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ZAŁĄCZNIK nr 1 Bilans

ZAŁĄCZNIK nr 2 Rachunek zysków i strat

ZAŁĄCZNIK nr 3 Zmiany w kapitale

ZAŁĄCZNIK nr 4 Rachunek przepływów pieniężnych

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE

Nazwa firmy: KCSP Spółka Akcyjna

Adres: Bojkowska 37, 44-100 Gliwice

Telefon: +48 32 461 20 30

Fax: +48 32 461 20 31

Strona www: www.kcsp.com

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000362320

NIP: 6312617274

REGON: 241685391

Kapitał zakładowy: 1.050.000,00 zł (stan na: 31.12.2012 r.)

KCSP S.A. jest firmą innowacyjną prowadzącą działalność projektową oraz badawczo-rozwojową w 
zakresie technologii bezprzewodowych. Specjalizuje się w obszarach takich jak:

• bezprzewodowa infrastruktura teleinformatyczna (Cloud Wireless Mesh),

• inteligentne sieci elektroenergetyczne (Smart Grid)

• rozwiązania zdalnego zrządzania rozproszonymi źródłami energii odnawialnej PV (Smart PV)
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Spółka  tworzy  nowatorskie  rozwiązania  oraz  usługi  dla  technologii  bezprzewodowych.  Rozwiązania 
dostarczane  przez  Spółkę  dedykowane  są  dla  sektora  telekomunikacyjnego,  municypalnego, 
energetycznego, odnawialnych źródeł energii, przemysłowego oraz komercyjnego.

Spółka  kreuje  i  realizuje  swoją  misję  poprzez  tworzenie  inteligentnej  infrastruktury  komunikacji  
bezprzewodowej wraz z usługami, która przekłada się na budowę bardziej wydajnych i przyszłościowych 
rozwiązań wspierających różne płaszczyzny całego ekosystemu gospodarczego.

Spółka publiczna notowana na NewConnect – Rynek akcji GPW

Zarząd
Prezes Zarządu: Bartłomiej J. Gawron

Rada Nadzorcza
Przewodniczący RN: Józef Gawron
Członek RN: Piotr Skrzyński
Członek RN: Piotr Lubina
Członek RN: Włodzimierz Krawczyk
Członek RN: Jadwiga Krawczyk

1.2. PREZENTACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie Finansowe KCSP S.A.  z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Bojkowskiej  37, zostało 

sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o Rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2009r nr 152,poz.1223 z późn zm.) oraz Kodeksem Spółek Handlowych. 

Sprawozdanie finansowe za 2010 r. podlegało badaniu przez biegłych rewidentów na podstawie  

art. 64.1  Ustawy o rachunkowości.

Spółka przedstawia Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy, który rozpoczyna się 01.01.2012r.  

kończy 31.12.2012r. 

Przyjęty rok obrotowy jest  jednakowy dla celów bilansowych i  podatkowych oraz pokrywa się z 

rokiem kalendarzowym.
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1.2.1. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie  Finansowe  sporządzone  zostało  przy  założeniu  kontynuowania  działalności 

gospodarczej.

Jednakże  Zarząd  Spółki  zwraca  uwagę,  iż  istnieją  również  okoliczności  mogące  stanowić 

zagrożenie  kontynuowania  działalności.  Powodem  występowania  takiej  niepewności  jest  trudna 

sytuacja finansowa spółki związana z tym, iż wpływy ze sprzedaży przestały zapewniać wystarczające 

finansowanie  bieżącej  działalności  spółki  działającej  w  wysoko  kapitałochłonnej  branży  nowych 

technologii. Dodatkowo w 2012 roku nie doszło do skutku podwyższenie kapitału zakładowego oraz 

pełna realizacja  emisji  akcji  serii  E  i  F  mimo podjętych uchwał 22.05.2012 r.  oraz 22.10.2012 r.  

Pojawiły się więc kłopoty z utrzymaniem bieżącej płynności i problemy z regulowaniem bieżących 

płatności,  również  publiczno-prawnych.  Zarząd  jednak  prowadzi  bardzo  intensywne  działania  

zmierzające do pozyskania  środków na pozwalających na bieżące finansowanie  działalności  oraz 

przyszły  rozwój,  i  prowadzi  bardzo  zaawansowane  negocjacje  z  potencjalnym  inwestorem 

strategicznym, który zapewniłby spółce dokapitalizowanie.

Sprawozdanie  finansowe  zawiera  dane  za  rok  obrotowy  2012  oraz  odpowiednie  dane 

porównywalne za rok poprzedzający rok obrotowy, tj. 2011.

W trakcie roku obrotowego nie nastąpiło połączenie z inna spółką.

1.2.2. Sprawozdanie Finansowe sporządzone na 31.12.2012 r. obejmuje:

1. Bilans sporządzony,

2. Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym ,

3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,

4. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym,

5. Dodatkową informację i objaśnienia.

Ewidencja księgowa zachowuje obowiązujące zasady rachunkowości;

 kompletności i chronologii zapisów księgowych,

 memoriału,

 współmierności przychodów i kosztów,
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 istotności,

 ciągłości w zakresie grupowania operacji gospodarczych.

W  Sprawozdaniu  Finansowym  Spółka  wykazuje  zdarzenia  gospodarcze  zgodnie  z  ich  treścią 

ekonomiczną.

Wycenę poszczególnych składników aktywów i pasywów przeprowadza się w sposób następujący:

Środki  trwałe  oraz Wartości  niematerialne  i  prawne  wycenia  się  według  cen  nabycia  lub  kosztów 

wytworzenia i pomniejsza o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Dla aktywów trwałych o wartości  początkowej od 3 500,00zł  odpisów amortyzacyjnych dokonuje się 

miesięcznie  metodą  liniową  przy  zastosowaniu  stawek  przewidzianych  

w  Wykazie  Rocznych  Stawek  Amortyzacyjnych  stanowiących  załącznik  do  Ustawy  o  podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. nr 74,poz.397 z późn zm), jeżeli nie różnią się w sposób  

istotny od stawek wynikających z okresu ekonomicznej użyteczności.

Rozpoczęcie  dokonywania  odpisów  amortyzacyjnych  od  środków  trwałych  oraz  wartości  

niematerialnych i prawnych trwałych o wartości początkowej powyżej 3  500,00zł następuje po miesiącu 

przyjęcia ich do użytkowania.

Środki  trwałe  w  budowie  wycenia  się  w  wysokości  ogółu  kosztów  pozostających  

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Środki  trwałe  w  leasingu  uznanym  podatkowo  za  finansowy  przyjmuje  się  do  ewidencji  środków 

trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Należności i roszczenia:

 krajowe – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem ostrożności,

 zagraniczne  –  w  ciągu  roku  obrotowego  oraz  na  dzień  bilansowy,  wycenia  się  

z zastosowaniem kursu średniego waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski 

(art.30ust.1 Ustawy) z dnia poprzedzającego przeprowadzenie transakcji (wystawienia faktury) 

lub wyceny na dzień bilansowy.

Środki pieniężne wycenia się:

 w kasie – w wartości nominalnej,
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 w bankach – w wysokości potwierdzonej wyciągiem bankowym.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z  

zasadami rachunkowości (art.30 Ustawy o rachunkowości. Wycenę bilansową przeprowadza się raz w 

roku na dzień kończący rok obrotowy, według obowiązującego na ten dzień średniego kursu NBP.

Zobowiązania wycenia się w kwocie nominalnej wymagającej zapłaty:

 krajowe – wg wartości z dnia ich powstania,

 zagraniczne – w ciągu roku obrotowego oraz na dzień bilansowy, z zastosowaniem kursu śred-

niego  waluty  ustalonego  przez  Narodowy  Bank  Polski  z  dnia  poprzedzającego  dzień  prze-

prowadzenia  transakcji  (wystawienia  faktury)  lub  na  dzień  bilansowy,  chyba  że  

w  zgłoszeniu  celnym  lub  innym  wiążącym  Spółkę  dokumencie  ustalony  został  inny  kurs 

(art.30ust.1 Ustawy)

Stany zapasów objętych ewidencją ilościowo -wartościową wycenia się:

 towary nabyte - w cenie zakupu. Stosuje się również zasadę pomniejszania wartości zapasów nie  

rokujących w przyszłości dalszego wykorzystania lub sprzedaży, o odpisy aktualizujące,

 rozchody towarów wycenia się w cenach zakupu stosując metodę FIFO.

Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Spółka  nie  nalicza  rezerw  na  nagrody  jubileuszowe  i  odprawy  emerytalno-rentowe.  Zgodnie  

z  przepisami  Kodeksu  Pracy  (art.921)  obowiązuje  jednomiesięczna  odprawa  w  przypadku  przejścia 

pracownika na emeryturę lub rentę. 

Spółka  stosuje  obowiązujące  zasady  opodatkowania  podatkiem  dochodowym  na  zasadach 

ogólnych. Ustala odroczony podatek dochodowy w związku z przejściowymi różnicami między wykazana 

w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. zgodnie z art.37  

Ustawy o rachunkowości.  Na dzień 31.12.2012r. Spółka tworzy rezerwy w wysokości  kwoty podatku 

dochodowego wymagającej  w przyszłości  zapłaty  oraz  ustala  aktywa z  tytułu  odroczonego podatku 

dochodowego w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego.

Spółka  stosuje  podatkową  metodę  ustalania  różnic  kursowych  dla  celów  bilansowych  

i podatku dochodowego (art.9b pkt 1.2 Ustawy).
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Składniki  aktywów  i  zobowiązań  finansowych wycenia  się  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w 

rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  12  grudnia  2001  r.  o  instrumentach  finansowych.  Jednostka 

kwalifikuje posiadane instrumenty finansowe do jednej z czterech kategorii zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów. Skutki przeszacowania do wartości godziwej aktywów finansowych zaliczonych do 

aktywów dostępnych do sprzedaży jednostka zalicza zgodnie z  § 21 ust.2 pkt.  1  Rozporządzenia  do  

wyniku roku bieżącego. W razie braku możliwości ustalenia wartości godziwej aktywa te wycenia się w 

cenie nabycia określonej w § 13 Rozporządzenia.

2. DODATKOWE  INFORMACJE  I  OBJAŚNIENIA  DO  SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują następujący zakres przedmiotowy:

 informacje uzupełniające do pozycji Bilansu, Rachunku Zysków i strat oraz Rachunku Przepły -

wów pieniężnych za okres sprawozdawczy objęty Sprawozdaniem Finansowym,

 proponowane rozliczenie zysku,

 podstawowe informacje dotyczące pracowników i Organów Spółki,

 inne istotne informacje.

Prezentowane w załącznikach oraz poniższych objaśnieniach i tabelach dane liczbowe wyrażone są w 

złotych polskich, o ile nie zaznaczono inaczej.

2.1. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Bilans Spółki za rok obrotowy 2012 przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania Finansowego.

1. W roku 2012 nie aktualizowano wartości środków trwałych.

Szczegółowy zakres  zmian  wartości  grup  rodzajowych  środków trwałych,  wartości  niematerialnych  i  

prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z  

tytułu: nabycia, przemieszczenia, likwidacji, korekt oraz stan końcowy, przedstawia Tabela nr 1.

W 2012 roku nie powstały różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu 

lub wytworzenia środków trwałych.

W roku sprawozdawczym Spółka przede wszystkim nabywała sprzęt komputerowy.

Tab.1
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Treść Grunty
Budynki, lokale i 

obiek.inż.ląd.i wod.
Maszyny i urządz. Środki transp. Inne środki trw Razem

Wartość brutto       

Bilans otwarcia   22 495,69 18.285,00 72 943,22 113 723,91 

Zwiększenia   15 585,89   15 585,89 

Zmniejszenia       

Bilans zamknięcia   38 081,58 18.285,00 72.943,22 129 309,80

Umorzenie       

Bilans otwarcia   11 550,52 5 790,25 69 014,91 86 355,68 

Zwiększenia   9.426,49 3.657,00 889,44 13 972,93 

Zmniejszenia       

Bilans zamknięcia   20 977,01 9 447,25 69.904,35 100 328,61 

Wartość netto na BO   10 945,17 12 494,75 3 928,31 27 368,23 

Wartość netto na BZ   17 104,57 8 837,75 3.038,87 28 981,19 

2. W roku obrotowym Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska i nie planuje ich na rok  

następny.

3. Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

4. Spółka nie posiada wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań  

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Spółka w działalności wykorzystuje następujące środki trwałe na podstawie umów leasingu, na-

jmu i dzierżawy:

Samochód osobowy, sprzęt  komputerowy .

6. W roku 2012 przeprowadzono inwentaryzację zapasów drogą spisu z natury. Na dzień 31.12.2012  

r. dokonano odpisu aktualizujacego wartość zapasu towarów zalegających w magazynie powyżej 

1 roku. Odpis aktualizujący wyniósł 42 639,62 zł.

7. Spółka nie posiada należności długoterminowych. W pozycji inwestycji długoterminowych Spółka 

wykazuje udziały w Spółce Simplum Polska Sp. z o.o. W 2012 roku Spółka zakupiła 161 udziałów 
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spółki Simplum Polska o wartości nominalnej 8 050 zł. Ze względu na niemożność ustalenia war-

tości godziwej na dzień 31.12.2012 r. udziały te zostały wycenione na dzień bilansowy w cenie  

nabycia na kwotę 62 398,50 zł.

8. Dane o strukturze własności kapitału własnego: 

 kapitał zakładowy równy 1 050 000,00 zł dzieli się na 7.000.000 akcji o  wartości nomin-

alnej 0,15 zł. 

 wydano akcje serii A 1.554.000 – akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu;

 wydano akcje serii B 3.108.000 – akcje imienne nieuprzywilejowane

 wydano akcje serii C 1.338.000 – akcje imienne nieuprzywilejowane

 wydano akcje serii D 1.000.000 – akcje imienne nieuprzywilejowane

Akcjonariuszami są krajowe osoby fizyczne.

 kapitał zapasowy w wysokości 764 300,00 zł  utworzony został z „agio”.

 Strata za rok 2010 w wysokości minus 125. 401,48 zł.

 Strata za rok 2011 w wysokości minus 1.050.544,32 zł.

 Strata za rok 2012 w wysokosci minus 945 529,43 zł.

Zestawienie zmian w kapitale własnym przedstawia Załącznik nr. 3

9. Zarząd Spółki proponuje poniesioną stratę netto pokryć przyszłymi zyskami.

10. Rozliczenia międzyokresowe – pozycje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów ujęto w 

Tabeli nr 2.

Tab.2

Wykaz czynnych i biernych 
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 rozliczeń międzyokresowych kosztów

Lp Tytuły Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012
1 2 3 4

 
Czynne rozliczenia kosztów (bilans 

poz.Aktywa.B.IV) w tym: 510.512,46 2 365,99
1. prenumerata 2 408,10 2 123,67
2. Domena 175,00 242,32
3. Faktura otrzymana w styczniu 2012 380.094,00
4. Dostawa, realizacja styczeń 2012 127.835,36

Jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów , w pozycji „Inne rezerwy krótkoterminowe” (poz.B.I.3 
pasywów bilansu), w kwocie 219 512 zł ujęto rezerwę na wynagrodzenia Prezesa Spółki.

11. Rezerwy wykazane w bilansie obejmują:

• Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego  237,47 zł

• Rezerwa na wynagrodzenie Prezesa 219 512,00 zł

• Rezerwa na doszacowanie zobowiązań Spółki wobec

Akcjonariusza z tytułu przejęcia kredytów   53.792,00 zł

• Rezerwa na przewidywane koszty sądowe   12 252,00 zł

• Zobowiązań długoterminowych Spółka nie posiada.

12. Odpisy aktualizujące należności:

wykorzystanie rozwiązanie
Odpis na należności z 
tytułu dostaw i usług -  zł             26 672,85 zł    26 672,85 zł      
Odpis na należności inne 251 122,08 zł 543 652,05 zł  15 000,00 zł  779 774,13 zł    

-  zł             -  zł             -  zł            -  zł               
RAZEM 251 122,08 zł 570 324,90 zł  -  zł            15 000,00 zł  806 446,98 zł    

Stan na 
31.12.2012

ZmniejszeniaTytuł odpisu Stan na 
01.01.2012

Zwiększenia

 
Z kwoty 26 672,85 zł odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, kwota 21 825 zł 

dotyczy należności od podmiotów powiązanych.
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13. Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach bilansu.

Nie dotyczy.

14. Zobowiązania zabezpieczone na majątku oraz zobowiązania warunkowe.

Nie dotyczy.

Spółka nie korzysta również z instrumentów finansowych.

2.2. OBJAŚNIENIE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Rachunek  Zysków  i  Strat  sporządzony  na  dzień  31.12.2012r.  przedstawia  Załącznik  

nr 2 do Sprawozdania Finansowego.

1. W  2012  roku  nie  wystąpiło  zaniechanie  jakiejkolwiek  z  działalności  oraz  nie  przewiduje  się 

zaniechania w roku następnym.

2. Spółka prowadziła sprzedaż dla odbiorców krajowych.

3. W roku obrotowym Spółka nie ponosiła kosztów odsetek ani skapitalizowanych różnic kursow-

ych od zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania kosztu wytworzenia  we własnym za-

kresie środków trwałych przyjętych w ciągu roku do użytkowania.

4. W roku 2012 nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

5. Spółka nie ma przychodów, kosztów i wyników działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 

osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto, przedstawia Tabela nr 3.

ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWE OPODATKOWANIA
PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO (ZYSKU) BRUTTO

Tab. 3
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Lp Wyszczególnienie 01.01.2012 - 
31.12.2012

1 2 3

1.  Przychody księgowe 3 152 597,63

2.
Przychody niepodlegające opodatkowaniu-rozwiązanie odpisu 

aktualizującego należności 15 000,00
I. Przychody podatkowe 3 137 597,63
1. Koszty wg. ksiąg 4 145 427,96

II. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: 868 773,88

1. Amortyzacja wartości firmy 60 868,44
2. Wydatki związane z SK 4518R 20 006,75
3. Opł.notarialne NKUP 9 206,00
4. Gastronomia 14 336,58

5. Odsetki i opłaty egz. publ.prawne 419,91

6. Odpisy aktualizujące  należności 570 324,90

7. Odpisy aktualizujące zapasy 42 639,62

8. Rezerwa na wynagrodzenie Prezesa 109 756,00

9. Naliczone odsetki od pożyczek 4 435,62 

10. Amotyzacja NKUP komputery – leasing finansowy 3 432,17

11. Kary i składki 452,50
12 Ujemne różnice kursowe z wyceny 31,50

Odsetki naliczone od zobowiązań na 31.12.2012 13 088,06
Rezerwa na postępowania sądowe w toku 12 252,00

12. Pozostałe 7 523,83
III. Koszty podatkowe nie ujęte w księgach, w tym: 19 018,25
1. Ewidencja przebiegu pojazdu 14 336,23
2. Część kapitałowa rat leasingowych 4 682,02
IV. Koszty podatkowe 3 295 672,33
V. Strata Podatkowa -158 074,70

7. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły.

8. W Spółce na dzień 31.12.2012r. nie występują środki trwałe w budowie.

9. Spółka tworzy aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego :

Rezerwa na wynagrodzenie Prezesa 219 512 zł x 19% = 41 708,00

Naliczone odsetki od pożyczek zaciągniętych 4 435,62 zł x 19% =     843,00
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Odpis aktualizujący wartość zapasów                42 639 zł x 19% =   8 101,00

Rezerwa na koszty sądowe 12 252 zł x 19% =  2 328,00

Odsetki naliczone od zobowiązań                                      13     088 zł x 19% = 2     486,60   

Razem aktyw z tyt. podatku          55 466,60

     

Rezerwa na podatek odroczony z tytułu różnic wynikających z przeklasyfikowania leasingu operacyjnego 

na finansowy: 1 249,85 zł x 19% = 237,47 zł

10. Dla pozycji ujętych w Bilansie i Rachunku Zysków i Strat wyrażonych w walutach obcych, do ich  

wyceny na dzień bilansowy przyjęto kursy z tabeli 252/A/NBP/2012 z dnia 31.12.2012r.:

 1 EUR = 4,0882 zł

2.3. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek  Przepływów  Pieniężnych  Spółki  przedstawia  Załącznik  nr  3  do  Sprawozdania 

Finansowego.

1. Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony na podstawie danych ksiąg rachunkow-

ych w układzie i ze szczegółowością przewidziana w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1.

2. Przepływy działalności operacyjnej w tym obszarze działalności ustalono przepływy pieniężne 

metodą pośrednią dokonując odpowiednich korekt wyniku finansowego netto.

3. W  zakresie  działalności  inwestycyjnej  zaprezentowano  wydatki  z  tytułu  zakupu  środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

2.4. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRACOWNIKACH I ORGANACH SPÓŁKI

1. Informacje na temat stanu zatrudnienia przedstawiono w Tabeli nr 4.
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STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W ROKU OBROTOWYM
Tab. 4

Lp Wyszczególnienie Stan na 
31.12.2012

1 2

1. Pracownicy umysłowi 5
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych -
3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju -

4.
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i 

wychowawczych -
OGÓŁEM 5

W roku obrotowym w Spółce nie zatrudniano uczniów oraz osób młodocianych. 

Śrrednie zatrudnienie w ciągu roku wyniosło 4 osoby.

2. Osobom  wchodzącym w skład  Organów  Zarządzających  nie  udzielono  pożyczek  oraz  innych 

świadczeń o podobnym charakterze. 

3. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład or-

ganów zarządzających i nadzorujących

 kwota wynagrodzeń należnych a niewypłaconych dla Członków Zarządu za rok 

obrotowy wynosi: 109 756 zł

 w roku 2012 nie wypłacano wynagrodzeń Radzie Nadzorczej.

4. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania spra-

wozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. 

 Obowiązkowe  badanie  rocznego  sprawozdania  finansowego  za  rok  2011  prze-

prowadzone  było  przez  Vattax-Audyt  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie.  Wyna-

grodzenie wyniosło 6 500 zł.

 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2012 będzie wykonane w II kwartale 2013 

roku również przez firmę Vattax-Audyt Sp. z o.o. Wynagrodzenie wynosi 6 500 zł.
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Z innych usług poświadczających, do wykonania których z mocy prawa upoważnieni są biegli  

rewidenci, a także usług doradztwa podatkowego w 2012 roku Spółka nie korzystała.

2.5. INFORMACJA  O  ZNACZĄCYCH  ZDARZENIACH  UJĘTYCH  W  SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

1. W  okresie  od  dnia  bilansowego  do  dnia  zatwierdzenia  Sprawozdania  Finansowego  nastąpiły  

następujące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym:

- Spółka podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki dotyczącą przyznania dotacji w wysokości 

4 167 720 zł w ramach poddziałania 4.5.2 POIG (POIG.04.05.02-00-016/12).

- Przyznano Spółce rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze 21% 

powierzchni Polski,

- 7 maja Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego 

Spółki o kwotę 135 000 zł poprzez emisję 900 000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,15 zł i cenie 

emisyjnej 0,25 zł.

2. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

oraz zmian sposobu sporządzania Sprawozdania Finansowego.

3. W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie spółek, wniesienie aportu, utworzenie nowej spółki  

lub nabycie.

4. Spółka posiada udziały w innych jednostkach gospodarczych tj. w Simplum Polska Sp. z o.o.

5. W roku 2012 nie wystąpiły umowy, których cel gospodarczy nie został  uwzględniony w spra-

wozdaniu finansowym.

6. W poniższych tabelach przedstawiono przychody ze sprzedaży realizowane z podmiotami powiąz-

anymi w 2012 roku, oraz należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług od podmiotów powiąz-

anych na dzień 31.12.2012”

Należności od podmiotów 
powiązanych  

Spółka w PLN

Secondstreet Polska Sp. z o.o. 2 440,00

Narrrowcasting SA 7 185,00
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PSW SA 12 200,00

Razem 21 825,00

Należności od podmiotów powiązanych są objęte odpisem aktualizującym w pełnej kwocie, czyli 21  825 

zł. 

Oprócz tego, na dzień 31.12.2012 Spółka posiada zaciagniętą pożyczkę na kwotę 50 000 zł od Spółki Dom 

Inwestycyjny Platinum Capital S.A., której termin spłaty upłyną 31.03.2012 r. – odsetki naliczone od tej  

pożyczki wynoszą na dzień 31.12.2012 r. - 4 486,62 zł.

7. Spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego, a w prezentowane sprawozdanie nie zaw-

iera skutków zdarzeń z lat poprzednich.

Podpis:

Prezes Zarządu   Bartłomiej J. Gawron  _______________________
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Zobowiązania wobec podmiotów 
powiązanych  

Spółka w PLN

Green Stream Communication SA 5 081,38

Narrrowcasting SA 2300

Multispace Real Estate SA 244

Razem 7 625,38
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