

Koszt wytworzenia �rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz 
skapitalizowane ró�nice kursowe od zobowi�za� zaci�gni�tych w celu 
ich sfinansowania 

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

�rodki trwałe w budowie, w tym: 0,00 84 813,96

- odsetki 0,00 0,00

- skapitalizowane ró�nice kursowe 0,00 0,00

RAZEM 0,00 84 813,96

Nota 2d
NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE - PONIESIONE I 
PLANOWANE 

Stan na dzie�
31.12.2013 r.   
(poniesione) 

Rok nast�pny                       
(planowane) 

Nakłady na ochron� �rodowiska 0,00 0,00

Nakłady na �rodki trwałe i WNiP 859 869,24 100 000,00

Nota 2e
Warto�� nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostk� �rodków 
trwałych, u�ywanych na podstawie umów najmu, dzier�awy, lub 
innych umów 

  
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Budynek biurowy wynajmowany 3 500 000,00 3 500 000,00

Nota 3 

NALE�NO�CI DŁUGOTERMINOWE 
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

1. Od jednostek powi�zanych, brutto:   0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00

b) inne  (kaucje) 0,00 0,00

 - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00

    Od jednostek powi�zanych, netto:   0,00 0,00

2. Od jednostek pozostałych, brutto:   386 962,30 536 718,38

a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00

b) z tyt. sprzeda�y aktywów finansowych 213 200,00 426 600,00

b) inne (kaucje) 173 762,30 110 118,38

 - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00

    Od jednostek pozostałych, netto:   386 962,30 536 718,38

Nale�no�ci długoterminowe netto, razem   386 962,30 536 718,38

Nota 4

INWESTYCJE W NIERUCHOMO�CI 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

  a) stan na pocz�tek okresu 0,00 0,00

  b) zwi�kszenia -nabycie 0,00 0,00

  c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00

 - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00

Stan inwestycji na koniec okresu   0,00 0,00

Nota 5

INWESTYCJE W WARTO�CI NIEMATERIALNE  
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

  a) stan na pocz�tek okresu 0,00 0,00

  b) zwi�kszenia (z tytułu) 0,00 0,00
   - zmiana stanu (pó�niejsze wydatki) 0,00 0,00
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   - inne zwi�kszenia 0,00 0,00

  c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00
         - strata netto wyn z korekty do wart. godziwej 0,00 0,00

         - inne zmniejszenia 0,00 0,00

Stan inwestycji na koniec okresu   0,00 0,00

Nota 6

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

a) w jednostkach powi�zanych   0,00 125 000,00

     - udziały lub akcje  0,00 0,00

     - inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) 0,00 0,00

     - udzielone po�yczki 0,00 125 000,00

     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0,00 0,00

   odpis aktualizuj�cy (warto�� ujemna) 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach    0,00 83 414,52

     - udziały lub akcje  0,00 0,00

     - inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) 0,00 0,00

     - udzielone po�yczki 0,00 83 414,52

     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0,00 0,00

   odpis aktualizuj�cy (warto�� ujemna) 0,00 0,00

Długoterminowe aktywa finansowe, razem   0,00 208 414,52

Nota 6a

UDZIAŁY LUB AKCJE - ZMIANA STANU 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

  a) stan na pocz�tek okresu 0,00 1 000 000,00
  b) zwi�kszenia (z tytułu) 0,00 0,00

     - nabycie 0,00 0,00

     - inne zwi�kszenia  0,00 0,00

  c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 1 000 000,00
           - sprzeda�  0,00 1 000 000,00

           - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00

Stan na koniec okresu   0,00 0,00
Nota 6b

UDZIELONE PO�YCZKI DŁUGOTERMINOWE - ZMIANA STANU 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

  a) stan na pocz�tek okresu 208 414,52 296 541,98

  b) zwi�kszenia (z tytułu) 2 205,99 336 128,11
     - udzielenie * 0,00 300 000,00

     - naliczone odsetki 2 205,99 36 128,11

  c) zmniejszenia (z tytułu) 210 620,51 424 255,57
           - spłata po�yczki 0,00 275 000,00

           - sprzeda� wierzytelno�ci** 125 000,00 0,00

           - spłata odsetek 2 199,95 49 255,57

           - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00

           - reklasyfikacja do krótkoterminowych 83 420,56 100 000,00

Stan na koniec okresu   0,00 208 414,52

* w dniu 29 lutego 2012 r. Jednostka dominuj�ca udzieliła po�yczki podmiotowi powi�zanemu, z terminem spłaty do 27.02.2015 r. 
Po�yczka została udzielona na warunkach rynkowych. 

** w dniu 18 lutego 2013 r. Jednostka dominuj�ca dokonała sprzeda�y wierzytelno�ci z tytułu udzielonej po�yczki podmiotowi 
powi�zanemu 
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Nota 7

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE  
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Aktywo na podatek odroczony - persaldo 311 880,99 108 456,77

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe - koszty niezako�czonych prac 
rozwojowych 

1 480 748,55 2 664 049,88

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe razem   1 792 629,54 2 772 506,65

Nota 8 

ZAPASY 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Materiały 268 725,22 0,00

Półprodukty i produkty w toku 112 490,15 31 510,64

Produkty gotowe 0,00 0,00

Towary 37 174,93 40 168,41

Zaliczki na dostawy 11 407,00 31 162,78

Zapasy razem   429 797,30 102 841,83

Nota nr 8a 

ZAPASY MAGAZYNOWE WG 
OKRESÓW ZALEGNIA NA  
31.12.2013 R. 

Okres zalegania w dniach 

Odpis Razem 
0-90 90-180 180-360 

powy�ej 
360 

Materiały  169 151,90 59 386,10 40 187,22 0,00 0,00 268 725,22

Półprodukty i produkty w toku  112 490,15 0,00 0,00 0,00 0,00 112 490,15

Produkty gotowe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Towary  32 184,40 2 257,96 647,43 2 085,14 37 174,93

Zapasy magazynowe razem 313 826,45 61 644,06 40 834,65 2 085,14 0,00 418 390,30

Nota 9 

NALE�NO�CI KRÓTKOTERMINOWE 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

I. Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług   5 383 997,10 12 708 443,93

a) od jednostek powi�zanych  0,00 778 982,64

b) nale�no�ci od pozostałych jednostek 5 383 997,10 11 929 461,29

II. Inne nale�no�ci   621 927,28 595 410,06

a) od jednostek powi�zanych 0,00 0,00
 - inne nale�no�ci (tytuł) 0,00 0,00

b) od pozostałych jednostek  621 927,28 595 410,06
             -  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze� społecznych i 
zdrowotnych oraz innych �wiadcze�

401 324,72 335 164,04

 -inne nale�no�ci (tytuł) 220 602,56 260 246,02
 - z tytułu wynagrodze� 0,00 0,00

 - z tytułu sprzeda�y �rodków trwałych 0,00 0,00

 - inne(wadia, kaucje, z tyt. sprzed. A.finans) 220 602,56 260 246,02

 -dochodzone na drodze s�dowej 0,00 0,00

Nale�no�ci krótkoterminowe netto, razem   6 005 924,38 13 303 853,99

c) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci  194 477,51 25 124,20

Nale�no�ci krótkoterminowe brutto, razem   6 200 401,89 13 328 978,19
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Nota 9a

NALE�NO�CI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWI	ZANYCH 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0,00 778 982,64
 - od jednostek zale�nych 0,00 0,00

 - od jednostek współzale�nych 0,00 0,00

 - od jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00

 - od znacz�cego inwestora 0,00 0,00

 - od jednostki dominuj�cej 0,00 0,00

 - od jednostki powi�zanej  0,00 778 982,64

b) inne, w tym: 0,00 0,00

 - od jednostek zale�nych 0,00 0,00

 - od jednostek współzale�nych 0,00 0,00

 - od jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00

 - od jednostki siostrzanej  0,00 0,00

 - od jednostki dominuj�cej 0,00 0,00

c) dochodzone na drodze s�dowej, w tym: 0,00 0,00
 - od jednostek zale�nych 0,00 0,00

 - od jednostek współzale�nych 0,00 0,00

 - od jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00

 - od jednostki siostrzanej  0,00 0,00

 - od jednostki dominuj�cej 0,00 0,00

Nale�no�ci krótkoterminowe od jednostek powi�zanych netto, razem   0,00 778 982,64

d) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

Nale�no�ci krótkoterminowe od jednostek powi�zanych brutto, razem   0,00 778 982,64

Nota 9b 

NALE�NO�CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Nale�no�ci bie��ce:   3 647 460,33 11 032 289,28

Nale�no�ci przeterminowane : 1 931 014,28 1 701 278,85
  - do 1 m-ca 1 254 828,39 784 334,02

  - powy�ej 1 m-ca do 3 m-cy 413 452,14 355 601,47

  - powy�ej 3 m-cy do 6 m-cy 162 957,69 404 159,59

  - powy�ej 6 m-cy do 1 roku 91 904,06 139 931,57

  - powy�ej 1 roku 7 872,00 17 252,20

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)    5 578 474,61 12 733 568,13

 odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług,  194 477,51 25 124,20

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (netto)    5 383 997,10 12 708 443,93

0,00 0,00
Nota 9c 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ	CYCH WARTO��
NALE�NO�CI KRÓTKOTERMINOWYCH 

  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Stan na pocz�tek okresu 25 124,20 123 923,00

a) zwi�kszenia (z tytułu) 222 458,36 25 124,20
 - odpis na nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej 0,00 0,00

 - odpis na nale�no�ci przeterminowane 222 458,36 25 124,20

b) zmniejszenia (z tytułu) 53 105,05 123 923,00
 - spisanie nale�no�ci obj�tych odpisem 53 105,05 123 923,00

 - uregulowanie nale�no�ci obj�tych odpisem 0,00 0,00

 - sprzeda� nale�no�ci 0,00 0,00

Stan odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci krótkoterminowych 
na koniec okresu   194 477,51 25 124,20
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Nota 10 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

a) w jednostkach powi�zanych   0,00 100 000,00

     - udziały lub akcje  0,00 0,00

     - inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) 0,00 0,00

     - udzielone po�yczki 0,00 100 000,00

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach    83 420,56 0,00

     - udziały lub akcje  0,00 0,00

     - inne papiery warto�ciowe (wg rodzaju) 0,00 0,00

     - udzielone po�yczki 83 420,56 0,00

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0,00 0,00

c) �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne   2 370 126,54 4 072 201,28

        - �rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach  2 370 126,54 4 072 201,21

        - inne �rodki pieni��ne (lokaty) 0,00 0,07

        - inne aktywa pieni��ne 0,00 0,00

Nota 10a 

UDZIELONE PO�YCZKI KRÓTKOTERMINOWE - ZMIANA STANU 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Stan na pocz�tek okresu 100 000,00 0,00

a) zwi�kszenia (z tytułu) 188 713,42 100 000,00
 - udzielenie po�yczki  100 000,00 0,00

 - naliczone odsetki 5 292,86 0,00

 - reklasyfikacja z długoterminowych 83 420,56 100 000,00

b) zmniejszenia (z tytułu) 205 292,86 0,00
 - spłata po�yczki 100 000,00 0,00

 - spłata odsetek 2 465,75 0,00

 - sprzeda� wierzytelno�ci* 102 827,11 0,00

 - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00

Stan po�yczek krótkoterminowych na koniec okresu   83 420,56 100 000,00

* w dniu 18 lutego 2013 r. Jednostka dominuj�ca dokonała sprzeda�y wierzytelno�ci z tytułu udzielonych po�yczek podmiotom 
powi�zanym 

Nota 11 

KRÓTKOTERMINOWE CZYNNE ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Opłacone z góry ubezpieczenia maj�tkowe i osobowe 30 262,78 25 901,21

Opłacone z góry prenumeraty 1 735,07 1 727,53

Opłacone z góry koszty współpracy 9 189,10 19 910,57

Nale�no�ci niezafakturowane z tyt. niezako�czonych umów 
długoterminowych  

755 689,28 378 694,83

Inne 0,00 9 928,81

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe razem   796 876,23 436 162,95

Nota 12 
KAPITAŁ  AKCYJNY 

Seria/emisja
Rodzaj 

uprzywilejowania
Liczba 
akcji 

Warto��
serii/emisji wg 

warto�ci 
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy (od 

daty) 

A zwykłe 1 000 000 100 000,00 gotówka 01.07.2009 r. 01.01.2009 r. 
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B zwykłe 750 000 75 000,00 gotówka 08.10.2009 r. 01.01.2009 r. 

C zwykłe 194 445 19 444,50 gotówka 22.02.2010 r. 01.01.2010 r. 

D zwykłe 88 384 8 838,40 gotówka 27.05.2011 r. 01.01.2011 r. 

E zwykłe 26 550 2 655,00 gotówka 09.12.2011 r. 01.01.2011 r. 

Kapitał akcyjny razem 2 059 379 205 937,90 X X X 

Struktura akcjonariatu na 31.12.2013 r. 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział % 

Gagnon Investments Ltd. 845 414,00 41% 

Podmioty bezpo�rednio i po�rednio zale�ne od 
Pana Piotra Chmielewskiego, działaj�ce w 
porozumieniu 

223 905,00 11% 

eo Networks S.A. 221 165,00 11% 

Podmioty bezpo�rednio i po�rednio zale�ne od 
Pana Stefana Batorego, działaj�ce w 
porozumieniu 

181 584,00 9% 

Kominek Sylwester 126 780,00 6% 

Pozostali 460 531,00 22% 

Razem   2 059 379,00 100% 

Struktura akcjonariatu na 06.06.2014 r. 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział % 

Gagnon Investments Ltd. 845 414,00 41% 

Podmioty bezpo�rednio i po�rednio zale�ne od 
Pana Piotra Chmielewskiego, działaj�ce w 
porozumieniu 

223 905,00 11% 

eo Networks S.A. 221 165,00 11% 

Podmioty bezpo�rednio i po�rednio zale�ne od 
Pana Stefana Batorego, działaj�ce w 
porozumieniu 

175 978,00 9% 

Kominek Sylwester 126 780,00 6% 

Pozostali 466 137,00 23% 

Razem   2 059 379,00 100% 

Nota 12a 

KAPITAŁ ZAPASOWY 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

a) ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�� nominaln� 1 922 972,01 1 922 972,01

b) utworzony ustawowo 0,00 0,00

c) utworzony zgodnie ze statutem spółki, ponad warto�� wymagan�
ustawowo 

9 165 222,75 6 398 048,25

d) z dopłat akcjonariuszy 0,00 0,00

e) inny 0,00 0,00

Kapitał zapasowy razem   11 088 194,76 8 321 020,26

Nota 12b 

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

 - ró�nice kursowe z przeliczenia oddziału RFN -36 290,75 -21 366,58

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem   -36 290,75 -21 366,58
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Nota 12c 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

0,00 0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe , razem   0,00 0,00

Nota 12d 

NIEPODZIELONY ZYSK / STRATA Z LAT UBIEGŁYCH 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

a) niepodzielony zysk (warto�� dodatnia) 97 353,23 0,00

b) niepokryta strata (warto�� ujemna) -351 377,67 -1 022,22

Niepodzielony zysk / strata z lat ubiegłych , razem   -254 024,44 -1 022,22

Nota 12e

KAPITAŁ MNIEJSZO�CI - ZMIANA STANU 
  

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Stan na pocz�tek okresu 261 573,77 64 663,28

a) zwi�kszenia (z tytułu) 733 529,53 215 345,74
    - rozliczenie WF eo Gmbh za 2012 r. 0,00 153 478,54

    - rozliczenie podwy�szenia udziałów iTaxi 0,00 61 867,20

    - udział w ró�nicach kurs. z przeliczenia 0,00 0,00

    - rozliczenie WF iTaxi za 2012 za  r. oraz 2013 r. na dzie� zbycia udziałów 159 513,06 0,00

    - rozliczenie WF eo Gmbh za 2013 r. 563 104,91 0,00

    - udział w ró�nicach kurs. z przeliczenia na 2013 r. na dzie� zbycia 
udziałów 

9 378,23 0,00

    - rozliczenie WF eo Gmbh za 2011 r. na dzie� sprzeda�y 1 533,33 0,00

b)zmniejszenia (z tytułu) 995 103,30 18 435,25
    - udział w ró�nicach kurs. z przeliczenia 0,00 7 951,28

    - rozliczenie WF iTaxi za 2012 za  r. 0,00 10 483,97

    - rozliczenie nabycia udziałów w eo Gmbh na dzie� sprzeda�y 62 125,50 0,00

    - udział w ró�nicach kurs. z przeliczenia w 2012 r. -3 880,17 0,00

    - rozliczenie podwy�szenia kap. w iTaxi 200 000,00 0,00

    - rozliczenie WF eo Gmbh za 2012 r. na dzie� sprzeda�y 153 478,54 0,00

    - udział w ró�nicach kurs. z przeliczenia na 2013 r. 9 378,23 0,00

    - rozliczenie WF na 28.02.2013 iTaxi 10 896,29 0,00

    - rozliczenie WF eo Gmbh za 2013 r. na dzie� zbycia udziałów 563 104,91 0,00

Kapitał mniejszo�ci na koniec okresu   0,00 261 573,77

Nota 13

REZERWY NA ZOBOWI	ZANIA 
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

1. Rezerwa na podatek odroczony - persaldo   0,00 0,00

2. Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne, w tym: 341 973,91 118 326,74
 a) długoterminowa z tyt.: 0,00 0,00

0,00 0,00

 b) krótkoterminowa z tyt.: 341 973,91 118 326,74

    -  niewykorzystanych urlopów 341 973,91 118 326,74

3. Pozostałe rezerwy, w tym: 522 449,35 445 293,13
 a) długoterminowa z tyt.: 54 074,97 200 752,84

    -  napraw gwarancyjnych 54 074,97 200 752,84

 b) krótkoterminowa z tyt.: 468 374,38 244 540,29

    -  napraw gwarancyjnych 86 906,79 183 892,69

    - sporz�dzenia i  badania bilansu 22 814,00 46 018,18

    -  przewidzianej straty na KDT 115 973,94 260,62

    -  premii pracowniczych 14 358,00 14 368,80
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    -  koszt przej�cia zobowi�za� 228 321,65 0,00

Rezerwy na zobowi�zania, razem:   864 423,26 563 619,87

Nota 13a 

REZERWA NA NAPRAWY GWARANCYJNE ZMIANA STANU   
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Stan na pocz�tek okresu 392 821,93 8 051,27

a) zwi�kszenia (z tytułu) 92 228,00 454 006,01
 - zawi�zanie rezerwy 92 228,00 454 006,01

b) zmniejszenia (z tytułu) 344 068,17 69 235,35
 - wykorzystanie rezerwy 154 194,22 62 710,03

 - rozwi�zanie rezerwy 12 352,04 6 525,32

 - dekonsolidacja 177 521,91 0,00

Stan rezerw na koniec okresu   140 981,76 392 821,93

Nota 14

ZOBOWI	ZANIA DŁUGOTERMINOWE 
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

a) wobec jednostek powi�zanych, z tytułu: 0,00 0,00
   -  0,00 0,00

b) wobec pozostałych jednostek, w tym: 163 130,15 778 539,21
  - kredyty i po�yczki 0,00 392 884,93

  - dłu�ne papiery warto�ciowe 0,00 0,00

  - inne zobowi�zania finansowe (tytułu) 163 130,15 305 704,28

     - leasing finansowy 163 130,15 305 704,28

  - inne   0,00 79 950,00

Zobowi�zania długoterminowe razem   163 130,15 778 539,21

Nota 14a

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

do roku 0,00 0,00

a) powy�ej 1 roku do 3 lat 163 130,15 696 002,62

b) powy�ej 3 do 5 lat 0,00 0,00

c) powy�ej 5 lat 0,00 0,00

Zobowi�zania długoterminowe, razem   163 130,15 696 002,62

Nota 14b

ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO 
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

do roku 123 062,40 153 799,90

a) powy�ej 1 roku do 3 lat 170 832,41 339 755,25

b) powy�ej 3 do 5 lat 0,00 0,00

c) powy�ej 5 lat 0,00 0,00

Razem   293 894,81 493 555,15

Przyszły koszt odsetkowy (warto�� ujemna) -21 667,04 -67 585,28

Razem warto�� bie��ca minimalnych opłat leasingowych, w tym:   272 227,77 425 969,87

Zobowi�zania długoterminowe 163 130,15 305 704,28

Zobowi�zania krótkoterminowe 109 097,62 120 265,60
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Nota 15

ZOBOWI	ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

I. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy   1 731 310,60 6 887 663,93

a) wobec jednostek powi�zanych 0,00 0,00

b) wobec jednostek pozostałych 1 731 310,60 6 887 663,93

II. z tytułu dostaw i usług powy�ej 12 m-cy   0,00 0,00

a) wobec jednostek powi�zanych 0,00 0,00

b) wobec jednostek pozostałych 0,00 0,00

III. Inne zobowi�zania   3 975 498,53 4 452 910,70

a) wobec jednostek powi�zanych, w tym: 0,00 0,00
   - 0,00 0,00

b) wobec jednostek pozostałych, w tym: 3 975 498,53 4 452 910,70
 - kredyty i po�yczki 2 436 811,31 1 498 399,81
     - kredyt w RB 2 433 343,98 1 497 135,30

     - karta kredytowa 3 467,33 1 264,51

 - z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych 0,00 0,00

 - inne zobowi�zania finansowe, w tym: 109 097,62 120 265,60

     - leasing finansowy 109 097,62 120 265,60

 - zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00

 - zobowi�zania wekslowe 0,00 0,00

 - z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 930 688,45 2 093 316,47

 - z tytułu wynagrodze� 486 703,09 552 169,16

 - inne, w tym: 12 198,06 188 759,66

    - z tyt. zakupu �rodków trwałych 4 720,49 155 277,42

    - kaucje i wadia 0,00 22 044,52

    - pozostałe 7 477,57 11 437,72

IV. Fundusze specjalne, w tym:   67 230,29 67 230,29

 - Zakładowy Fundusz �wiadcze� Socjalnych 67 230,29 67 230,29

Zobowi�zania krótkoterminowe, razem   5 774 039,42 11 407 804,92

Nota 15a

ZOBOWI	ZANIA KRÓTKOTERMINOWE WOBEC JEDNOSTEK 
POWI	ZANYCH 

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

I. z tytułu dostaw i usług wobec: 0,00 0,00

  -  jednostki dominuj�cej 0,00 0,00

  -  jednostek zale�nych 0,00 0,00

  -  jednostek współzale�nych 0,00 0,00

  -  jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00

II. z tytułu po�yczek wobec: 0,00 0,00

  -  jednostki dominuj�cej 0,00 0,00

  -  jednostek zale�nych 0,00 0,00

  -  jednostek współzale�nych 0,00 0,00

  -  jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00

III. Inne zobowi�zania wobec: 0,00 0,00

  -  jednostki dominuj�cej 0,00 0,00

  -  jednostek zale�nych 0,00 0,00

  -  jednostek współzale�nych 0,00 0,00

  -  jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00

Zobowi�zania wobec jednostek powi�zanych razem   0,00 0,00
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Nota 15b 
ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYT. DOSTAW I USŁUG  
(WIEKOWANIE) 

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Zobowi�zania bie��ce: 1 721 772,47 6 051 063,11

Zobowi�zania przeterminowane, w tym:   9 538,13 836 600,82

a) do 1 miesi�ca 9 538,13 673 579,85

b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 0,00 114 703,97

c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 0,00 47 785,50

d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 0,00 531,50

e) powy�ej 1 roku 0,00 0,00

Zobowi�zania krótkoterminowe  razem   1 731 310,60 6 887 663,93

Nota 16 

ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE (PASYWA) 
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

1. Ujemna warto�� firmy 0,00 0,00

2. Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów, w tym:   2 519 643,93 891 681,93

a) długoterminowe, w tym: 676 917,59 0,00
 -  dotacja z PARP 676 917,59 0,00

b) krótkoterminowe, w tym: 1 842 726,34 891 681,93
 - wycena kontraktów długoterminowych 460 220,38 8 966,75

 - sprzeda� dot. przyszłych okresów 400,00 16 286,12

 -  dotacja z PARP 197 987,40 0,00

- zaliczka z PARP 1 184 118,56 866 429,06

Rozliczenia mi�dzyokresowe razem   2 519 643,93 891 681,93

NOTY OBJA�NIAJ	CE DO RZIS SKONSOLIDOWANEGO 
Nota 17

PRZYCHODY ZE SPRZEDA�Y - STRUKTURA RZECZOWA I 
TERYTORIALNA 

  
01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

Przychody netto ze sprzeda�y usług 25 141 308,26 25 039 595,28

 - usługi softwawe 18 482 353,97 17 891 272,88

 - usługi hardware 6 572 258,70 7 050 798,17

 - usługi pozostałe   86 695,59 97 524,23

w tym dla jednostek powi�zanych: 464 197,56 770 928,09

Przychody netto ze sprzeda�y produktów 133 884,80 0,00

 - oprogramowanie własne 133 884,80 0,00

 - inne   0,00 0,00

w tym dla jednostek powi�zanych: 0,00 0,00

Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów 2 435 444,48 12 118 326,16

 - sprz�t komputerowy 1 498 145,51 12 100 197,20

 - oprogramowanie obce 937 298,97 18 128,96

 - inne   0,00 0,00

w tym dla jednostek powi�zanych: 0,00 0,00

Inne przychody, w tym:   808 665,86 984 858,05

 - dotacje 808 665,86 984 858,05

Przychody ze sprzeda�y RAZEM
28 519 303,40

38 142 
779,49

w tym: 

Sprzeda� dla odbiorców krajowych, w tym:   19 442 211,22 29 284 825,66

  -  sprzeda� produktów i usług 17 008 698,30 17 174 628,46
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  -  sprzeda� towarów i materiałów 2 433 512,92 12 110 197,20

Sprzeda� eksportowa 8 268 426,32 7 873 095,78

  -  sprzeda� produktów i usług 8 266 494,76 7 864 966,82

  -  sprzeda� towarów i materiałów 1 931,56 8 128,96

Nota 18

DANE O KOSZTACH RODZAJOWYCH   
01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

A. Koszty wg rodzajów 28 383 735,84 24 914 217,60

 amortyzacja 1 639 879,47 1 091 265,12

 zu�ycie materiałów i energii 1 593 536,16 2 165 875,57

 usługi obce 13 725 177,37 11 217 911,43

 podatki i opłaty, w tym: 141 439,31 110 559,02

   - podatek akcyzowy 0,00 0,00

 wynagrodzenia 8 783 622,58 7 947 535,78

 ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia 1 694 341,23 1 573 049,88

 pozostałe koszty rodzajowe 805 739,72 808 020,80

B. Zmiana stanu zapasów i rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów +/-   1 364 602,03 -2 121 954,15

  koszt wytworzenia �wiadcze� na własne potrzeby (-) -2 616 000,67 -122 117,59

  koszty sprzeda�y (-) -1 837 105,21 -1 568 422,84

  koszty ogólnego zarz�du (-) -5 112 927,03 -4 294 062,75

C. Koszt sprzeda�y i ogólnozakładowy  -9 566 032,91 -5 984 603,18

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)   20 182 304,96 16 807 660,27

E. Koszt sprzedanych towarów i materiałów   2 092 793,74 11 323 062,89

Nota 19

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE   
01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

I. Sprzeda� niefinansowych aktywów trwałych, w tym:   21 546,45 7 500,00

  - sprzeda� komputerów 21 546,45 7 500,00
  - sprzeda� samochodów 0,00 0,00
II. Dotacje   45 000,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne, w tym:   322 035,08 181 768,01

 - rozwi�zanie odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci 139,36 0,00

 - rozwi�zane rezerwy z tytułu ... 0,00 0,00

 - zwrócone, umorzone podatki 19 128,96 0,00

 - otrzymane odszkodowania 11 332,05 0,00

 - z tytułu ró�nic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00

 - przedawnione zobowi�zania 0,00 0,00

 - odpis aktualizuj�cy warto�� nieruchomo�ci zaliczanych do 
inwestycji 

0,00 0,00

 - odpis aktualizuj�cy warto�� niematerialn� i prawn� zaliczan� do 
inwestycji 0,00 0,00

 - refaktury 238 161,81 168 172,30

 - inne* 53 272,90 13 595,71

Pozostałe przychody operacyjne RAZEM   388 581,53 189 268,01

* w tym kwota 48 449,38 zł dot. niespłaconej warto�ci kapitału umowy leasingu  w zwi�zku z jej cesj�, w RZiS 
pozycj� t� Spółka prezentuje persaldem 
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Nota 20

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE   
01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

I. Koszt zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:   6 430,24 7 067,47

  - sprzeda� komputerów 6 430,24 7 067,47

  - sprzeda� samochodów 0,00 0,00

II. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych, w tym:   222 458,36 54 543,77

 - odpis aktualizuj�cy warto�� zapasów 0,00 0,00

 - odpis aktualizuj�cy warto�� nale�no�ci 222 458,36 25 124,20

 - odpis aktualizuj�cy warto�� niematerialn� i prawn� 0,00 29 419,57

III. Inne koszty operacyjne, w tym:   585 101,14 221 342,18

 - zapłacone odszkodowania 14 922,51 0,00

 - zapłacone kary umowne 60 883,47 0,00

 - likwdacja �rodków trwałych* 55 123,70 82,55

 - koszty post�powania spornego 0,00 33 600,00

 - koszty likwidacji zapasów 0,00 0,00

 - refaktury 211 459,48 168 173,67

 - inne 242 711,98 19 485,96

Pozostałe koszty operacyjne RAZEM   813 989,74 282 953,42

* w tym kwota 44 259,76 zł. dot. Likwidacji samochodu leasingowanego w zwi�zku z cesj� umowy, w RZiS pozycj�
t� Spółka prezentuje persaldem  

Nota 20a
Wysoko�� i wyja�nienie przyczyn odpisów aktualizuj�cych aktywa 
trwałe   

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

Odpis na prace rozwojowe - ze wzgl�du na utrat� warto�ci  0,00 29 419,57

0,00 0,00

    0,00 0,00

Nota 20b

Wysoko�� odpisów aktualizuj�cych warto�� zapasów, o których 
mowa w art. 34 ust. 5. ustawy 

  

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

0,00 0,00

Nota 20c
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalno�ci 
zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w 
roku nast�pnym 

  

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

0,00 0,00

Nota 21

PRZYCHODY FINANSOWE 
  

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:   0,00 0,00

- zyski z tytułu udziału w jednostkach powi�zanych 0,00 0,00

- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym:   24 111,11 43 280,57

 - od udzielonych po�yczek 7 498,85 36 128,11

 - odsetki bankowe 11 593,63 3 886,70

 - odsetki bud�etowe 0,00 0,00

 - odsetki pozostałe 5 018,63 3 265,76

w tym od jednostek powi�zanych: 2 827,11 0,00

III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:   0,00 800 000,00

 - zbycie udziałów iTaxi sp. zo.o., eo Networks Service  GmbH 0,00 0,00

 - zbycie akcji Contium S.A. 0,00 800 000,00
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IV. Aktualizacja warto�ci inwestycji innych ni� wymienione w 
art. 28 ust. 1 pkt 1a   

0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

V. Inne, w tym:   1 805 707,78 261 765,30

 -  ró�nice kursowe zrealizowane 115 615,26 123 325,67

 -  ró�nice kursowe niezrealizowane 26 272,36 0,00

 - pozostałe przychody finansowe, w tym: 1 663 820,16 138 439,63

       - przychód ze zbycia wierzytelno�ci 1 663 781,71 0,00

Przychody finansowe, RAZEM   1 829 818,89 1 105 045,87

Nota 22

KOSZTY FINANSOWE 
  

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

I. Odsetki, w tym:   199 956,15 161 293,49

 - od weksli 0,00 0,00

 - od kredytów 106 768,59 113 056,43

 - od po�yczek 3 686,30 2 884,93

 - bud�etowe 5 715,65 5 349,71

 - od leasingu 30 017,48 31 187,17

- odsetki pozostałe 53 768,13 8 815,25

w tym od jednostek powi�zanych: 0,00 0,00

II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:   0,00 1 000 000,00

 - zbycie udziałów iTaxi sp. zo.o., eo Networks Service  GmbH 0,00 0,00

 - zbycie akcji Contium S.A. 0,00 1 000 000,00

III. Aktualizacja warto�ci inwestycji innych ni� wymienione w art. 
28 ust. 1 pkt 1a, w tym:   

0,00 0,00

- udziały zakupionych spółek 0,00 0,00

- zakupione akcje własne 0,00 0,00

IV. Inne, w tym:   1 800 527,56 277 288,24

 - ró�nice kursowe zrealizowane 116 199,71 126 540,45

 - ró�nice kursowe niezrealizowane 7 431,62 136 747,78

 - pozostałe koszty finansowe, w tym: 1 676 896,23 14 000,01

       - koszt zwi�zany ze sprzeda�� wierzytelno�ci 1 663 781,71 0,00

Koszty finansowe, RAZEM   2 000 483,71 1 438 581,73

Nota 22a
Zyski (straty) na sprzeda�y cało�ci lub cz��ci udziałów jednostek 
podporz�dkowanych   

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

1. Zysk ze sprzeda�y udziałów iTaxi.pl Sp. z o.o., 638 052,25 0,00

2. Strata na sprzeda�y udziałów eo Networks Service GmbH -470 352,92 0,00

Razem zysk (strata) ze sprzeda�y udziałów jednostek 
podporz�dkowanych 

  
167 699,33 0,00

   

Nota 23
Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na 
operacjach nadzwyczajnych   

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

1. Zyski losowe 0,00 0,00

2. Pozostałe zyski 0,00 0,00

Razem zyski nadzwyczajne   0,00 0,00

1. Straty losowe 0,00 0,00

2. Pozostałe straty 0,00 0,00

Razem straty nadzwyczajne   0,00 0,00
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Wynik zdarze� nadzwyczajnych   0,00 0,00

Nota 24
Odpis warto�ci firmy jednostek zale�nych

  

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

 - iTaxi sp. z o.o. 0 4 965,79

Odpis warto�ci firmy jednostek zale�nych, razem 0 4 965,79
Nota 25

PODATEK DOCHODOWY BIE�	CY 
  

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

ZYSK / STRATA brutto   -1 134 201,24 3 614 711,92

Koszty niestanowi�ce kosztów uzyskania przychodów   4 935 102,01 3 290 071,07

 - odpis aktualizuj�cy nale�no�ci,  aktywa niefinansowe 222 458,36 54 543,77

 - rezerwa na koszty 579 855,43 370 256,18

 - koszty dofinansowane z dotacji 853 821,38 984 858,05

 - ró�nice kursowe 19 012,60 127 562,24

 - koszty dot. przychodów niefakturowanych 930 433,96 272 215,35

 - PFRON, odsetki bud�etowe, kary itp.. 128 186,65 92 333,80

 - odpisane nale�no�ci 0,00 41 961,78

 - inne koszty (n.k.u.p.) 390 213,13 89 435,62

 - składki ZUS zapłacone w nast�pnym okresie  215 503,88 184 721,68

 - wynagrodzenia niewypłacone 10 930,09 27 695,71

 - amortyzacja ksi�gowa 1 584 686,53 1 044 486,89

 - koszty podwy�szenia kapitału 0,00 0,00

Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych   2 400 485,83 1 613 831,87

 - zapłacone odsetki 2 886,00 25,05

 - ZUS z poprzedniego okresu zapłacony w bie��cym 184 721,68 124 518,13

 - wynagrodzenia z poprzedniego okresu wypłacone w bie��cym 27 695,71 26 668,87

 - rozwi�zanie, wykorzystanie rezerw na koszty 314 010,01 112 875,15

 - raty leasingu operacyjnego 135 310,21 103 350,49

 - amortyzacja podatkowa 1 424 208,51 892 091,32

 - koszty z poprzedniego okresu dot. projektów zafakturowanych w 
bie��cym 272 215,35 353 578,83

 - ró�nice kursowe - storno 39 438,36 724,03

Przychody ksi�gowe nie zaliczane do podatkowych   1 249 683,50 1 529 180,72

- nadwy�ka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi 295 468,95 321 064,78

 - przychody opodatkowane w poprzednich okresach 16 286,12 33 181,86

 - niezrealizowane ró�nice kursowe 1 211,55 48 533,65

 - pozostałe 49 581,57 0,00

 - dotacje 853 821,38 984 858,05

 - naliczone odsetki 14 184,97 17 619,10

 - naliczone kary 19 128,96 0,00

 - przywrócony odpis aktualizuj�cy 0,00 123 923,28

Przychody podatkowe nie zaliczone do ksi�gowych   323 572,25 697 007,08

 - odsetki uzyskane 549,99 19 868,81

 - nadwy�ka przychodów zafakturowanych nad zrealizowanymi 400,00 16 286,12

 - ró�nice kursowe z wyceny z poprzedniego okresu 1 557,48 99 590,91

 - przychody dot. KDT zafakturowane w bie��cym okresie 321 064,78 561 261,24

- ... 0,00 0,00

Odliczenie od dochodu (np. darowizny)   0,00 1 557 961,06

- darowizny 0,00 0,00

- 50% straty roku 0,00 0,00

 -dochody oddziału w RFN 0,00 1 557 961,06

- ... 0,00 0,00
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Podstawa opodatkowania   474 303,69 2 900 816,42

Stawka podatku dochodowego 19% 19%

Podatek dochodowy bie��cy   244 244,86 698 983,48

Ujemne ró�nice przej�ciowe (aktywo) 248 285,37 72 024,20

Dodatnie ró�nice przej�ciowe (rezerwa) 39 067,05 -55 781,48

Podatek dochodowy odroczony   -209 218,32 -127 805,68

Podatek dochodowy do zapłaty w oddziale RFN   0,00 513 740,19

Podatek  wykazany w rachunku zysków i strat   35 026,54 1 084 917,99

Nota 25a

AKTYWO NA PODATEK ODROCZONY - struktura rodzajowa 
  

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi 
ró�nicami przej�ciowymi 

  
514 345,86 271 854,59

 - odpis aktualizuj�cy WNiP 0,00 5 589,72

 - odpis aktualizuj�cy nale�no�ci 31 938,95 4 493,92

 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 64 975,04 22 482,08

 - rezerwa na koszty premii 2 728,02 2 730,07

 - składki ZUS (pracodawca) 40 945,74 35 097,12

 - rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych 26 786,53 40 907,00

 - niezrealizowane ujemne ró�nice kursowe 2 501,54 7 267,49

 - rezerwa na badanie bilansu 4 334,66 4 180,00

 - zobowi�zania z tyt. leasingu finansowego 51 723,28 80 934,28

 - wynagrodzenia niewypłacone 2 076,72 5 262,18

 - uzyskane po�yczki  - naliczone a niezapłacone odsetki 0,00 548,14

 - rezerwa na przewidzian� strat� w KDT 22 035,05 49,52

 - koszty dot. nale�no�ci niezafakturowanych KDT 176 782,45 51 720,92

 - przychody dot. KDT przewy�szaj�ce zaawansowanie prac 87 517,88 4 798,05

 - niezrealizowana mar�a na sprzeda�y  0,00 5 794,10

b) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z ujemnymi 
ró�nicami przej�ciowymi   

0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

c) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w 
zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu)   

0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

Aktywo na podatek odroczony razem   514 345,86 271 854,59

AKTYWO NA PODATEK ODROCZONY - zmiana stanu 
  

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

Na pocz�tek okresu:   271 854,59 199 830,39

Zwi�kszenia:   308 726,53 92 445,09

 - w tym odniesione na wynik finansowy 308 726,53 92 445,09

Zmniejszenia :   66 235,26 20 420,89

 - w tym odniesione na wynik finansowy 60 441,16 20 420,89

 - w tym odniesione na wynik finansowy lat ubiegłych 5 794,10 0,00

Na koniec okresu:   514 345,86 271 854,59

Nota 25b   

REZERWA NA PODATEK ODROCZONY - struktura rodzajowa 
  

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich 
ró�nic przej�ciowych (z tytułu)   

202 464,87 163 397,82
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 - nadwy�ka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z 
tyt. KDT 143 580,96 62 705,99

 - ró�nica mi�dzy warto�ci� bilansow� a podatkow�  �rodków 
trwałych 

4 427,65 13 677,45

 - ró�nica mi�dzy warto�ci� bilansow� a podatkow�  WNiP 2 794,83 0,00

 - niezrealizowane dodatnie ró�nice kursowe 71,82 0,00

 - ró�nica mi�dzy warto�ci� bilansow� a podatkow�  �rodków 
trwałych  w leasingu 45 509,23 78 716,78

 - udzielone po�yczki - naliczone a niezapłacone odsetki 5 371,41 8 277,06

 - odpis aktualizuj�cy nale�no�ci 0,00 0,00

0,00 0,00

 - niezapłacone odsetki od nale�no�ci krótkoterminowych 708,97 20,54

0,00 0,00

b) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z dodatnimi 
ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu)   

0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

c) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w 
zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu)   

0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

Rezerwa na podatek odroczony razem   202 464,87 163 397,82

REZERWA NA PODATEK ODROCZONY - zmiana stanu 
  

01.01.2013 r. - 
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. - 
31.12.2012 r. 

Na pocz�tek okresu:   163 397,82 219 179,30

Zwi�kszenia:   84 430,05 2 983,72

 - w tym odniesione na wynik finansowy 84 430,05 2 983,72

Zmniejszenia :   45 363,00 58 765,20

 - w tym odniesione na wynik finansowy 45 363,00 58 765,20

Na koniec okresu:   202 464,87 163 397,82

Nota 25   

ZOBOWI	ZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJ	TKU JEDNOSTKI 
Rodzaj 

zabezpieczenia 
Kwota 

zabezpieczenia 

   Kredyt w rachunku bie��cym  - stan zobowi�zania na 31.12.2013 r.    wynosi    2 433 ty�.; nale�no�ci z tyt. 
dostaw i usług na rzecz banku; 4 000 000,00 

Leasing - stan  zobowi�zania na 31.12.2013 r. : 272 ty� PLN weksel in blanco 177 825,00

Dotacja z PARP - kwota przelanych �rodków do 31.12.2013 r. : 4 504 ty� PLN; weksel in blanco; kwota 
przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zal. Podatkowej od dnia przelania �rodków 

Zobowi�zania z tyt. zakupu sprz�tu - stan zobowi�zania na dzie�31.12.2013 r: 33,5 ty� PLN, bie��ce; weksel in 
blanco; kwota nie zapłaconych nale�no�ci z tyt. Zakupionych towarów wraz z odsetkami za zwłok�  

Razem   177 825,00

Nota 26   

ZOBOWI	ZANIA WARUNKOWE 
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

1. Gwarancje, w tym: 73 895,65 306 802,00
     -  dla jednostek powi�zanych: 0,00 0,00
2. Por�czenia (tak�e wekslowe), w tym:* 1 200 000,00 1 200 000,00
     -  dla jednostek powi�zanych: 0,00 1 200 000,00
3. Pozostałe zobowi�zania warunkowe 270 653,60 0,00
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Razem 1 544 549,25 1 506 802,00
* - z dniem 14.01.2014 r. Jednostka Dominuj�ca została zwolniona z por�czenia. 

Nota 27   

Zobowi�zania wobec bud�etu pa�stwa lub gminy z tytułu uzyskania 
prawa własno�ci budynków i budowli 

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

0,00 0,00

0,00 0,00

Razem: 0,00 0,00

Grupa nie posiada prawa własno�ci do ww.     

Nota 28   

OBJA�NIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENI
�NYCH 
01.01.2013 r. -
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. -
31.12.2012 r. 

Pozycja A.II.1. Amortyzacja   1 639 879,47 1 091 263,41

   amortyzacja �rodków trwałych 1 175 504,98 1 009 230,21

   amortyzacja WNiP 464 374,49 82 033,20

Pozycja A.II.2. Zyski/straty z tytułu ró�nic kursowych   9 721,41 -24 539,18

   zmiana stanu z tyt. Ujemnych RK na �r. Pieni��nych "-"  9 721,41 -21 068,52

   zmiana stanu z tyt. dodatnich RK na �r. Pieni��nych  0,00 -3 470,66

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -26 204,93 2 056,01

Odsetki od lokat powy�ej 3 miesi�cy  0,00 0,00
Odsetki od udzielony po�yczek 7 498,85 36 128,11
Odsetki od kredytów, po�yczek otrzymanych "-"  -3 686,30 -2 884,93
Odsetki od leasingu "-" -30 017,48 -31 187,17
Otrzymane i zarachowane dywidendy  0,00 0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy "-"  0,00 0,00
w tym odsetki zapłacone:
Odsetki od udzielony po�yczek 4 665,70 49 255,57
Odsetki od po�yczek otrzymanych  6 571,23 0,00

Pozycja A.II.4. Zysk (strata) z działalno�ci inwestycyjnej 174 891,60 -90 854,24

 Sprzeda� niefinansowych aktywów trwałych  21 546,45 7 500,00
 Warto�� netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych "-"  -5 679,88 -7 067,47
 Inne wydatki zwi�zane ze sprzeda�y aktywów trwałych "-"  -750,36
 Sprzeda�  inwestycji (udziały, akcje)  841 512,00 800 000,00
 Warto�� netto sprzedanych inwestycji (warto�� skonsolidowana  

udziałów iTaxi.pl Sp. z o.o. i eo Networks Service GmbH )"-" 
-673 812,67 0,00

 Warto�� netto sprzedanych inwestycji "-"  0,00 -1 000 000,00
 Warto�� netto zlikwidowanych ST "-"  -10 863,94 0,00
 Warto�� netto zlikwidowanych ST leasingowanych "-"  -44 259,76 0,00
 Rozliczenie umowy leasing. - niespłacona cz��� kapitału  48 449,38 0,00
 Warto�� netto niedoborów ST "-" -1 249,62 0,00
 Warto�� odpisu aktualizuj�cego ST lub WNiP "-"  0,00 -29 419,57
Rozliczenie podwy�szenia kapitału w iTaxi.pl Sp. z o.o. na 4.12.2012 

roku 138 132,80

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowi�zania 300 803,39 401 456,53

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00 -19 348,91
Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne  223 647,17 38 236,96
Pozostałe rezerwy 77 156,22 382 568,48

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów (zm. bilans. - korekty) 326 955,47 -843 720,48

Bilansowa zmiana stanu zapasów 326 955,47 -843 720,48
Korekta o ró�nice inwentaryzacyjne 0,00 0,00
Korekta …. 0,00 0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu nale�no�ci (zm. bilans. - korekty) -6 532 812,19 -1 320 446,82

Bilansowa zmiana stanu nale�no�ci -7 447 685,69 -680 446,82

korekta o zmian� stanu nale�no�ci z tyt. sprzed ST 0,00
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korekta o zmian� stanu nale�no�ci inwestycyjne -213 400,00 640 000,00

korekta o zmian� stanu zwi�zan� ze zbyciem wierzytelno�ci -701 473,50

korekta o niedobory i szkody 0,00
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, bez 
kredytów i po�yczek (zm. bilans. - korekty) 

-6 613 532,25 -2 091 656,13

Bilansowa zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych -5 713 715,50 -908 247,79
korekta o zmian� stanu zobowi�za�  z tytułu zakupu WNiP i �rodków 

trwałych (kwota netto) -27 426,77 185 264,55
Zobowi�zania z tytułu umów leasingu finansowego (zm. stanu)  -11 167,98 52 859,04
Zobowi�zania z tytułu kredytów i po�yczek (zm. stanu)  938 411,50 945 284,75
Zobowi�zania z tytułu nabycia inwestycji (udziały)   0,00 0,00
Zobowi�zania z tytułu dłu�nych papierów warto�ciowych  0,00 0,00
korekty konsolidacyjne 0,00 0,00

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych 610 159,45 577 267,79

zmiana bilansowa w aktywach  -619 163,83 2 359 860,24
zmiana bilansowa w pasywach 1 627 962,00 826 061,61
korekta dotycz�ca prac rozwojowych  -1 636 966,38 2 111 066,42

Pozycja A. II. 10. Inne korekty 1 448 250,85 -93 521,74

zmiana stanu z tyt. ró�nic kursowych z wyceny oddziału 
zagranicznego i spółki zagranicznej -17 835,45 -93 838,24

Stan rezerw w Spółkach zale�nych na dzie� utraty w nich kontroli   259 048,63 0,00
Stan nale�no�ci w Spółkach zale�nych na dzie� utraty w nich kontroli -940 571,89 0,00
Stan zobowi�za� krótkoterminowych, bez po�yczek i kredytów,  w 

Spółkach zale�nych na dzie� utraty w nich kontroli  1 791 553,29 0,00
Stan na dzie� 31.12.2012 roku  rozlicze� mi�dzyokresowych 

(aktywa)-podatek odroczony  dotycz�cy niezrealizowanych mar� -5 794,10 0,00
Saldo stanu rozlicze� mi�dzyokresowych w Spółkach zale�nych na 

dzie� utraty w nich kontroli  361 850,37 0,00
korekty konsolidacyjne 0,00 316,50

Pozycja E. Bilansowa zmiana �rodków pieni��nych 01.01.2013 r. -
31.12.2013 r. 

01.01.2012 r. -
31.12.2012 r. 

�rodki pieni��ne w kasie 52 337,61 7 808,93
�rodki pieni��ne na rachunkach bankowych  2 317 788,93 4 064 392,35
Lokaty bankowe do 3 miesi�cy 0,00 0,00
Ekwiwalenty �rodków pieni��nych, w tym  0,00 0,00

- czeki, 0,00 0,00
- weksle, 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00

Razem �rodki pieni��ne oraz ekwiwalenty �rodków pieni��nych 2 370 126,54 4 072 201,28
Wycena bilansowa �rodków pieni��nych  11 347,11 21 068,52

Razem �rodki pieni��ne oraz ekwiwalenty �rodków pieni��nych na 
potrzeby CF  2 381 473,65 4 093 269,80

Na potrzeby Rachunku Przepływów Pieni��nych Grupa jako �rodki o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 
traktuje �rodki na rachunku Zakładowego Funduszu �wiadcze� Socjalnych 

W pozycji B.I.4 - Inne wpływy z działalno�ci inwestycyjnej Grupa zaprezentowała spłat� udzielonej przez Jednostk�
dominuj�c� podmiotowi nie powi�zanemu po�yczki krótkoterminowej w cz��ci kapitałowej oraz warto�� �rodków 
pieni��nych spółek zale�nych na dzie� zbycia ich udziałów. 

W pozycji B.II.4 - Inne wydatki z działalno�ci inwestycyjnej Grupa zaprezentowała  wypłat� udzielonej przez 
Jednostk� dominuj�c� po�yczki krótkoterminowej o warto�ci 100 000,00 zł, oraz koszt niewykorzystanego 
ubezpieczenia samochodu zbytego w ci�gu roku w kwocie 750,36 zł, a tak�e stan �rodków pieni��nych Spółek 
zale�nych na dzie� utraty nad nimi kontroli wynosz�cy 2 486 160,12 zł pomniejszony o wpływy z tytułu sprzeda�y 
udziałów w jednostkach zale�nych w wysoko�ci 41 512,00 zł.  
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Nota 29    

Informacje o wspólnych przedsi�wzi�ciach (które nie podlegaj� konsolidacji)
Brak tego rodzaju przedsi�wzi��    

   

Nota 30a    

Transakcje ze spółkami powi�zanymi , które nie s� obj�te skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa Spółki 
Przychody Koszty
Stan na dzie� 31.12.2013 r.

Sensi Soft Sp. z o.o.  467 024,67 312 103,25

Gagnon Investment s LTD  929 304,22 929 304,22

Razem 1 396 328,89 1 241 407,47

* powy�sze warto�ci dotycz� okresu, w którym ww. spółki były powi�zane z eo Networks, na dzie� bilansowy Spółka nie posiada 
�adnej jednostki zale�nej ani stowarzyszonej,  

Nota 30b 
   

Zmiany w strukturze Grupy    

W dniu 18 lutego 2013 r. Jednostka Dominuj�ca dokonała sprzeda�y udziałów iTaxi Sp. z o.o., w której posiadała 
80% udziałów w kapitale. Na dzie�  zbycia udziałów ksi�gowa warto�� aktywów netto iTaxi Sp. z o.o. wynosiła 202 
434,69 zł, z czego 161 847,75 zł przypadało na Jednostk� Dominuj�c�. WW. transakcja została uregulowana przy 
zastosowaniu instytucji potr�cenia.  

Sprawozdanie finansowe iTaxi.pl  Sp. z o.o. za okres 01. 01.2013 roku do 28.02.2013 roku, przekazane przez  
iTaxi.pl  Sp. z o.o., składa si� tylko z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Niektóre aktywa i pasywa zostały 
zaprezentowane w bilansie w innych pozycjach ni� wynika to z zasad przyj�tych przez Jednostk� Dominuj�c�.  Eo 
Networks S.A. sporz�dziła rachunek przepływów pieni��nych i zestawienie zmian w kapitale własnym iTaxi.pl  Sp. 
z o.o. za okres 01. 01.2013 roku do 28.02.2013 roku. Ponadto dokonała przekształcenia bilansu iTaxi.pl  Sp. z o.o. 
sporz�dzonego na dzie� 28.02.2013 roku według zasad jego sporz�dzania przyj�tych przez  jednostk�
dominuj�c�. 

Dane finansowe iTaxi Sp. z o.o. przedstawiono poni�ej:    

Dane finansowe iTaxi za okres 01.01.2013 r. - 28.02.2013 r. 

Aktywa trwałe   1 175 068,40

Aktywa obrotowe   848 025,39

Kapitał własny   202 434,69

Zobowi�zania i rezerwy   1 820 659,10

Suma bilansowa   2 023 093,79

Przychody ze sprzeda�y   21 389,73

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów   44 271,11

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej   -47 390,30

Zysk (strata) netto     -54 481,45

Wraz ze zbyciem udziałów w iTaxi Sp. z o.o. Grupa zaprzestała działalno�ci w zakresie prowadzonym przez iTaxi. 

W dniu 27 grudnia 2013 r. Jednostka Dominuj�ca dokonała sprzeda�y udziałów eo Networks Service GmbH, w 
której posiadała 40% udziałów w kapitale. Na dzie�  zbycia udziałów ksi�gowa warto�� aktywów netto eo 
Networks Service GmbH wynosiła 1 295 292,70 zł, z czego 511 864,93 zł przypadało na Jednostk� Dominuj�c�. 
Ww. transakcja została uregulowana w dniu podpisania umowy gotówk�. 

Sprawozdanie finansowe eo Networks Service GmbH za okres 01. 01.2013 roku do 31.12.2013 roku (wst�pne z 
dnia 11 lutego 2014 roku), przekazane przez eo Networks Service GmbH , nie zawiera rachunku przepływów 
pieni��nych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Rachunek zysków i strat tej  jednostki został 
sporz�dzony w innym układzie ni� rachunek zysków i strat  eo Networks S.A. Niektóre pasywa zostały 
zaprezentowane w bilansie w innych pozycjach ni� wynika to z zasad przyj�tych przez jednostk� dominuj�c�. 
Eo Networks S.A. dokonała przekształcenia bilansu oraz rachunku zysków i strat  eo Networks Service GmbH za 
okres 01. 01.2013 roku do 31.12.2013 roku według zasad ich sporz�dzania przyj�tych przez  jednostk�
dominuj�c� oraz sporz�dziła rachunek przepływów pieni��nych i zestawienie zmian w kapitale własnym. 
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Dane finansowe eo Networks Service GmbH przedstawiono poni�ej: 

   

Dane finansowe eo Networks Service GmbH za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 

Aktywa trwałe   27 226,37

Aktywa obrotowe   2 612 406,25

Kapitał własny   1 279 662,31

Zobowi�zania i rezerwy   1 359 970,31

Suma bilansowa   2 639 632,62

Przychody ze sprzeda�y   7 531 768,41

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów   5 312 469,76

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej   1 223 012,48

Zysk (strata) netto     938 508,18

   

Nota 30c    

Informacje o poł�czeniu jednostek    

Nie wyst�piło    

Nota 31 
  

PRZECI
TNE ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH 
Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Ogółem, z tego: 138 103

 - pracownicy produkcyjni 121 91
 - pracownicy nieprodukcyjni 17 12

   

Nota 32   

WYNAGRODZENIA WYPŁ	CONE CZŁONKOM ZARZ	DU I RADY 
NADZORCZEJ  

  Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Wynagrodzenie Zarz�du, w tym: 217 322,21 353 268,73
 wynagrodzenia brutto 182 744,85 280 153,29
 narzuty od wynagrodze� 25 631,57 150 728,89
 pozostałe 8 945,79 35 486,93
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej   0,00 0,00

Powy�sze dane za 2013 r. dotycz� tylko jednostki dominuj�cej 

Nota 33 
  

Po�yczki i �wiadczenia udzielone członkom zarz�du i organów 
nadzorczych spółek kapitałowych 

Organy 
nadzorcze 

Zarz�d

Stan na pocz�tek roku   0,00 0,00

- udzielone 0,00 0,00
- spłacone 0,00 0,00

Stan na koniec roku   0,00 0,00

W 2013 roku nie udzielono �adnych po�yczek członkom organów zarz�dzaj�cych spółkami obj�tymi konsolidacj�. 

Warunki oprocentowania i terminy spłaty po�yczek i innych 
�wiadcze� o podobnym charakterze udzielonych członkom Zarz�du 
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Nota 34
KURSY WALUT PRZYJ
TE DO WYCENY POSZCZEGÓLNYCH 
POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT, 
WYRA�ONYCH W WALUTACH OBCYCH 

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Euro wg tabeli NBP  4,1472 4,0882
Dolar wg tabeli NBP 3,0120 3,0996
EURO - stanowi�cy �redni� arytmetyczn� �rednich kursów na dzie�
ko�cz�cy ka�dy miesi�c w roku - zastosowany do wyceny pozycji RZiS 
jednostkowego sprawozdania finansowego oddziału zagranicznego oraz  
spółki powi�zanej zagranicznej 

  

4,211 4,1736

Nota 35 
  

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozda� finansowych, wypłacone lub nale�ne za rok 
obrotowy 

Stan na dzie�
31.12.2013 r. 

Stan na dzie�
31.12.2012 r. 

Obowi�zkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 22 814,00 22 000,00

Razem 22 814,00 22 000,00

* kwoty dotycz� zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania 

Nota 36a 
Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzgl�dnionych w bilansie w zakresie niezb�dnym do 
oceny ich wpływu na sytuacj� maj�tkow�, finansow� i wynik finansowy jednostki 

Grupa nie zawarła takich umów 

Nota 36b   

Istotne transakcje zawarte przez jednostk� na innych warunkach ni� rynkowe z jednostkami powi�zanymi 
oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) zał�cznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowo�ci w cz��ci 
"Dodatkowe informacje i obja�nienia" 

Grupa nie zawierała tego typu transakcji. 
Nota 36c

Informacje o znacz�cych zdarzeniach, jakie nast�piły po dniu bilansowym 

W zwi�zku z likwidacj� w 2012 roku Oddziału Spółki w Niemczech potwierdzon� dokumentacj� podatkow�
przesłan� przez Urz�dy Skarbowe na terenie Niemiec w dniu 20.05.2013 roku Zarz�d podj�ł uchwał�, któr�
rozpocz�ł czynno�ci maj�ce na celu wykre�lenie Oddziału Spółki z KRS. Wykre�lenie nast�piło dnia 27.05.2013 r
W dniu 31.12.2013 r. Zarz�d Spółki podj�ł uchwał�, zgodnie z któr� postanowił reaktywowa� Oddział w 
Niemczech z dniem 01.01.2014 r.  Rejestracja w KRS nast�piła dnia 26.02.2014 r. 

Nota 36d

Informacje o zmianie zasad rachunkowo�ci, w tym zmiany sposobu sporz�dzania sprawozdania 
finansowego oraz informacje zawieraj�ce porównywalno�� danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzaj�cy ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

W 2013 roku zmieniły si� zasady rachunkowo�ci w Jednostce Dominuj�cej dotycz�ce wyceny produkcji w toku, 
które Spółka wycenia według kosztów wytworzenia z poni�szym zastrze�eniem. Produkcj� w toku dotycz�c�
kontraktów serwisowych Spółka wycenia do wysoko�ci zu�ytych materiałów bezpo�rednich.  WW. zmiany nie 
miały wpływu na wycen�  produkcji w toku z lat ubiegłych. 

Nota 36e 

Informacje o znacz�cych zdarzeniach dotycz�cych lat ubiegłych uj�tych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego bł�du oraz kwocie korekty 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie zostały uj�te �adne zdarzenia dotycz�ce lat ubiegłych. 



��������������
����������������	�
�������
��	������������
��������������
���������
��������������������	������������	��������	������������

�

 #�
�

Nota 37

Obja�nienia dotycz�ce instrumentów finansowych 

Opis 

  

Warto��
bilansowa 

Przychody / 
koszty z tytułu 
odsetek 

Aktywa wg bilansu na 31.12.2013 r. 

Po�yczki udzielone i nale�no�ci własne   83 420,56 14 677,37

  - po�yczki długoterminowe 0,00 2 205,99

  - po�yczki krótkoterminowe   83 420,56 12 471,38

Pasywa wg bilansu na 31.12.2013 r. 

Zobowi�zania finansowe   2 709 039,08 140 472,37

  - zobowi�zania z tyt. Po�yczek i kredytów 2 436 811,31 110 454,89

  - inne zobowi�zania finansowe z tyt. Leasingu   272 227,77 30 017,48

1. Po�yczki udzielone i nale�no�ci własne 

       Na dzie� 31 grudnia 2013 r. Grupa posiada jedn� udzielon� po�yczk� krótkoterminow�: 

 -  Po�yczka udzielona dnia 10.02.2004 r., z terminem spłaty do 31.12.2014 r., oprocentowanie 4% w skali roku. 
Warto�� bilansowa na dzie� 31.12.2013 r. wraz z odsetkami wynosi 83 420,56 PLN, warto�� ta nie odbiega od 
warto�ci godziwej. Ww. po�yczka została przekwalifikowana z długoterminowych.

2. Zobowi�zania z tyt. Po�yczek i kredytów 

Na dzie� 31 grudnia 2013 r. Jednostka Dominuj�ca  ma uruchomion� lini� kredytow�  w rachunku bie��cym w 
Alior Bank S.A. do 4 mln PLN z przeznaczeniem na finansowanie bie��cych potrzeb operacyjnych. 

 - Kredyt udzielony dnia 01.07.2013 r., z terminem spłaty do 17.07.2014 r., oprocentowanie 3,64% zmienne 
(WIBOR 1M). Warto�� bilansowa na dzie� 31.12.2013 r. wynosi  2 433 343,98 PLN, warto�� ta nie odbiega od 
warto�ci godziwej zobowi�zania. 

3. Zobowi�zania z tyt. Leasingu 

Na dzie� 31 grudnia 2013 r. Grupa posiada  sze�� umów leasingowych: 

 - Umowa, której przedmiotem jest samochód osobowy, zawarta 16 maja 2011 r., z terminem zako�czenia 
przypadaj�cym na kwiecie� 2015 r. Efektywna stopa procentowa wynosi 0,95%. Warto�� bilansowa na dzie�
31.12.2013 r. wynosi 37 980,65 PLN, warto�� ta nie odbiega od warto�ci godziwej zobowi�zania. 

 - Umowa, której przedmiotem jest samochód osobowy, zawarta 26 czerwca 2011 r. Termin zako�czenia umowy 
to czerwiec 2016 r. Efektywna stopa procentowa wynosi 0,37%. Warto�� bilansowa na dzie� 31.12.2013 r. wynosi 
164 345,37 PLN i nie odbiega od warto�ci godziwej zobowi�zania. 

 - Trzy umowy, których przedmiotem s� samochody osobowe, zawarte 01 grudnia 2012 r., z terminem 
zako�czenia przypadaj�cym na luty 2015 r. Efektywna stopa procentowa wynosi 0,74%. Warto�� bilansowa ww. 
umów ł�cznie na dzie� 31.12.2013 r. wynosi  47 559,04 PLN, warto�� ta nie odbiega od warto�ci godziwej 
zobowi�zania. 

 - umowa, której przedmiotem jest samochód osobowy, zawarta 01 grudnia 2012 r., z terminem zako�czenia 
przypadaj�cym na lipiec 2015 r. Efektywna stopa procentowa wynosi 0,75%. Warto�� bilansowa ww. umowy  na 
dzie� 31.12.2013 r. wynosi  22 342,71 PLN, warto�� ta nie odbiega od warto�ci godziwej zobowi�zania. 

Nota 38 

Cele i zasady zarz�dzania ryzykiem 

Grupa nara�ona jest na wiele ró�nych rodzajów ryzyka finansowego, zwi�zanych z działalno�ci� gospodarcz�, s�
to ryzyka rynkowe takie jak zmiany kursu walut oraz zmiany stóp procentowych, a tak�e ryzyko kredytowe i utraty 
płynno�ci. 
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Ryzyko zwi�zane ze zmianami kursów walut 

Ze wzgl�du na fakt, i� cz��� operacji Grupy eo Networks S.A. jest realizowana na rynku niemieckim i rozliczana w 
EURO poziom kursu walut obcych mo�e mie� wpływ na jej wyniki finansowe. Grupa  stara si� zapobiega� tym 
sytuacjom stosuj�c odpowiednie narz�dzia, aby neutralizowa� wpływ zmian kursów walutowych na swoje wyniki 
finansowe. Wi�kszo�� kosztów zwi�zanych z realizacj� kontraktów na rynku niemieckim jest ponoszona w EURO, 
co do chwili obecnej stanowiło wystarczaj�ce zabezpieczenie (hedging naturalny). W przypadku gdy takie 
działania oka�� si� niewystarczaj�ce Grupa ma równie� mo�liwo�� stosowania narz�dzi rynku finansowego w celu 
zabezpieczenia kursu sprzeda�y waluty, w oparciu o umowy pozwalaj�ce na zakup odpowiednich instrumentów 
finansowych. W 2013 r. Grupa nie korzystała z tych mo�liwo�ci. 

Ryzyko zmiany stóp procentowych 

Nara�enie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych wynika z zaci�gni�tego kredytu w rachunku 
bie��cym przez Jednostk� Dominuj�c� (uzale�nionego od wska�nika WIBOR1M) i zawartych umów leasingowych 
ze zmienn� stop� procentow�. Ryzyko zmian stóp procentowych Grupa rozpoznaje w momencie zawarcia danej 
transakcji i analizuje je na podstawie bie��cych informacji  z rynku na temat aktualnej ekspozycji na ryzyko zmiany 
stopy procentowej. 

Ryzyko kredytowe 

Grupa nara�ona jest na ryzyko wynikaj�ce z nieterminowych wpłat nale�no�ci od kontrahentów, b�d� ich 
całkowitego braku. Klientami Grupy eo Networks S.A. s� w głównej mierze urz�dy publiczne oraz kontrahenci o 
sprawdzonej wiarygodno�ci kredytowej. Ponadto Grupa na bie��co monitoruje stan nale�no�ci, dzi�ki czemu 
ryzyko ich nie�ci�galno�ci jest nieznaczne. W odniesieniu do aktywów finansowych z tytułu udzielonych po�yczek, 
Grupa eo Networks S.A. stosuje zasad� udzielania po�yczek sporadycznie i tylko sprawdzonym kontrahentom, w 
zwi�zku z tym ryzyko niespłacenia udzielonej po�yczki jest niewielkie. 

Ryzyko płynno�ci 

Grupa w celu utrzymania płynno�ci finansowej na bie��co monitoruje oraz prognozuje  przepływy pieni��ne z 
uwzgl�dnieniem terminów wymagalno�ci. Grupa eo Networks S.A. nie ma problemów z płynno�ci� finansow�, na 
bie��co reguluje zobowi�zania i posiada zabezpieczone �ródło finansowania w  postaci kredytu w rachunku 
bie��cym. 

Warszawa, dnia 06.06.2014 r. 

    ……………………………………………………………………………. 

            (Zarz�d) 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych 



����������	�	
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

	���������������������������

�������������������������� �	
�
��
������ ����!� ��������"#!$����$!�%������"#!$�

�

�

���������	�
��������

� �

�



���������	
������
���	���
����������
�������������������������������������������	
������������� ���	
�������

� � � ���
�

�

	�&������������� �	
�
�'������(�)	�&���*+,����-������-����.�������������������,���� ����������.�������

��&�/� ���-���&�� (� ��� ������ � 	�
� �� �
�
� '�������.���� ��� "##!� ���+� ���� 01���/� 1�� ��� 	�
� �� �
�
�

'�������.���� ��� "##2� ���+
� 1��.������� ��� ������ � 	�
� �� �
�
� ���� 01���/� 1�� ��� 	�
� �� �
�
� �� �����

����� ������� !� ������ "##3� ���
� ��������� ��-�� 	�&����  .� ����4������� �����������/�  �&���� ��

�%�������.������������������.,�� �5��6�������,�����6���� ������� �������
��

�

�������������������������������������7����-���&�������&��/�5�������� ����,�������.������������7�

��5��4����6�-��������,���������������� ��%�����.����������%�-������-��������� ��%�����.�������

��6� �����.� ��8���.�0�
�

�

��&���-���5 ���-�������������������������������"#!$�����5����(�

�

• �����������������&����%�-� �������/�����������

• 9���-����������&�� � ��-&����6�-��������/�

• 9 ��%��/� ���%������� ��������6�-�������%��

• 9 ��%�������������.����������%�-������-�����6� �����.���6�-������.�

• �����������������&������%�������/�

• 9 ��%�� ��� ������6� ���������6�-���������

• 	�����4�����&����-������&���������%�-�������

�

��� ����:� $!� %������ "#!$� 
�  �&���� ��� ������ � 	
�
� ���� 5���� ���-����-� ��-����.��-� ���� 4�����/�

 �&���
�

�

���������"#!$������� �.�������-������� ��������%����������������	�&��������%��.������(�

�

• �� ����� !;
#"
"#!$� ���� �� ����� ����� ���� �-����  �����4�� !
###� ������&�� �� ����� ����

����.���������<�
��� �
����
�
��� �����5.���=����- ����,�������������-��������!##�������/���4��,�

 ������.���;#>�������&����������������������-���;#>�%�� &������%�-��������� �&����&�,�

��� ����� � �5�� 6��������
� �����7� ��� ������ ��� ;##
###,##� ������/,� �����7� � �8%����

 ��������/�������&����� �8%��/��-����������2?#
;2@,!?�������/
���-� �-�-���������� �	
�
�

����:���������� ����8������<�
��� �
����
�
�

• �������"A
!"
"#!$������� ���������� �����-���� �����4��������&��������� ��������.������

��������� �	�B�����-5C��� �����5.�������/��-�'���-��+,�������������-��������!#�###����,�

 ������.���@#>�������&����������������������-���@#>�%�� &������%�-��������� �&����&�,�

��� ����� � �5�� 6��������
� �����7� ��� ������ ��� !#� ###� ���,� �����7� � �8%����  ��������/�

������&�� �� � �8%��/� �-������� ��� !#� ###� ���
� ��-�  �-�-� ��� ������ � 	
�
� ����:������

���� ����8������������ �	�B�����-5C
�

�

�� ���.���� �� ���������.� �� "#!"� ���� ��������� 	�&���� �� ���-����/� ����������.� ����-������.�

��������.���� ���.������9�8���	��5�����������������-�����������"#
#2
"#!$�����D��.������.��

��/���8,� ��&.� ������.�� ���������� -��.��� ��� ����� ����������� ��������� 	�&���� �� ��	
� �����������

�� �.����������"A
#2
"#!$�
�

�������$!
!"
"#!$�
�D��.��	�&��������.����/���8,��%����������&.��� �����������������7�����������

���-����/�������-�#!
#!
"#!@�
������ �������� �.����������"?
#"
"#!@�
�

�

�

�

�

�



���������	
������
���	���
����������
�������������������������������������������	
������������� ���	
�������

� � � ���
�

�

��"#!$������� �.������-������� ��������D��.����������������������	�&����(�

�

���������	
�����������������

�

������� !;� ����%�� "#!$� 
� 1��� 	��6���=����� ���4��� ���%����8� ���  ������-������/-�� ����-� �� 6�������

1��� �� D��.��� 	�&���
� �� ���.���� �� ����8���-� ���%������ ����� ���8� �������.,� ���� ������8���-�

������:�-��.���/�����������������������������&�,�-��.���/���-�������������5�8���� ������ ���1��� ��

D��.���	�&���,����������������-��������������!;� ����%��"#!$�
,������� ��������
�$;$�E�!������ ��

 �&����/��������/�����%������1����=��4����1���/��������������������������1��� ��D��.��������� �

$� '����/+� -�� �8��,� ��
� ��� ����� !;� -���� "#!$� 
� �� ����� !2� -���� "#!$� 
� 1���� ���� F�%������ ���4����

���%����8���6��������������� ��	�&����������-�!?�-����"#!$�
�

�

���������	
������������������������

�

�����.������������%������-�G���������������������,�1����=��4����1���/������-��� ���%������������

6�������1��� ��D��.��,����������������������!;�����%��"#!$�
,������� ������E�!?�� �
�"�	�������	�&����

����
�����
�$;2�E�"������ �� �&����/��������/,����������1������-� ���H��������������-��� ���%��

���������� 6������� G������� ��������������� ��� ��� ����%����8���� ��� �� ������%������� ��5� ����������

����%��G���������������������������������D%�-��������	�&���
�

�

�������!;�����%��"#!$�
�1���H��/�������� ������4������%����8���� ������-������/-�� ����-���6�������

G������� ����� ���������� 	�&���
� �� ���.���� �� ���%����.� G������� ����� ���������,� 1���� H��/����

����� ���%�,����������������������!;�����%��"#!$�
,������� ������E�!?�� �
�"�	�������	�&��������
�����
�

$;2�E�"������ �� �&����/��������/,����������1����	��6����=����%�������-��� ���%������������6�������

G������� ����� ���������� ��� ��� ����%����8���� ��� �� ������%������� ��5� ���������� ����%�� G�������

����� ���������� ����� ������ D%�-�������� 	�&���
� �� ����� !@� ������� "#!$� 
� D��������� ������

D%�-��������	�&��������������� ������������������������ �&��.���������.��������8�1��&��(�	��6����

=����%�,� ��-� �� H��������� ���� F���%�� I4�%8
� J����� �� ������&�� ����� ���������� 	�&���� �� �����

���5�����������������/�5��4.���/
�

�

��������
�������	�����������������������

�

D��.����������� �	
�
�'K	�&���K+�����6�-����,��%����������
�A#�� ������������"3�������"##2�������

�6�������5�������� ���������/������������� �� ��-���&��6���� ����/������%���������%�� � ��-��

�5���������� �&����/���5�������/�'I�
�9
���!;@����
�!2$3����&L�
��-
+,��4��������!3���������"#!$�
�

������ �-��8� ������ ������ ��� ���/� �-������,� ����-� ��/� �-������
� �� ������� �������� ��� ������

���������� ""!
!?2� ������ �-������,� �� �������� ��-�������� #,!� �����%�� '���� �87� %� ��+� ��4��,� ��%.�

�-�����������������,����������������!3
#3
"#!$�
�����������-�����������
�G������5���������� ���

!!,!@� �����%�� '����������� ������/� ����������� %� ��+� ��� ����.� ����8
� M.����� �����7� ��� "N@?$NAA;,!#�

������/� '���� -������� ����� ���  ���7���� �.�� ���� �� �.���  ����- ���  ����-���� �.�� � ��-� ������/� ��

���� �87� %� ��+
� D��������� ������  ������.� !#,A@� >� �������� �� ��������� ���������-� �-������� ����

��������.������������!#,A@>�%�� &����������-�D%�-��������	�&���
�1������ �.������-����������

 ������.��%�� ��� ���8�  ���.������� ������ ��%�� �����,� 	�&���� ���� �� ������� �����/� ������ �-������
��

	�&���� ���������� �������,� �4� ��5��� ���������� �����4������� D��������%�� �����%�� D%�-�������� ��

��-����������8���,����4���%������/�������!;��������!@��������"#!$�
,������5��4������ �����������

��-����� ��5���7� ������ ��� ���/� �-������
� F������������ 	�&���� ��6�-���,� 4�� ���� �� �8���.� � �5��

������,�����&�-����������-��������-����-���&��/��� ���������������������������������������

�����%�� �����������-������,�������4�4�������� ����� �&��������4���/��� �����.���/���������������� �	
�
�

�



���������	
������
���	���
����������
�������������������������������������������	
������������� ���	
�������

� � � �!�
�

���������D��.������������ �	
�
� ���"#!$�5���5����� �����
�������������������� ����%������.�

� ����������8�����%��.�.������������/��� ��&�,������������&�� ����%������/���&�����������-�5����

 �����4�������&���� �&����/�����4���/����� ��������������� ���%�������
�

�

������"#!$���������������������������������/������� �����4�����������������-�������������/,���

��&������� ��������-������� ������/��� ���� "#!",� ��� ��������  ������ �� "2�>�  ����������� %�&�����

 ������-� ����/��&�� ���  �����4�� ����&�� �� -������&�,� ����  ���8� ������ �� �������� ����-��������

������/���5����� �����������������������-�������������/�������"#!"
��

�

I���������7�  �6����N����  ��������� A;�>,� �� /�����N���,� �� ��-� ����/���� ���  �����4�� ����&�� ��

-������&�,���������""�>�����/��&����� �����4�� �&���
��

�

��������������������������� ���8���������-������������-
��

�

����� ����������� �%��������  ����� ��5���.������ ��-�����,� ���� �� �.����� &����4� ��5��-�� ���

 �����-� ����4������ ��� ������&�
� 	�-�� 5���� ���� ����� ������������ ��� ����:� $!� %������ "#!$� ����

� �.%�8��������7������-�������������/,�����&����������� �!�-�������������/���������������"#!",����

�������� ��������$2�"
���&���-� ���������-������&��	�&���� �� �����������5�����,������ ��� �������

�������-���&���������.���/���5��4��� ��%�����0�
�

�

����"#!$�������������������-��8������-�.��-���.� ���������&�������84���/���������������-�������

������/,�����&���������������������-����� ���������&�������84���/���������������-�������������/���

����"#!"
�

�

��&���-�� ��5����-�� ������&�� ����� ������������ 5���� �������� ��  ����&�� 6���� ���%�,� -���&�,�

������-����������%��������6�-�������%�
�

�

�������:�$!�%������"#!$�����������8����������������������������� ����!$;�� &5,�����&����������

!#$�� &5������������/������������5��%��%�����
�

�

����������/������/��������������������8���������������-����������-�� �������������-����&���

��� ����4�8� ����������� �� ��� ��� ����/��&�
� D��.�� 	�&���� ����-� �������� ������� �� ���������

����������������&��6���� ����/�������"#!@
��

�

���������D��.��,� ����%&������5�����.��-���5 ���-����� ��� .�� ��%����%�-� ��������������������

�� �������� � �&������ �� �����/��� ���-�� �������-�
� ����� ����������� 58����� ������7� ��������

��%�-� �����������&��/�  �8�  �����������,� �� ���4����/����7���������5 ���������������� �5 �����

� ��%���6� ��������/
�

�

	�&���� �� ����� ������������ �����-������  ���%� ������:� �� �/�������� �����������-,� -�8���� ����-��

���������������������8������ �������"#!!������-������1�� �.��%����.���������1��� �85�����������

��6���� ������� �� �-��/� ���������� !
@� � ������ ������&�� �������/� � �� ������������ !� =������� ��

���&�� ������� ���/� ���/����%��� 1�%�-�� ���������%�� 0����������� �� ������� "##AO"#!$�

������.��� ����������� ��6���� ������� ��� ��������8� 1������� )=������ �� ���4����� �� ���������

��6�-����� �� ������� ��  ������ 	�P�*
� G���-� �������� �� ��  ��������� �����%�����%��  � ��-��

�� ���������� ��6�-�������  � ��-��/� ��6�-��������/� O��� ��������� ��6�-����
� D����������������

��������.�  �8� ��� ���������� �� �8��� ���/������%�� �� ����������� ���/�������� ������������ �� �5 ����/�

���/����%��� ���.�����/� �� 0�������-,� -����� ������������,� ���������,� �� ���������� �� ����-�������

���%�-������,�������������8�������������/��������58�.�������58���-������-������� ������������

���%�-������,� ���� &����4� ���������  �8� ���  ��������� ���8���� �� ���/���� ���.�����/� ��



���������	
������
���	���
����������
�������������������������������������������	
������������� ���	
�������

� � � �"�
�

���%�-������-� �� �� ��������������/� �5 ����/� ��6�-�����
� �5������ �-������ �� �� %������ ���

�������������� 5���:,� ���� ���������/� ���� 5������ ������ ��� ����������%�� ���� �����%�������

)�� �����������6�-����K���&��58������6������������(��

�

•  �-����������������'�-���-������������ �����.���/� � ��-&����6�-��������/+,��

• ���-������-���� ����/����4�:� � ��-����/��6�������/��������������� �	
�
,��

•  �-��������� ������� �6������� ����-� ���������-� ���%�-������� ��� �����5��

������ �������������������/���������/����4�����/
��

�

�����7� �������� �%&��-� ��� 2
!#!
$?2,##� ������/,� �� ���%�� ��6���� ������� ��� ����&�� ��5�������/�

����� ���"
#?"
3@2,##�������/
�1�������� ��������:���������������"#!$����
�

�

�� ����� "� ����%�� "#!"� ���� ��� ������ � 	
�
� ����� ���� �-��8� �� 1�� �.� �%����.� ��������

1��� �85��������� �� ��6���� ������� �� �-��/� ���������� !
@
� � ������ ������&�� �������/� � ��

������������ !� =������� �� ���&�� ������� ���/� ���/����%��� 1�%�-�� ���������%�� 0�����������

�� ������� "##AO"#!$� ������.�.� ����������� ��6���� ������� ��� ��������8� �������� )=�������

������������� ���������� ����������� ������ ���� ��-Q ��-���  ��� ��/� �����������/*
� G���-���������

�� �� �������������� ���� ���/� 5���:� ���-� �����/� ���� ���� ���������/� ������.���/� ���

����������������������%������.������O������������������'����������������������������+,���&�%��

%�&���-� �������-� 58����� �-���� ������ ������� ��6�-����� �����4.�����/� ' ��-� ��  ��-+� ��  ��� ��/�

�����������/,� -
��
� �������/� �%�� ��������/,� 5��%��/� '����������/� �����������/+� ���� 6���/�

�����������/
� 	�������  �8,� �4� ������������ ���������� ������ 58����� ��  ������ �����-�����7� A#>� ������

�����4.�����/
� 1������ 58����� �������  �8� ��� ���������� ����-��������� �������� ������ �������� �����-�

���� ���%�� ��%���-�� ��5����.��%�� ������������ ��6�-����� �� �������  � ���  ��������� �� �����.��%��

���/������� �4��������&�
� ���������� ������ 58����� � ��%.� ���������.� ����� ��5 ��� � '� ��%��

 �������+,� ���8��� ���-�� -�4����� 58����� �� ��� ����%����� �� ������.�  ���.� ���
� � �����7� ��������

�%&��-� ��� � @
#@;
#!2,##� ������/,� �� ���%�� ��6���� ������� ��� ����&�� 9�� ����� ��� "
#3A
3!2,##� ��
�

1�������������:�������������������������������"#!@����
�

�

�� ����� @� ��L��������� "#!$� ���� D��.�� ��� ������ � 	
�
� ����� ��� �� 1�� �.� �%����.� ��������

1��� �85����������-��8�����6���� ����������-��/�����������;
"�& -���� ����������������%�-��

K	�������: ���� ��6�-������� O� ���8� ������ ��������������� %� ������� 1�%�-�� ���������%��

0����������� �� ������� "##AO"#!$K
� 1���-����-� �-���� �� �� ����-��������� �5 ��%�� ����:�

 ��� ����/� ��� ��-��.�  � ��-�� ="=� �� ��-����� �����/� �I0� ���� ��� �8�������� � ��%�� ����-���������

�������������  ��� ���&����� ����:� ������-���%�������-
������7��-���� ���!R@#?R2##� ������/,� ��

���%�� ��6���� ������� ���� �7� 58����� -�� �-������ 2A?R!##� ������/
� 1����������� ����:�������

�������������������������"#!@����
�

�

�� ����� "!� �� ������� "#!$� ���� D��.�� ��� ������ � 	
�
� ����� ��� �� 1�� �.� �%����.� ��������

1��� �85����������-��8�����6���� ����������-��/�����������;
"�& -���� ����������������%�-��

K	�������: ���� ��6�-������� O� ���8� ������ ��������������� %� ������� 1�%�-�� ���������%��

0����������� �� ������� "##AO"#!$K
� 1���-����-� �-���� �� �� ���4�����  � ��-�� ="=�

����-������.��%������ ������58�������������������� ��%� 0������� ��������� � �������&�
������7�

�-���� ��� "� $$#� ###� ������/,� �� ���%�� ��6���� ������� ���� �7� 58����� -�� �-������ 3$#� ###� ������/
�

1���������������:���������������������� ����������"#!2�����

�

�

�

�



���������	
������
���	���
����������
�������������������������������������������	
������������� ���	
�������

� � � �#�
�

��&���-����������-�� �����,���&��-�%.������.7���%������������������ 6���� ���������������������

 .(��

�

����������8�����(�

�

• ������� ���.����� �� ����.�  ������� �&�� S� ��� ���/���� �� �8���.��� ��  �&����/,� �� ��&��/�

�������.���8���%��������������������������

• ������� ��������� ������ ����������� ��� ����%�� �5����%�� ���� �����/� ���&�� ��� ��&��/�

�����������������������

�

����������8����,����.����������������-� �&�����������(�

�

• ������������������S�	�&����������������������-� �������5��4���-,������.�� �������������

�������� �6��������,���������4��������&����4���������.,�5����������&��

• ����������.������� ������.�-��������-����.�S���%� ������ �8������������-�4�� �������7�

�-���� ����-�������-����� ��%������������������	�&��8������5��4����-� �8�-�4�� �.%����/�

��� �����4�,�

�

� �5�.�%��.������ .�������6���� ���,������&�����4������ ������������������(�

�

• ������� ���.����� ��� �-����-�� �� &�� ������ O� ��� ��%�8��� ��� 6���,� �4� ��8�7� �������� �����

������������ �� �� ����������� ��� ����� ���-�����-� �� ���������� �� �������� ���,� �����-� �� ��

������ �5���/� -�4�� -��7� ������ ��� ���� ������� 6���� ���
� 	�&���� �  ����  �8� ����5��%�7� ��-�

 �������-� �� ��.�����������������8����,��5�������������7��������-������ &�����������/�

���  ����� ������� 6���� ���
� ��8� ���7� �� ��&�� ���.�����/� �� ��������.� �������&�� ��� �����

���-�����-��� ������ ����������,��������/������5������ ����������� ������.�����5������������

'/��%��%� ��������+
� �� ��������� %��� ������ ���������� ���4.�  �8� ����� ������.��� 	�&���� -��

&����4� -�4�����7�  �� ������� ���8���� ����� 6���� ���%�� �� ����� ��5������������ �� ��

 �����4�� ������,� �� ������� �� �-���� ��������.��� ��� ������ �����������/� �� ��-���&��

6���� ����/
�������"#!$� �&������������ ����������/�-�4�������
�

�

• ��������-����� �&������������/�O����4����� �&�����������������������������������������

�-����-��  �&�� ����������/� ������� �� ����.%��8��%�� ������� �� ��/����� 5��4.��-�

'�����4�����%�� ��� � ��L����� �0=��!H+� �� �������/� �-&�� ��� ��%����/� ��� �-����.�  ���.�

��������.
� ������� �-����  �&�� ����������/� 	�&���� ������������-�-������ �������� ������

��� ��������������������������� ������5��4.���/���6�-�������������������-��������������� ��������

����������-����� ���������������
�

�

• ������� ��������� S�  �&���� �� ����� ������������ ���4����  .� ��� ������ �������.��� ��

�����-������/� ������ ����4������ ��� �����/���&�,� 5.�L� ��/� ���������%�� 5���
� �������-�� ���

������ � 	
�
�  .� �� %�&����� -����� ��8��� ��5������� ���� �����/����� ��  ����������

����%�����������������
�1�������	�&�������5��4.���-��������� ��������4�����,����8������-��

������ ��/� ������.%�������� �� �� ����������
� �� ����� ������ ��� �����&�� 6���� ����/� �� �������

����������/���4�����,���������� �	
�
� �� ������ ��8��������������4������ �������������������

 ��������-� �����/����-,� �� ���.���� �� ��-� ������ ��� ��������� ����������� ��4������ �� ��

����������
�

�

• ������� ���������� S�  �&���� �� ����� ������������ �� ����� ����-����� ���������� 6���� ����� ���

5��4.��� -�������.� ���� ��%�����.� � ��������� �����84��� �� ���%�8�������-� ��-��&��

��-�%�������
���������� �	
�
�����-����5��-&�������������.�6���� ��.,����5��4.����%������



���������	
������
���	���
����������
�������������������������������������������	
������������� ���	
�������

� � � �$�
�

��5���.������ �� �� ����� ��5����������� L&���� 6���� ������� �� � �� ����� ������� �� ��/�����

5��4.��-
�

�

D��.�� ��������� � ����.�� ���  �� ������,� �%������ �� ��/���.� "Q#$Q"#!!� �� ����� ""�-���� "#!!� ����

�� �������������������%�,��%������������-����-�)I�5���������� �&�������������/�������G������*�

S� ������ ��� �� ����-����� ���������  �8� ���� ��� �-� /���(QQ���
���O%�B
%��
��Q�GT��5�������� 
� �� 
�

D� ���� ��� �� ������ �����  �&��8� ���� ��-������� ��� ��-���  �� �5��  �� ������� �� ��� �����

����������%�,���4������5��%����������������%������ ���� �������� ��������4���(�

�

D� ���� �� !� O�  �&���� �������� �������7� ������ �.� �� �6������.� �������8� ��6�-�����.,� ��&���� ��

������ �����-� ����������/� -����,� � ���� � �� �� �4����-� ������� ���/� ���/����%��� ���� ������ ���/�

���8���� ��-��������� ���������.���/�  ��5���7,� 5��������: ���� ����  ������ �� ������������ �� �8�� ���

��6�-����
�	�&�������� ���.����������� �� ��-� ������������/�-����,����������������7�����������.�

��-�������8� �� ���� ���-�� �� ���������-�,� ������ ���.�� �� ��-� ����� &����4� ������� ��� -������

��-��������� �����������,� �-�4�����7� ��� -��������� �5��������%�� �%�-�������� �������� �����-�

 �����0������,���� ����7����5��%��5��������5�������7�%����� �����������������
�

�

��-������ S� 	�&����  �� ���� ����4 �.� �� ��8� �� ���.����-� �-�4��������� ��� -� ��� �5��� �����%��

�%�-���������������� �����-���������������5�����������%����� �����������������
�

�

D� ������$
$�O���� �����,������&�-���������-�����,����������������-����������-������������-�����
�

�

��-������S� �&�������������������0�,����5 ����/�%��������������������������-������������ �&��8�����

�� �� �5������ -�4����� '����� �� �� 5�����  �����,� ���� � �����.� ��� ���/���� �� �8���,� ����%����� �����

������.���������������%�85��������� ����%&����/��� ���������/+
�

�

D� ������$
A�S���� �����&�� ����%������/� �&���
�

�

��-������ S�����4 ��� �� �������� �� ��  �� �����,�  �&����������5���������%���������&�� 6���� ����/,�

��� � ����%����� ������������������������-��������6�-������-� �&���
�

�

D� ������$
!?�O������������������ ���������.��� �����5�8���/����.����-��5��,�������������������

������������%���%�-�������,������������������-���������������������
�

�

��-������ S� ����4 ��� �� ���� ���� �� ��  �� �����,�  �&���� ���� ������������  �8� ��� �������������� ��

��-�� �������� ���  ������ ����:� ��������� ��� �����%�8��� ��� 6���,� 4�� �������� ��� ����  .� ������� �� �� �%����

������.� �������.������/
�

�

D� ���� �� 3
"� O� ��6�-����� ��� ��-��� ����%�������� �����������%�� I������ ����-�����%�� ���

�-������������������������������5����-�������� ��%�����4��-����� ��
�

�

��-������ O� ����4 ��� �� ���� ���� �� ��  �� �����,� �� ����7� ����%�������� �����������%�� I������

������-�D��.���	�&���������������� ��7����6��
�

�

D� ������!!�O�������-�����"������������-�����,������ �&�����������������%��I�����,����������

�%�������7���5���������� �8���� ��������������� ���-�,����������-����-����-�
�

�

��-������O�����4 ����� ���������� �� �� �����,� �&������ �8�������� �� ������������� ���������%�8���

��� �����.��� �� ���� �%��������� ��%�� �������  �����:
� F������������ 	�&���� �������7� 58����� �������8�



���������	
������
���	���
����������
�������������������������������������������	
������������� ���	
�������

� � � �%�
�

��6�-�����.� �� �����  �� &5,� �5�� ��4��� ������� ������ -&%�� ����-�7� ��6�-����� ��� ��-��� ����

��������������������%�����������5������-�� ��������-�
�

�

D� ������!?�O��-��������5�������������-�� �8����,�����-�����!@������������:�������-�� �.��
�������

-�� �8��������������������7�������-�����(�

• ��6�-�������� ��-����� �.������� ���������� �� �����:��� ���������� ������-��-������,� ��&����

������� �-�������-�%.�-��7������ ������� � ������  ������ ���� ��������� 6���� ����� ���������&��

6���� ����/��-������,�

• �� ���������� �� ����/���6�-��������5���������/�������-�����������5���������5��4.��%����

��� ����5�8��-������-,�

• ��6�-����������-����������������&���-� ��,���4������������������,��/�75������8���,�-�����-��� �����

��� ����5�8��-������-,�

• ��������� ���� ���,� �5��-��.��� ���������� -��.��� -��7� -��� ��� �� ����/���.��-�-�� �.��,�

��&�� ������.� �-������� ��  .� � ������ �� ���������������� ����� &�� ���� ��&�,� ��  ����%&�������

�������5�������� ����&����� ����/,�����������/�������/��%�-����:,��������� �5 ������,�

 �����:������� ���-����5����������-�,������������������-�����5�������������������������%�
�

�

��-������O�����4 ����� ���������� �� �� �����,� �&������5�������������5��4.�������� �����%��������

���.�������-���$���%���-���������������%��	� ��-���5���
�D�����-�	�&������� ��-�� �8��������� .�

-������������������������������������:��� �8���.���/������������� �&���������� �-��� �&���
�

�

�� ���� "#!@� D��.�� 	�&���� ���������� � ����.� �����8� �����&�� 6���� ����/� �� ��� ��,� �%��������

���&������
��

�

�� ����,�?��������"#!$�

�

�

D��.��	�&������������� �	
�
�

�

�

=��4���1���/� ��6���F�%���� ���

1��� �D��.��� �������� �D��.���

�


