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SZANOWNI AKCJONARIUSZE, 
 
 
Niniejszym przekazujemy raport okresowy  
z działań Emitenta (Spółki) w okresie od  
1 stycznia  2016 r. do 31marca 2016r. 
 
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
 
1.1. DANE SPÓŁKI 
 
Firma:  MobiMedia Solution S.A. 
Forma prawna: spółka akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Wspólna 50/14, 

00-684 Warszawa 
Tel.:  22 25 22 355 
Fax:   22 25 23 974 
Internet: www.mobimediasolution.com 
E-mail:   investors@mobimediasolution.com 
KRS:  0000412022 
REGON: 146014977 
NIP:  521-362-77-25 
 
1.2. ZARZĄD 
 
Michał Pszczoła –Prezes Zarządu 
 
1.3. RADA NADZORCZA 
1.3.1. NA KONIEC OKRESU SPRAWOZ-

DAWCZEGO 
 
Axel T. Hlavacek – Członek Rady Nadzorczej 
Waldemar Tevnell  – Członek Rady Nadzorczej 
ChristophBanaschek – Członek Rady Nadzorczej 
Bertil von Goetz – Członek Rady Nadzorczej 
Wilhelm Castberg – Członek Rady Nadzorczej 
 
1.3.2. NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU 

Axel T. Hlavacek – Członek Rady Nadzorczej 
Waldemar Tevnell  – Członek Rady Nadzorczej 
ChristophBanaschek – Członek Rady Nadzorczej 
Bertil von Goetz – Członek Rady Nadzorczej 
 
 
 
 

1.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB 
ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA 
W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

 
Emitent na koniec I kwartału 2016 r. nie zatrudniał  
 pracowników. 
 
1.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB 

ZATRUDNIONYCH W RAMACH GRUPY 
KAPITAŁOWEJ EMITENTA W PRZELICZE-
NIU NA PEŁNE ETATY 

 
W ramach grupy kapitałowej tworzonej przez Emi-
tenta na koniec I kwartału 2016 r. nie zatrudniono 
pracowników.  
 
1.6. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONA-

RIATU ZE WSKAZANIEM AKCJONARIU-
SZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% 
GŁOSÓW NA WZA NA DZIEŃ SPORZĄ-
DZENIA RAPORTU 

 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
głosach 

Bardinoco LTD 22 000 000 30,56% 30,56% 

Global Direct Partners AB 18 036 000 25,05% 25,05% 

Aitellu AB 6 464 000 8,98% 8,98% 

Movio Media AB 5 500 000 7,64% 7,64% 

Athleticum i Backa AB 4 250 000 5,90% 5,90% 

Pozostali 15 750 000 21,87% 21,87% 

Total 72 000 000 100,00% 100,00% 

 
1.7. OPIS ORGANIZACYJNY GRUPY KAPITA-

ŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM 
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSO-
LIDACJI 

 
W okresie objętym niniejszym raportem konsoli-
dacją metodą pełną objęte były następujące pod-
mioty: 
 
MobiCard International AB z siedzibą w Szwe-
cji.MobiMedia Solution S.A. od dnia 28 maja 2015 r. 
posiada 3.000.000 udziałów spółki stanowiących  
100% udziału w kapitale zakładowym spółki.Spółka 
Mobicard International AB posiada umowę z Cam-
ping Key Alliance (CKA). W ramach współpracy  
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z CKA spółka posiada potencjalny dostęp do blisko 
80-ciu milionów użytkowników pojazdów campin-
gowych oraz duży potencjał wzrostowy wynikający 
ze współpracy w wybranymi firmami, której celem 
jest sprzedaż pakietów ofert i treści dostarczanych 
za pośrednictwem spółki od reklamodawców do 
konsumentów. 

 
Systematic Investments Group SIG AB z siedzibą 
w Enköping (Szwecja). 
MobiMedia Solution S.A. od dnia 6 lipca 2015 r. 
posiada 1.915 udziałów spółki reprezentujących 
100% kapitału zakładowego w spółce. 
Spółka Systematic Investment Group (SIG) to deve-
loper systemów tradingowych opartych na binar-
nych systemach sztucznej inteligencji. SIG używa 
sztucznej sieci neuronowej (artificialneural ne-
twork) to realizowania zleceń w strategiach trans-
akcyjnych. SIG stworzyła model biznesu arbitrażo-
wego czerpiącego korzyści z rozbieżności ceno-
wych pomiędzy różnymi bukmacherami.  
SIG została założona w 2004 roku a jej głównym 
zadaniem było współdziałanie z rozwiązaniami 
płatniczymi w branży gier, jednak od 2006 roku 
zaczęła być również aktywna w internetowym 
handlu arbitrażowym, handlu arbitrażem ryzyka 
(riskarbitrage trading) oraz innymi formami handlu 
wysokich częstotliwości (High Frequency Trading – 
HFT). Obecnie wizją SIG jest działanie jako spółka 
opracowująca metody handlu wysokich częstotli-
wości dla zakładów sportowych. 
SIG posiada umowę z Betflag, włoską spółką  
z branży zakładów sportowych, która posiada naj-
większy udział na tamtejszym rynku zakładów 
wyścigów konnych. Na podstawie wspomnianej 
umowy SIG ma wspierać kontrahenta w tworzeniu 
i agregacji rynku, analizach, zarządzaniu gotówką 
oraz handlu zakładami. Dzięki współpracy  
z Betflag system opracowany przez SIG będzie 
umożliwiał również internetowy arbitraż pomiędzy 
różnymi stronami internetowymi umożliwiającymi 
składanie zakładów.  
SIG zapewnia dostęp do unikalnej platformy do 
składania zakładów opartej na modelu P2P, która 
umożliwia składanie zakładów za pośrednictwem 
aplikacji lub strony internetowej działających pod 
własną marką i mających dostęp do innych plat-

form elektronicznych zakładów sportowych. SIG 
posiada również dostęp do platform kasyn  
i pokera. Wszystkie te funkcjonalności wzbogacone 
są o elementy mediów społecznościowych i do-
stępne w modelu freemium – tj. świadczeniu użyt-
kownikowi darmowej usługi z funkcjami zaawan-
sowanymi dostępnymi po wykupieniu wersji  
premium. SIG dostarcza również swój system  
i technologię Punto e Banca – największej włoskiej 
platformie wymiany zakładów we Włoszech. 
 
MoneyStripe AB z siedzibą w Sztokholmie  
(Szwecja). 
MobiMedia Solution S.A. od dnia 6 lipca 2015 r. 
posiada 500 udziałów spółki reprezentujących 
100% kapitału zakładowego spółki. 
MoneyStripe specjalizuje się w marketingu mobil-
nym i multimedialnym i skupia się na opracowy-
waniu strategii oraz wprowadzaniu nowych roz-
wiązań i pakietowaniu ofert reklamowych. 
MoneyStripe AB posiada strategie oparte na kon-
ceptualnych produktach pod nazwami MoneyStri-
pe, MobiAD oraz CampersBingo, które zostaną 
wprowadzone na rynek przez MobiMedia Solution 
S.A. 
MoneyStripe jest wciąż tworzoną aplikacją opartą 
na technologii NFC, która ma służyć do obsługi 
różnego rodzaju programów lojalnościowych w 
oparciu o nalepkę z chipem, którą można nalepić w 
dowolnym miejscu, np. na karcie płatniczej. Każdy 
z użytkujących ją konsumentów będzie miał przy-
pisany swój indywidualny kod. Dzięki temu oferta 
dla danego klienta używającego MoneyStripe może 
zostać automatycznie aktywowana przez odbiornik 
NFC w sklepie, lub w Internecie po podaniu wi-
docznego na nalepce kodu w polu „kod promocyj-
ny”. 
Zaletą MoneyStripe jest jego możliwość automa-
tycznego odbierania ofert handlowych oraz raba-
towych, jak również redukowania cen produktów. 
Po zakończeniu prac nad MobiStripe, MobiMedia 
Solution oraz współpracujące ze Spółką firmy będą 
miały możliwość przy jego użyciu dystrybuować 
tysiące ofert handlowych, które będą aktywowane 
na bezpośrednio w punktach płatności.  
CampersBingo ma być jedną z wielu aplikacji do-
stępnych na platformie MobiMediaSolu-
tion. CampersBingo będzie aplikacją o charakterze 



5 

 

 

 

mediów społecznościowych służąca do gry w bin-
go, kierowaną głównie do dużych organizacji 
członkowskich, w której płatności rozliczane będą  
 
za pośrednictwem firm współpracujących z Mobi-
Media Solution S.A. Aplikacja będzie zapewniała 
użytkownikom możliwość nawiązywania kontak-
tów, komunikowania się, wymiany informacji, 
udzielania rekomendacji. 
MobiAD jest kolejną konstruowaną przez Money-
Stripe AB aplikacją, której celem ma być stworzenie 
cyfrowego rynku zbytu różnego rodzaju dóbr głów-
nie, lecz nie jedynie, w ramach dużych organizacji 

członkowskich, których każdy członek będzie mógł 
wystawić ofertę sprzedaży dowolnego produktu 
dostępną pozostałym użytkownikom. Sprzedawca 
za pomocą aplikacji będzie miał możliwość umiesz-
czenia zdjęć przedmiotu wykonanych za pomocą 
kamery urządzenia mobilnego, stworzyć jego opis, 
określić cenę, wybrać na ilu i jakich rynkach oraz jak 
długo ogłoszenie ma być dostępne. Płatności w apli-
kacji rozliczone będą za pośrednictwem firm współ-
pracujących zMobiMedia Solution. 
 
Wszystkie spółki wchodzące w skład grupy kapita-
łowej podlegają konsolidacji metodą pełną.  
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2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IKWARTAŁ 
2016 ROKU 

 
2.1. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

Wyszczególnienie z RZiS 

Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 

  
narastająco narastająco 

01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 

Przychody netto ze sprzedaży 39 244,50 14 878,07 39 244,50 14878,07 

Zysk/strata na sprzedaży -540 697,65 -167 869,48 -540 697,65 -167 869,48 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -540 697,65 80 055,98 -540 697,65 80 055,98 

Zysk/strata brutto -540 666,55 -828 598,26 -540 666,55 -828 598,26 

Zysk/strata netto -540 666,55 -828 598,26 -540 666,55 -828 598,26 

 
 

Wyszczególnienie z Bilansu 
Q1 2016 Q1 2015 

31.03. 31.03. 

Kapitał własny 58 358 980,84 -90 602,55 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 200 382,08 19 765,77 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 696,52 14,50 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 341 635,12 110 382,82 

Amortyzacja 564 999,99 64 439,42 
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2.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU 
2.2.1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 

 
 narastająco narastająco 

01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym:   

39 244,50 14 878,07 39 244,50 14 878,07 

- od jednostek powiązanych  0,00 0,00 0,00 0,00 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   39 244,50 13 000,00 39 244,50 13 000,00 
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   

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

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki  

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

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   0,00 1 878,07 0,00 1 878,07 
B. Koszty działalności operacyjnej   579 942,15 182 747,55 579 942,15 182 747,55 
I. Amortyzacja  564 999,99 64 439,42 564 999,99 64 439,42 
II. Zużycie materiałów i energii   558,21 729,56 558,21 729,56 
III. Usługi obce   14 254,55 16 819,55 14 254,55 16 819,55 
IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy   0,00 30 466,00 0,00 30 466,00 
- podatek akcyzowy  0,00 0,00 0,00 0,00 
V. Wynagrodzenia  0,00 0,00 0,00 0,00 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   0,00 0,00 0,00 0,00 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe   129,40 70 293,02 129,40 70 293,02 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00 0,00 0,00 0,00 
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)   -540 697,65 -167 869,48 -540 697,65 -167 869,48 
D. Pozostałe przychody operacyjne  0,00 504 007,72 0,00 504 007,72 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 0,00 0,00 0,00 
II. Dotacje  0,00 0,00 0,00 0,00 
III. Inne przychody operacyjne  0,00 504 007,72 0,00 504 007,72 
E. Pozostałe koszty operacyjne  0,00 256 082,26 0,00 256 082,26 
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 0,00 0,00 0,00 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   0,00 0,00 0,00 0,00 
III. Inne koszty operacyjne  0,00 256 082,26 0,00 256 082,26 
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   -540 697,65 80 055,98 -540 697,65 80 055,98 
G. Przychody finansowe  31,10 0,00 31,10 0,00 
I. Dywidendy i udziały w zyskach   0,00 0,00 0,00 0,00 
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 
II. Odsetki 31,10 0,00 31,10 0,00 
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. Zysk ze zbycia inwestycji   0,00 0,00 0,00 0,00 
IV. Aktualizacja wartości inwestycji   0,00 0,00 0,00 0,00 
V. Inne  0,00 0,00 0,00 0,00 
H. Koszty finansowe  0,00 0,00 0,00 0,00 
I. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 
II. Strata ze zbycia inwestycji   0,00 0,00 0,00 0,00 
III. Aktualizacja wartości inwestycji   0,00 0,00 0,00 0,00 
IV. Inne  0,00 0,00 0,00 0,00 
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)   -540 666,55 80 055,94 -540 666,55 80 055,94 
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)   0,00 -908 654,20 0,00 -908 654,20 
I. Zyski nadzwyczajne   0,00 0,00 0,00 0,00 
II. Straty nadzwyczajne  0,00 -908 654,20 0,00 -908 654,20 
K. Zysk (strata) brutto (I±J)   -540 666,55 -828 598,26 -540 666,55 -828 598,26 
L. Podatek dochodowy  0,00 0,00 0,00 0,00 
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwięk-
szenia straty)   

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

N. Zysk ( strata ) netto  -540 666,55 -828 598,26 -540 666,55 -828 598,26 
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2.2.2. BILANS 
A. AKTYWA 

 

AKTYWA 
Q1 2016 Q1 2015 

31.03. 31.03. 
A. Aktywa trwałe  58 493 333,36 0,00 
I. Wartości niematerialne i prawne  9 973 333,36 0,00 
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  0,00 0,00 
2. Wartość firmy  0,00 0,00 
3. Inne wartości niematerialne i prawne  9 973 333,36 0,00 
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 0,00 0,00 
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  0,00 0,00 
II. Rzeczowe aktywa trwałe   0,00 0,00 
1. Środki trwałe  0,00 0,00 
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   0,00 0,00 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  0,00 0,00 
c) urządzenia techniczne i maszyny  0,00 0,00 
d) środki transportu  0,00 0,00 
e) inne środki trwałe  0,00 0,00 
2. Środki trwałe w budowie  0,00 0,00 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  0,00 0,00 
III. Należności długoterminowe  0,00 0,00 
1. Od jednostek powiązanych  0,00 0,00 
2. Od pozostałych jednostek  0,00 0,00 
IV. Inwestycje długoterminowe  48 700 000,00 0,00 
1. Nieruchomości  0,00 0,00 
2. Wartości niematerialne i prawne  0,00 0,00 
3. Długoterminowe aktywa finansowe  48 700 000,00 0,00 
a) w jednostkach powiązanych  48 700 000,00 0,00 
- udziały lub akcje  48 700 000,00 0,00 
- inne papiery wartościowe  0,00 0,00 
- udzielone pożyczki  0,00 0,00 
- inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00 
b) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 
- udziały lub akcje  0,00 0,00 
- inne papiery wartościowe  0,00 0,00 
- udzielone pożyczki  0,00 0,00 
- inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00 
4. Inne inwestycje długoterminowe  0,00 0,00 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00 0,00 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 
B. Aktywa obrotowe  207 282,60 19 780,27 
I. Zapasy  0,00 0,00 
1. Materiały  0,00 0,00 
2. Półprodukty i produkty w toku  0,00 0,00 
3. Produkty gotowe  0,00 0,00 
4. Towary  0,00 0,00 
5. Zaliczki na dostawy  0,00 0,00 
II. Należności krótkoterminowe  200 382,08 19 765,77 
1. Należności od jednostek powiązanych  0,00 0,00 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   0,00 0,00 
- do 12 miesięcy  0,00 0,00 
- powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 
b) inne  0,00 0,00 
2. Należności od pozostałych jednostek  200 382,08 19 765,77 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   127 391,40 0,00 
- do 12 miesięcy  127 391,40 0,00 
- powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń  47 505,26 0,00 



9 

 

 

 

c) inne  25 485,42 19 765,77 
d) dochodzone na drodze sądowej  0,00 0,00 
III. Inwestycje krótkoterminowe   696,52 14,50 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  696,52 14,50 
a) w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 
- udziały lub akcje  0,00 0,00 
- inne papiery wartościowe  0,00 0,00 
- udzielone pożyczki  0,00 0,00 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00 
b) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 
- udziały lub akcje  0,00 0,00 
- inne papiery wartościowe  0,00 0,00 
- udzielone pożyczki  0,00 0,00 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00 0,00 
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  696,52 14,50 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach  696,52 14,50 
- inne środki pieniężne  0,00  0,00 
- inne aktywa pieniężne   0,00 0,00 
2. Inne inwestycje krótkoterminowe  0,00 0,00 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   6 204,00 0,00 
Aktywa razem  58 700 615,96 19 780,27 
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B. PASYWA 
 

PASYWA 
Q1 2016 Q1 2015 

31.03. 31.03. 
A. Kapitał (fundusz) własny  58 358 980,84 -90 602,55 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy  7 200 000,00 1 200 000,00 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   0,00 0,00 
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   0,00 0,00 
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy  57 495 740,00 3 495 740,00 
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  0,00 0,00 
VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -5 796 092,61 -3 957 744,29 
IX. Zysk (strata) netto  -540 666,55 -828 598,26 
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   0,00 0,00 
XI. Kapitał niezarejestrowany 0,00 0,00 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  341 635,12 110 382,82 
I. Rezerwy na zobowiązania  0,00 0,00 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00 0,00 
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  0,00 0,00 
- długoterminowa  0,00 0,00 
- krótkoterminowa  0,00 0,00 
3. Pozostałe rezerwy  0,00 0,00 
- długoterminowe  0,00 0,00 
- krótkoterminowe  0,00 0,00 
II. Zobowiązania długoterminowe  0,00 0,00 
1. Wobec jednostek powiązanych  0,00 0,00 
2. Wobec pozostałych jednostek  0,00 0,00 
a) kredyty i pożyczki   0,00 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00 0,00 
c) inne zobowiązania finansowe  0,00 0,00 
d) inne  0,00 0,00 
III. Zobowiązania krótkoterminowe  341 635,12 110 382,82 
1. Wobec jednostek powiązanych  0,00 0,00 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   0,00 0,00 
- do 12 miesięcy  0,00 0,00 
- powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 
b) inne   0,00 0,00 
2. Wobec pozostałych jednostek   341 635,12 110 382,82 
a) kredyty i pożyczki  128 184,00 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00 0,00 
c) inne zobowiązania finansowe  0,00 0,00 
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   13 812,19 46 246,52 
do 12 miesięcy 0,00 46 246,52 
powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 7 428,28 
h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 
i) inne 199 638,93 56 708,02 
3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
1) długoterminowe 0,00 0,00 
2) krótkoterminowe 0,00 0,00 
Pasywa razem 58 700 615,96 19 780,27 
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2.2.3. ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM 
 

ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM 

Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 

 
 narastająco narastająco 

01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 58 899 647,39 737 995,71 58 899 647,39 737 995,71 
- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), 
po korektach 

 
58 899 647,39 737 995,71 

 
58 899 647,39 737 995,71 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7 200 000,00 1 000 000,00 7 200 000,00 1 000 000,00 
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 
- wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7 200 000,00 1 200 000,00 7 200 000,00 1 200 000,00 
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 
okresu 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 
a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 57 495 740,00 2 495 740,00 57 495 740,00 2 495 740,00 
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00  1 000 000,00 0,00  1 000 000,00 
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 
- z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo mini-
malną wartość) 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 
okresu 

 
57 495 740,00 3 495 740,00 

 
57 495 740,00 3 495 740,00 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezer-
wowych 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) zmniejszenie (z tytułu) rejestracji kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

6.3 Kapitał niezarejestriwany 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 042 787,76 -2 857 809,42 -5 042 787,76 -2 857 809,42 
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 
- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korek-
tach 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 
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b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 5 042 787,76 2 857 809,42  5 042 787,76 2 857 809,42  
- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korek-
tach 

5 042 787,76 2 857 809,42 5 042 787,76 2 857 809,42 

7.6 Zmiana straty z lat ubiegłych 753 304,85 1 099 934,31 753 304,85 1 099 934,31 
a) zwiększenie (z tytułu) 753 304,85 1 099 934,31 753 304,85 1 099 934,31 
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 753 304,85 1 099 934,31 753 304,85 1 099 934,31 
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. 7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5 796 092,61 3 957 743,73 5 796 092,61 3 957 743,73 
7. 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5 796 092,61 -3 957 743,73 -5 796 092,61 -3 957 743,73 
8. Wynik netto -540 666,55 -828 598,82 -540 666,55 -828 598,82 
a) zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) strata netto -540 666,55 -828 598,82 -540 666,55 -828 598,82 
c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 58 358 980,84 -90 602,55 58 358 980,84 -90 602,55 
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu propo-
nowanego podziału zysku (pokrycia straty) 

58 358 980,84 -90 602,55 58 358 980,84 -90 602,55 
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2.2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Q1 2016 Q1 2015 Q1  2016 Q1 2015 

 
 narastająco narastająco 

01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności opera-
cyjnej  

    

I. Zysk (strata) netto   -540 666,55 -828 598,26 -540 666,55 -828 598,26 
II. Korekty razem  524 472,30 811 596,25 524 472,30 811 596,25 
1. Amortyzacja  564 999,99 64 439,42 564 999,99 64 439,42 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  0,00 1 580 626,13 0,00 1 580 626,13 
5. Zmiana stanu rezerw  0,00 -393 217,38 0,00 -393 217,38 
6. Zmiana stanu zapasów  0,00 0,00 0,00 0,00 
7. Zmiana stanu należności  -41 188,07 42 129,23 -41 188,07 42 129,23 
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów  

6 864,38 -720 511,30 6 864,38 -720 511,30 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -6 204,00 238 130,15 -6 204,00 238 130,15 
10. Inne korekty  0,00 0,00 0,00 0,00 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
(I±II)   

-16 194,25 -17 002,01 -16 194,25 -17 002,01 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwe-
stycyjnej  

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

I. Wpływy  0,00 0,00 0,00 0,00 
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych  

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

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości nie-
materialne i prawne  

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

3. Z aktywów finansowych, w tym:   0,00 0,00 0,00 0,00 
a) w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 0,00 0,00 
- zbycie aktywów finansowych   0,00 0,00 0,00 0,00 
- dywidendy i udziały w zyskach  0,00 0,00 0,00 0,00 
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  0,00 0,00 0,00 0,00 
- odsetki  0,00 0,00 0,00 0,00 
- inne wpływy z aktywów finansowych  0,00 0,00 0,00 0,00 
b) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 0,00 0,00 
- zbycie aktywów finansowych   0,00 0,00 0,00 0,00 
- dywidendy i udziały w zyskach  0,00 0,00 0,00 0,00 
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  0,00 0,00 0,00 0,00 
- odsetki  0,00 0,00 0,00 0,00 
- inne wpływy z aktywów finansowych  0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Inne wpływy inwestycyjne   0,00 0,00 0,00 0,00 
II. Wydatki  0,00 0,00 0,00 0,00 
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych  

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

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemate-
rialne i prawne  

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

3. Na aktywa finansowe, w tym:   0,00 0,00 0,00 0,00 
a) w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 0,00 0,00 
b) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 0,00 0,00 
- nabycie aktywów finansowych  0,00 0,00 0,00 0,00 
- udzielone pożyczki długoterminowe   0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Inne wydatki inwestycyjne  0,00 0,00 0,00 0,00 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyj-
nej (I-II)   

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

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finan-
sowej  

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

I. Wpływy  0,00 0,00 0,00 0,00 
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapi-
tału  

0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. Kredyty i pożyczki  0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Inne wpływy finansowe   0,00 0,00 0,00 0,00 
II. Wydatki  0,00 0,00 0,00 0,00 
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku  

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

4. Spłaty kredytów i pożyczek  0,00 0,00 0,00 0,00 
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  0,00 0,00 0,00 0,00 
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finan-
sowego  

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

8. Odsetki  0,00 0,00 0,00 0,00 
9. Inne wydatki finansowe  0,00 0,00 0,00 0,00 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 
(I-II) 

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

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) -16 194,25 -17 002,01 -16 194,25 -17 002,01 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -16 194,25 -17 002,01 -16 194,25 -17 002,01 
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

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

F. Środki pieniężne na początek okresu 16 890,77 17 016,51 16 890,77 17 016,51 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 696,52 14,50 696,52 14,50 
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA  
I KWARTAŁ 2016 ROKU 

  
3.1. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

Wyszczególnienie z RZiS 

Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 

  
narastająco narastająco 

01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 

Przychody netto ze sprzedaży 64 281,54 n.d 64 281,54 
n.d 

Zysk/strata na sprzedaży -566 361,01 
n.d 

-566 361,01 
n.d 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -566 361,01 
n.d 

-566 361,01 
n.d 

Zysk/strata brutto - 1 779 741,23 
n.d 

- 1 779 741,23 
n.d 

Zysk/strata netto -1 779 741,23 
n.d 

-1 779 741,23 
n.d 

 
 

Wyszczególnienie z Bilansu 
Q1 2016 Q1 2015 

31.03. 31.03. 

Kapitał własny 54 751 795,80 nd. 

Należności długoterminowe 0,00 nd. 

Należności krótkoterminowe 321 183,73 nd. 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 251,91 nd. 

Zobowiązania długoterminowe 231 200,00 nd. 

Zobowiązania krótkoterminowe 625 027,12 nd. 

Amortyzacja 595 209,02 nd. 
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3.2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU 
3.2.1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 

 
 narastająco narastająco 

01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym:   

64 281,54 nd. 64 281,54 nd. 

- od jednostek powiązanych  0,00 nd. 0,00 nd. 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   64 281,54 nd. 64 281,54 nd. 
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   

0,00 nd. 0,00 nd. 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki  

0,00 nd. 0,00 nd. 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   0,00 nd. 0,00 nd. 
B. Koszty działalności operacyjnej   630 642,55 nd. 630 642,55 nd. 
I. Amortyzacja  595 209,02 nd. 595 209,02 nd. 
II. Zużycie materiałów i energii   558,21 nd. 558,21 nd. 
III. Usługi obce   34 745,92 nd. 34 745,92 nd. 
IV. Podatki i opłaty, w tym:   0,00 nd. 0,00 nd. 
- podatek akcyzowy   0,00 nd. 0,00 nd. 
V. Wynagrodzenia  0,00 nd. 0,00 nd. 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   0,00 nd. 0,00 nd. 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe   129,40 nd. 129,40 nd. 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00 nd. 0,00 nd. 
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)   -566 361,01 nd. -566 361,01 nd. 
D. Pozostałe przychody operacyjne  0,00 nd. 0,00 nd. 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 nd. 0,00 nd. 
II. Dotacje  0,00 nd. 0,00 nd. 
III. Inne przychody operacyjne  0,00 nd. 0,00 nd. 
E. Pozostałe koszty operacyjne  0,00 nd. 0,00 nd. 
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 nd. 0,00 nd. 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   0,00 nd. 0,00 nd. 
III. Inne koszty operacyjne  0,00 nd. 0,00 nd. 
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   -566 361,01 nd. -566 361,01 nd. 
G. Przychody finansowe  31,10 nd. 31,10 nd. 
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   0,00 nd. 0,00 nd. 
- od jednostek powiązanych   0,00 nd. 0,00 nd. 
II. Odsetki, w tym:   31,10 nd. 31,10 nd. 
- od jednostek powiązanych   0,00 nd. 0,00 nd. 
III. Zysk ze zbycia inwestycji   0,00 nd. 0,00 nd. 
IV. Aktualizacja wartości inwestycji   0,00 nd. 0,00 nd. 
V. Inne  0,00 nd. 0,00 nd. 
H. Koszty finansowe  11,70 nd. 11,70 nd. 
I. Odsetki, w tym:    nd.  nd. 
- dla jednostek powiązanych   0,00 nd. 0,00 nd. 
II. Strata ze zbycia inwestycji   0,00 nd. 0,00 nd. 
III. Aktualizacja wartości inwestycji   0,00 nd. 0,00 nd. 
IV. Inne  11,70 nd. 11,70 nd. 
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
jednostek podporządkowanych   

0,00 nd. 0,00 nd. 

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)   -566 341,61 nd. -566 341,61 nd. 
K.  Odpis wartości firmy 1 213 399,62 nd. 1 213 399,62 nd. 
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne   1 213 399,62  1 213 399,62  
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne   0,00  0,00  
L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 nd. 0,00 nd. 
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne   0,00 nd. 0,00 nd. 
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne   0,00 nd. 0,00 nd. 
M. Zysk (strata) brutto z udziałów w jednostkach podpo-
rządkowanych wycenianych metodą praw własności 

0,00 nd. 0,00 nd. 

N. Zysk (strata)  brutto -1 779 741,23 nd. -1 779 741,23 nd. 



17 

 

 

 

O. Podatek dochodowy  0,00 nd. 0,00 nd. 
I. Część bieżąca 0,00 nd. 0,00 nd. 
II. Część odroczona 0,00 nd. 0,00 nd. 
Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwięk-
szenia straty)   

0,00 nd. 0,00 nd. 

R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 nd. 0,00 nd. 
S. Zysk (strata) netto  -1 779 741,23 nd. -1 779 741,23 nd. 

  



18 

 

 

 

3.2.2. BILANS 
A. AKTYWA 

 

AKTYWA 
Q1 2016 Q1 2015 

31.03. 31.03. 
A. Aktywa trwałe  55 032 976,89 nd. 
I. Wartości niematerialne i prawne  10 231 778,51 nd. 
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  0,00 nd. 
2. Wartość firmy  0,00 nd. 
3. Inne wartości niematerialne i prawne  10 231 778,51 nd. 
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 0,00 nd. 
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  0,00 nd. 
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 44 801 198,38 nd. 
1. Wartość firmy – jednostki zależne  44 801 198,38 nd. 
2. Wartość firmy – jednostki współzależne 0,00 nd. 
III. Rzeczowe aktywa trwałe   0,00 nd. 
1. Środki trwałe  0,00 nd. 
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   0,00 nd. 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  0,00 nd. 
c) urządzenia techniczne i maszyny  0,00 nd. 
d) środki transportu  0,00 nd. 
e) inne środki trwałe  0,00 nd. 
2. Środki trwałe w budowie  0,00 nd. 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  0,00 nd. 
IV. Należności długoterminowe  0,00 nd. 
1. Od jednostek powiązanych  0,00 nd. 
2. Od pozostałych jednostek  0,00 nd. 
V. Inwestycje długoterminowe  0,00 nd. 
1. Nieruchomości  0,00 nd. 
2. Wartości niematerialne i prawne  0,00 nd. 
3. Długoterminowe aktywa finansowe  0,00 nd. 
a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją  0,00 nd. 
- udziały lub akcje  0,00 nd. 
- inne papiery wartościowe  0,00 nd. 
- udzielone pożyczki  0,00 nd. 
- inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00 nd. 
b) w jednostkach zależnych i współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą 
praw własności 

0,00 nd. 

- udziały lub akcje  0,00 nd. 
- inne papiery wartościowe  0,00 nd. 
- udzielone pożyczki  0,00 nd. 
- inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00 nd. 
c) w pozostałych jednostkach  0,00 nd. 
- udziały lub akcje  0,00 nd. 
- inne papiery wartościowe  0,00 nd. 
- udzielone pożyczki  0,00 nd. 
- inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00 nd. 
4. Inne inwestycje długoterminowe  0,00 nd. 
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 nd. 
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00 nd. 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00 nd. 
B. Aktywa obrotowe  340 639,64 nd. 
I. Zapasy  0,00 nd. 
1. Materiały  0,00 nd. 
2. Półprodukty i produkty w toku  0,00 nd. 
3. Produkty gotowe  0,00 nd. 
4. Towary  0,00 nd. 
5. Zaliczki na dostawy  0,00 nd. 
II. Należności krótkoterminowe  321 183,73 nd. 
1. Należności od jednostek powiązanych  0,00 nd. 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   0,00 nd. 
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- do 12 miesięcy  0,00 nd. 
- powyżej 12 miesięcy  0,00 nd. 
b) inne  0,00 nd. 
2. Należności od pozostałych jednostek  321 183,73 nd. 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   248 108,89 nd. 
- do 12 miesięcy  248 108,89 nd. 
- powyżej 12 miesięcy  0,00 nd. 
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń  

47 588,49 nd. 

c) inne  25 486,35 nd. 
d) dochodzone na drodze sądowej  0,00 nd. 
III. Inwestycje krótkoterminowe   13 251,91 nd. 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  13251,91 nd. 
a) w jednostkach zależnych i współzależnych  0,00 nd. 
- udziały lub akcje  0,00 nd. 
- inne papiery wartościowe  0,00 nd. 
- udzielone pożyczki  0,00 nd. 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00 nd. 
b) w jednostkach stowarzyszonych  0,00 nd. 
- udziały lub akcje  0,00 nd. 
- inne papiery wartościowe  0,00 nd. 
- udzielone pożyczki  0,00 nd. 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00 nd. 
c) w pozostałych jednostkach  0,00 nd. 
- udziały lub akcje  0,00 nd. 
- inne papiery wartościowe  0,00 nd. 
- udzielone pożyczki  0,00 nd. 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00 nd. 
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  13 251,91 nd. 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach  13 251,91 nd. 
- inne środki pieniężne  0,00 nd. 
- inne aktywa pieniężne   0,00 nd. 
2. Inne inwestycje krótkoterminowe  0,00 nd. 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   6 204,00 nd. 
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 nd. 
1. Należności niezafakturowane 0,00 nd. 
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 nd. 
Aktywa razem  55 373 616,53 nd. 
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B. PASYWA 
 

PASYWA 
Q1 2016 Q1 2015 

31.03. 31.03. 
A. Kapitał (fundusz) własny  54 751 795,80 nd. 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy  7 200 000,00 nd. 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   0,00 nd. 
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   0,00 nd. 
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy  57 495 740,00 nd. 
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00 nd. 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  0,00 nd. 
VII. Różnice kursowe z przeliczenia 153 453,68 nd. 
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -8 317 656,65 nd. 
IX. Zysk (strata) netto  -1 779 741,23 nd. 
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 nd. 
XI. Kapitał niezarejestrowany 0,00 nd. 
B. Kapitał mniejszości 0,00 nd. 
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 nd. 
I. Ujemna wartość firmy – jednostki zależne  0,00 nd. 
II. Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne  0,00 nd. 
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  982 758,89 nd. 
I. Rezerwy na zobowiązania  0,00 nd. 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00 nd. 
2. Rezerwa na świadczenia pracownicze  0,00 nd. 
- długoterminowa  0,00 nd. 
- krótkoterminowa  0,00 nd. 
3. Pozostałe rezerwy  0,00 nd. 
- długoterminowe  0,00 nd. 
- krótkoterminowe  0,00 nd. 
II. Zobowiązania długoterminowe  231 200,00 nd. 
1. Wobec jednostek powiązanych  0,00 nd. 
2. Wobec pozostałych jednostek  231 200,00 nd. 
a) kredyty i pożyczki   0,00 nd. 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00 nd. 
c) inne zobowiązania finansowe  0,00 nd. 
d) inne  231 200,00 nd. 
III. Zobowiązania krótkoterminowe  625 027,12 nd. 
1. Wobec jednostek powiązanych  0,00 nd. 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   0,00 nd. 
- do 12 miesięcy  0,00 nd. 
- powyżej 12 miesięcy  0,00 nd. 
b) inne   0,00 nd. 
2. Wobec pozostałych jednostek   625 027,12 nd. 
a) kredyty i pożyczki  128 184,00 nd. 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00 nd. 
c) inne zobowiązania finansowe  0,00 nd. 
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   115 464,50 nd. 
- do 12 miesięcy 115 464,50 nd. 
- powyżej 12 miesięcy 0,00 nd. 
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 nd. 
f) zobowiązania wekslowe 0,00 nd. 
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 7 238,04 nd. 
h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 nd. 
i) inne 374 140,58 nd. 
3. Fundusze specjalne 0,00 nd. 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 126 531,77 nd. 
1. Ujemna wartość firmy 0,00 nd. 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 126 531,77 nd. 
1) długoterminowe 0,00 nd. 
2) krótkoterminowe 126 531,77 nd. 
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę 0,00 nd. 
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 nd. 
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2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 nd. 
Pasywa razem 55 734 554,69 nd. 
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3.2.4. ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM 
 

ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM 

Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q4 2015 

 
 Narastająco narastająco 

01.10.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  56 225 334,93 nd. 56 225 334,93 nd. 
- korekty błędów podstawowych 0,00 nd. 0,00 nd. 
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 nd. 0,00 nd. 
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), 
po korektach  

56 225 334,93 nd. 56 225 334,93 nd. 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  7 200 000,00 nd. 7 200 000,00 nd. 
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  0,00 nd. 0,00 nd. 
a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 nd. 0,00 nd. 
- podwyższenia kapitału  0,00 nd. 0,00 nd. 
   ...  0,00 nd. 0,00 nd. 
b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 nd. 0,00 nd. 
- umorzenia udziałów (akcji)  0,00 nd. 0,00 nd. 
   ...  0,00 nd. 0,00 nd. 
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  7 200 000,00 nd. 7 200 000,00 nd. 
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresu  

0,00 nd. 0,00 nd. 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy  0,00 nd. 0,00 nd. 
a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 nd. 0,00 nd. 
   ...  0,00 nd. 0,00 nd. 
b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 nd. 0,00 nd. 
   ...  0,00 nd. 0,00 nd. 
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 
okresu  

0,00 nd. 0,00 nd. 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu  0,00 nd. 0,00 nd. 
3.1 Zmiany udziałów (akcji) własnych 0,00 nd. 0,00 nd. 
a) zwiększenie  0,00 nd. 0,00 nd. 
b) zmniejszenie  0,00 nd. 0,00 nd. 
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu  0,00 nd. 0,00 nd. 
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  57 495 740,00 nd. 57 495 740,00 nd. 
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  0,00 nd. 0,00 nd. 
a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 nd. 0,00 nd. 
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 nd. 0,00 nd. 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo mini-
malną wartość)  

0,00 nd. 0,00 nd. 

   ...  0,00 nd. 0,00 nd. 
b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 nd. 0,00 nd. 
- wartość sp. z o.o.  0,00 nd. 0,00 nd. 
   ...  0,00 nd. 0,00 nd. 
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 
okresu 

57 495 740,00 nd. 57 495 740,00 nd. 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo-
ści  

0,00 nd. 0,00 nd. 

- korekty błędów podstawowych  0,00 nd. 0,00 nd. 
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 nd. 0,00 nd. 
5.1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu, po korektach 

0,00 nd. 0,00 nd. 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny  0,00 nd. 0,00 nd. 
a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 nd. 0,00 nd. 
- aktualizacja wyceny 0,00 nd. 0,00 nd. 
...  0,00 nd. 0,00 nd. 
b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 nd. 0,00 nd. 
- aktualizacja wyceny 0,00 nd. 0,00 nd. 
… 0,00 nd. 0,00 nd. 
5.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu  

0,00 nd. 0,00 nd. 
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6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu  

0,00 nd. 0,00 nd. 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwo-
wych  

0,00 nd. 0,00 nd. 

a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 nd. 0,00 nd. 
- podział zysku 0,00 nd. 0,00 nd. 
...  0,00 nd. 0,00 nd. 
b) zmniejszenie (z tytułu) rejestracji kapitału 0,00 nd. 0,00 nd. 
...  0,00 nd. 0,00 nd. 
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu  

0,00 nd. 0,00 nd. 

6.3 Kapitał niezarejestrowany 0,00 nd. 0,00 nd. 
7. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu 153 453,68 nd. 153 453,68 nd. 
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  -5 042 787,76 nd. -5 042 787,76 nd. 
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  0,00 nd. 0,00 nd. 
- korekty błędów podstawowych  0,00 nd. 0,00 nd. 
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 nd. 0,00 nd. 
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korek-
tach  

0,00 nd. 0,00 nd. 

8.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych 0,00 nd. 0,00 nd. 
a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 nd. 0,00 nd. 
- podziału zysku z lat ubiegłych  0,00 nd. 0,00 nd. 
   ...  0,00 nd. 0,00 nd. 
b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 nd. 0,00 nd. 
- przeniesienie na kapitał rezerwowy 0,00 nd. 0,00 nd. 
   ...  0,00 nd. 0,00 nd. 
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  0,00 nd. 0,00 nd. 
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  5 042 787,76 nd. 5 042 787,76 nd. 
- korekty błędów podstawowych  0,00 nd. 0,00 nd. 
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 nd. 0,00 nd. 
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korek-
tach  

5 042 787,76 nd. 5 042 787,76 nd. 

8.7. Zmiany straty z lat ubiegłych 3 274 868,89 nd. 3 274 868,89 nd. 
a) zwiększenie (z tytułu)  3 274 868,89 nd. 3 274 868,89 nd. 
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  0,00 nd. 0,00 nd. 
   ...  0,00 nd. 0,00 nd. 
b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 nd. 0,00 nd. 
   ...  0,00 nd. 0,00 nd. 
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  8 317 656,65 nd. 8 317 656,65 nd. 
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -8 317 656,65 nd. -8 317 656,65 nd. 
9. Wynik netto  -1 779 741,23 nd. -1 779 741,23 nd. 
a) zysk netto  0,00 nd. 0,00 nd. 
b) strata netto  1 779 741,23 nd. 1 779 741,23 nd. 
c) odpisy z zysku  0,00 nd. 0,00 nd. 
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  54 751 795,80 nd. 54 751 795,80 nd. 
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu propo-
nowanego podziału zysku (pokrycia straty)  

54 751 795,80 nd. 54 751 795,80 nd. 
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3.2.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 

 
 narastająco narastająco 

01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 01.01.-31.03. 
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności opera-
cyjnej  

       

I. Zysk (strata) netto   -1 779 741,23 nd. -1 779 741,23 nd. 
II. Korekty razem  1 772 077,86 nd. 1 772 077,86 nd. 
1.Zyski (straty) mniejszości 0,00 nd. 0,00 nd. 
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wyce-
nianych metodą praw własności 

0,00 nd. 0,00 nd. 

3. Amortyzacja  595 209,02 nd. 595 209,02 nd. 
4.Odpisy wartości firmy 1 213 399,62 nd. 1 213 399,62 nd. 
5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 nd. 0,00 nd. 
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  -148 716,77 nd. -148 716,77 nd. 
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   0,00 nd. 0,00 nd. 
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  0,00 nd. 0,00 nd. 
9. Zmiana stanu rezerw  0,00 nd. 0,00 nd. 
10. Zmiana stanu zapasów  0,00 nd. 0,00 nd. 
11. Zmiana stanu należności  34 643,43 nd. 34 643,43 nd. 
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów  

80 366,59 nd. 80 366,59 nd. 

13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -2 824,03 nd. -2 824,03 nd. 
14. Inne korekty  0,00 nd. 0,00 nd. 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
(I±II)   

-7 663,37 nd. -7 663,37 nd. 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwe-
stycyjnej  

0,00 nd. 0,00 nd. 

I. Wpływy  0,00 nd. 0,00 nd. 
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych  

0,00 nd. 0,00 nd. 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości nie-
materialne i prawne  

0,00 nd. 0,00 nd. 

3. Z aktywów finansowych, w tym:   0,00 nd. 0,00 nd. 
a) w jednostkach powiązanych  0,00 nd. 0,00 nd. 
- zbycie aktywów finansowych   0,00 nd. 0,00 nd. 
- dywidendy i udziały w zyskach  0,00 nd. 0,00 nd. 
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  0,00 nd. 0,00 nd. 
- odsetki  0,00 nd. 0,00 nd. 
- inne wpływy z aktywów finansowych  0,00 nd. 0,00 nd. 
b) w pozostałych jednostkach  0,00 nd. 0,00 nd. 
- zbycie aktywów finansowych   0,00 nd. 0,00 nd. 
- dywidendy i udziały w zyskach  0,00 nd. 0,00 nd. 
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  0,00 nd. 0,00 nd. 
- odsetki  0,00 nd. 0,00 nd. 
- inne wpływy z aktywów finansowych  0,00 nd. 0,00 nd. 
4. Inne wpływy inwestycyjne   0,00 nd. 0,00 nd. 
II. Wydatki  0,00 nd. 0,00 nd. 
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych  

0,00 nd. 0,00 nd. 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemate-
rialne i prawne  

0,00 nd. 0,00 nd. 

3. Na aktywa finansowe, w tym:   0,00 nd. 0,00 nd. 
a) w jednostkach powiązanych  0,00 nd. 0,00 nd. 
- nabycie aktywów finansowych  0,00 nd. 0,00 nd. 
- udzielone pożyczki długoterminowe   0,00 nd. 0,00 nd. 
b) w pozostałych jednostkach  0,00 nd. 0,00 nd. 
- nabycie aktywów finansowych  0,00 nd. 0,00 nd. 
- udzielone pożyczki długoterminowe   0,00 nd. 0,00 nd. 
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone 
udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 

0,00 nd. 0,00 nd. 
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5. Inne wydatki inwestycyjne  0,00 nd. 0,00 nd. 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyj-
nej (I-II)   

0,00 nd. 0,00 nd. 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finan-
sowej  

0,00 nd. 0,00 nd. 

I. Wpływy  0,00 nd. 0,00 nd. 
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapi-
tału  

0,00 nd. 0,00 nd. 

2. Kredyty i pożyczki  0,00 nd. 0,00 nd. 
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  0,00 nd. 0,00 nd. 
4. Inne wpływy finansowe   0,00 nd. 0,00 nd. 
II. Wydatki  0,00 nd. 0,00 nd. 
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  0,00 nd. 0,00 nd. 
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  0,00 nd. 0,00 nd. 
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku  

0,00 nd. 0,00 nd. 

4. Spłaty kredytów i pożyczek  0,00 nd. 0,00 nd. 
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  0,00 nd. 0,00 nd. 
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  0,00 nd. 0,00 nd. 
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finan-
sowego  

0,00 nd. 0,00 nd. 

8. Odsetki  0,00 nd. 0,00 nd. 
9. Inne wydatki finansowe  0,00 nd. 0,00 nd. 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 
(I-II) 

0,00 nd. 0,00 nd. 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) -7 663,37 nd. -7 663,37 nd. 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 0,00 nd. 0,00 nd. 
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

0,00 nd. 0,00 nd. 

F. Środki pieniężne na początek okresu 20 915,28 nd. 20 915,28 nd. 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 13 251,91 nd. 13 251,91 nd. 
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 nd. 0,00 nd. 
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4. INFORMACJEO ZASADACH PRZYJĘTYCH 
PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 
INFOMACJE O ZMIANACH STOSOWA-
NYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

 
4.1. RAPORT JEDNOSTKOWY 
 
W zakresie ewidencji środków trwałych 
- Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są  

w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywa-
nych odpisów amortyzacyjnych. 

- Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową 
począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu 
środków trwałych do używania przy zastosowa-
niu najwyższych stawek przewidzianych  
w przepisach podatkowych. Wysokość odpisu 
miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz 
wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amorty-
zacji przez liczbę miesięcy w sezonie. 

- Amortyzacja niskocennych środków trwałych  
o wartości nie przekraczającej 3.500 zł dokony-
wana jest jednorazowo w miesiącu następnym po 
przyjęciu środków trwałych do używania. Środki 
trwałe o niewielkiej wartości mogą być odnoszo-
ne w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich 
do używania. 

- W przypadku zmiany technologii, wycofania  
z używania lub innych przyczyn powodujących 
trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar po-
zostałych kosztów operacyjnych, odpisów aktu-
alizacyjnych wartości środka trwałego. 

 
W zakresie ewidencji wartości niematerialnych  
i prawnych 
- Wartości niematerialne i prawne podlegają uma-

rzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy za-
stosowaniu górnych stawek określonych w prze-
pisach podatkowych. Wartości niematerialne  
i prawne o wartości mniejszej niż 3.500 złotych są 
umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub 
rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzysty-
wania tych praw. W innych kwestiach dotyczą-
cych wyceny, o ile możliwe jednostka stosuje za-
sady dla środków trwałych. 

 
W zakresie ewidencji inwestycji 
- Wartości niematerialne i prawne oraz nierucho-

mości zaliczane do Inwestycji w ciągu roku oraz 

na dzień bilansowy wyceniane są w cenie naby-
cia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów 
amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje długo-
terminowe wyceniane są według ceny rynkowej, 
inwestycje krótkoterminowe według ceny ryn-
kowej lub wartości godziwej. 

- Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe 
wykazuje się w księgach rachunkowych w war-
tości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty  
w walutach obcych wykazuje się w księgach ra-
chunkowych w wartości nominalnej, przeliczonej 
na złote polskie według kursu zakupu lub sprze-
daży ustalonego dla danej waluty (odrębnie dla 
każdej waluty) przez bank dewizowy, z którego 
usług dana jednostka korzystała. 

- Znajdujące się w kasach środki pieniężne są 
uzgadniane w drodze spisu z natury na ostatni 
dzień każdego roku obrotowego, natomiast 
zgromadzone na rachunkach bankowych w dro-
dze uzyskania od banków potwierdzenia ich sta-
nu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i rozlicza-
ne w księgach roku, za który sporządza się bi-
lans. 

 
W zakresie ewidencji towarów i materiałów 
- Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu wi-

dzenia kosztów działalności, jak też wymagań 
kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do 
celów gospodarczych i biurowych, są przekazy-
wane po zakupie bezpośrednio do zużycia i od-
pisywane w koszty bezpośrednio. 

- Ewidencję rzeczowych składników majątku obro-
towego prowadzi się w postaci ewidencji warto-
ściowej w księgach rachunkowych Spółki oraz 
ewidencji ilościowo – wartościowej w magazynie. 
Przychody są wyceniane na podstawie dokumen-
tów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wy-
cenia się w ciągu roku w cenach zakupu powięk-
szonych o naliczone cło oraz opłaty administra-
cyjne związane z zakupem. Wycena rozchodu 
stanu magazynowego jest dokonywana wg me-
tody FIFO. 

- Towary, materiały i opakowania obce w maga-
zynach Spółki są objęte inwentaryzacją najpóźniej 
na koniec roku obrotowego. 

- Wartość materiałów i towarów podlega obniże-
niu lub spisaniu w przypadku powstania szkody, 
jak np. pogorszenia jakości, przeterminowania, 
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uszkodzenia, zniszczenia itp. Obniżoną wartość 
tych składników ustala się w drodze oszacowa-
nia ceny ich sprzedaży, a kwoty odpowiadające 
niezawinionemu obniżeniu wartości zalicza się 
do pozostałych kosztów operacyjnych. 

 
W zakresie ewidencji należności i zobowiązań. 
- Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu 

roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie 
rzadziej niż na koniec roku obrotowego zobowią-
zania podlegają powiększeniu o naliczone i nie-
zapłacone odsetki. Należności są wyceniane 
zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem 
odpisów aktualizacyjnych dotyczących należno-
ści wątpliwych. 

 
W zakresie ustalania wyniku finansowego. 
- Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach 

zespołu 4, gdzie są ujmowane wszystkie koszty 
rodzajowe dotyczące bezpośrednio działalności 
spółki. Wynik finansowy z działalności Spółki 
ustalany jest jako różnica wszystkich przycho-
dów i kosztów zaewidencjonowanych w roku 
obrotowym na kontach zespołu 4 i 7, których sal-
da na koniec roku są przenoszone bezpośrednio 
na konto 860. 

 
4.2. RAPORT SKONSOLIDOWANY 
 
Format oraz podstawa sporządzenia skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało 
przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 11 
marca 2013 roku, poz. 330– dalej „UoR”) oraz Roz-
porządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 
2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporzą-
dzania przez jednostki inne niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowa-
nych sprawozdań finansowych grup kapitałowych 
(Dz. U. nr 169 z 2009 roku). 
Walutą sprawozdawczą jest polski złoty. 
Rachunek zysków i strat Grupa sporządziła w wa-
riancie porównawczym. Rachunek przepływów 
pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 
 

Zasady konsolidacji 
Jednostki Zależne podlegają konsolidacji pełnej  
w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez Jed-
nostkę Dominującą do czasu ustania tej kontroli. 
Aktywa i zobowiązania Spółki Zależnej na dzień 
włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego ujmowane są według wartości godzi-
wej. Różnica między wartością godziwą tych akty-
wów i zobowiązań oraz ceną nabycia udziałów 
powoduje powstanie wartości firmy lub ujemnej 
wartości firmy, które są wykazywane w odrębnej 
pozycji skonsolidowanego bilansu odpowiednio 
jako „wartość firmy jednostek podporządkowa-
nych” lub „ujemna wartość firmy jednostek podpo-
rządkowanych”. 
W toku konsolidacji wyeliminowane zostały 
wszystkie istotne transakcje między jednostkami 
objętymi konsolidacją. 
 
Wartość firmy 
Wartość firmy jest to nadwyżka ceny nabycia jed-
nostki lub jej zorganizowanej części nad niższą od 
niej wartością przejętych aktywów netto wycenio-
nych według wartości godziwych. Wykazuje się ją 
w aktywach bilansu w odrębnej pozycji „Wartości 
niematerialnych i prawnych” jako „wartość firmy”. 
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności 
kształtuje się następująco: 
 
Wartość firmy  10 lat 
 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą 
liniową. 
Na dzień bilansowy Grupa każdorazowo ocenia, 
czy wartość bilansowa wykazanej wartości firmy 
nie przekracza wartości przewidywanych przy-
szłych korzyści ekonomicznych związanych z nią. 
Jeśli istnieją przesłanki przeprowadzany jest test na 
trwałą utratę wartości. Odpisy z tytułu trwałej utra-
ty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach 
operacyjnych. 
 
Wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, 
jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spo 
wodują one wpływ do Grupy Kapitałowej korzyści  
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ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio po-
wiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie war-
tości niematerialnych i prawnych następuje według 
cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu 
początkowym wartości niematerialne i prawne są 
wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytwo-
rzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy 
z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niemate-
rialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie 
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich eko-
nomicznej użyteczności.  
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności 
kształtuje się następująco: 
 
Oprogramowanie komputerowe  
Archiwa, bazy danych oraz znak towarowy 

2 lata 
50 lat 

 
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użytecz-
ności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem 
przeglądu na koniec każdego roku obrotowego  
w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres 
amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkła-
dem czasowym korzyści ekonomicznych przyno-
szonych przez dane wartości niematerialne i praw-
ne. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości począt-
kowej niższej niż 3 500 złotych odnoszone są jedno-
razowo w koszty zużycia materiałów. 
Na dzień bilansowy Jednostka dominująca każdo-
razowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych 
aktywów nie przekracza wartości przewidywanych 
przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 
przesłanki, które by na to wskazywały, wartość 
bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzeda-
ży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są 
ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 
 
Środki trwałe 
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, kosz-
cie wytworzenia lub wartości przeszacowanej po-
mniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. W okresie działania Grupy 
nie miało miejsca żadne przeszacowanie. 
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwa-
łego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglą-
dów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik 
finansowy okresu sprawozdawczego, w którym 
zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest 

wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie 
oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych 
z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad 
korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przy-
padku zwiększają one wartość początkową środka 
trwałego. 
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzo-
wane liniowo w okresie odpowiadającym szacowa-
nemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub 
przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej 
użyteczności lub prawa do używania, który kształ-
tuje się następująco: 
 
Budynki 33 lub 10 lat 
Urządzenia techniczne i maszyny 10 lat 
Środki transportu 5 lat 

 
Wszystkie spółki z grupy używają takiego samego 
okresu amortyzacyjnego 
Środki trwałe o wartości początkowej niższej niż  
3 500  złotych odnoszone są jednorazowo w koszty 
zużycia materiałów. 
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użytecz-
ności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem 
przeglądu na koniec każdego roku obrotowego  
w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres 
amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkła-
dem czasowym korzyści ekonomicznych przyno-
szonych przez ten środek trwały. 
Na dzień bilansowy Jednostka dominująca każdo-
razowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych 
aktywów nie przekracza wartości przewidywanych 
przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 
przesłanki, które by na to wskazywały, wartość 
bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzeda-
ży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są 
ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 
 
Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem 
środków pieniężnych i aktywów finansowych) 
Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem 
środków pieniężnych i aktywów finansowych, 
wyceniane się według ceny nabycia lub ceny (war-
tości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest 
niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których 
nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej 
określonej w odniesieniu do ich notowań rynko-
wych. 
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Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji 
krótkoterminowych wycenionych według cen (war-
tości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przy-
chodów lub kosztów finansowych. 
 
Aktywa finansowe 
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do 
ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu 
(ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą 
uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane  
w wartości początkowej tych instrumentów finan-
sowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do 
ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. 
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zali-
czane do jednej z czterech kategorii i wyceniane  
w następujący sposób: 
 

 Kategoria Sposób wyceny 

1. 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 
terminu wymagal-
ności 

Według skorygowanej ceny 
nabycia (zamortyzowanego 
kosztu) ustalanej przy zasto-
sowaniu efektywnej stopy 
procentowej 

2. 
Pożyczki udzielone 
i należności własne 

Według skorygowanej ceny 
nabycia (zamortyzowanego 
kosztu) ustalanej przy zasto-
sowaniu efektywnej stopy 
procentowej. Należności  
o krótkim terminie wyma-
galności, dla których nie 
określono stopy procentowej, 
wyceniane są w kwocie wy-
maganej zapłaty 

3. 
Aktywa finansowe 
przeznaczone do 
obrotu 

Według wartości godziwej, 
a zyski/straty z tytułu aktu-
alizacji wyceny są ujmowane 
w rachunku zysków i strat 

4. 
Aktywa finansowe 
dostępne do sprze-
daży 

Według wartości godziwej, 
a zyski/straty z tytułu aktu-
alizacji wyceny są ujmowane 
w rachunku zysków i strat. 
W tym momencie łączny 
zysk lub strata z tytułu aktu-
alizacji wyceny jest odnoszo-
ny na rachunek zysków i 
strat 

 
Wartość godziwa instrumentów finansowych sta-
nowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku 
ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na 
tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy 
brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godzi-
wa jest szacowana na podstawie notowanej ceny 

rynkowej podobnego instrumentu, bądź na pod-
stawie modelu wyceny uwzględniającego dane 
wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regu-
lowanego bądź też z wykorzystaniem innych me-
tod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. 
 
Trwała utrata wartości aktywów finansowych 
Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnie-
ją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę 
wartości składnika bądź grupy aktywów finanso-
wych. Jeśli dowody takie istnieją, Grupa ustala 
szacowaną możliwą do odzyskania wartość skład-
nika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego  
z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy 
między wartością możliwą do odzyskania i warto-
ścią bilansową. 
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów 
finansowych lub portfela podobnych składników 
aktywów finansowych ustala się: 
1) w przypadku aktywów finansowych wycenia-

nych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - 
jako różnicę między wartością tych aktywów 
wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień 
wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę 
możliwą do odzyskania stanowi bieżąca war-
tość przyszłych przepływów pieniężnych ocze-
kiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za 
pomocą efektywnej stopy procentowej, którą 
jednostka stosowała dotychczas, wyceniając 
przeszacowywany składnik aktywów finanso-
wych lub portfel podobnych składników akty-
wów finansowych, 

2) w przypadku aktywów finansowych wycenia-
nych w wartości godziwej - jako różnicę mię-
dzy ceną nabycia składnika aktywów i jego 
wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny,  
z tym że przez wartość godziwą dłużnych in-
strumentów finansowych na dzień wyceny ro-
zumie się bieżącą wartość przyszłych przepły-
wów pieniężnych oczekiwanych przez jednost-
kę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynko-
wej stopy procentowej stosowanej do podob-
nych instrumentów finansowych. Stratę sku-
mulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (fun-
duszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do 
kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej 
niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpo-
średnio zaliczoną do kosztów finansowych, 
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3) w przypadku pozostałych aktywów finanso-
wych - jako różnicę między wartością składnika 
aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i 
bieżącą wartością przyszłych przepływów pie-
niężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdys-
kontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy 
procentowej stosowanej do podobnych instru-
mentów finansowych. 

 
Leasing 
W przypadku umów leasingu, na mocy których 
następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka 
i pożytków wynikających z tytułu posiadania ak-
tywów będących przedmiotem umowy, przedmiot 
leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek 
trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie  
w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych 
opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia 
leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między 
koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiąza-
nia w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy 
odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. 
Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio  
w rachunku zysków i strat.  
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasin-
gu finansowego są amortyzowane w sposób okre-
ślony dla własnych środków trwałych. Jednakże, 
gdy brak jest pewności co do przejścia prawa wła-
sności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe 
używane na podstawie umów leasingu finansowe-
go są amortyzowane przez krótszy z dwóch okre-
sów: przewidywany okres użytkowania lub okres 
trwania leasingu. 
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie speł-
niają warunków umowy leasingu finansowego, 
ujmowane są jako koszty w rachunku zysków  
i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 
 
Zapasy 
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch war-
tości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
oraz ceny sprzedaży netto. 
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania 
na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od 
towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniej-
szona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty 
związane z przystosowaniem składnika aktywów 

do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powięk-
szona o należną dotację przedmiotową.  
 
Należności krótko- i długoterminowe 
Należności handlowe są wykazywane w kwocie 
wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktu-
alizujące.  
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając 
stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktuali-
zujące wartość należności zalicza się odpowiednio 
do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosz-
tów finansowych - zależnie od rodzaju należności, 
której dotyczy odpis aktualizujący. 
Należności umorzone, przedawnione lub nieścią-
galne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy ak-
tualizujące ich wartość. 
Należności umorzone, przedawnione lub nieścią-
galne, od których nie dokonano odpisów aktualizu-
jących ich wartość lub dokonano odpisów w nie-
pełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozo-
stałych kosztów operacyjnych lub kosztów finan-
sowych. 
 
Transakcje w walucie obcej 
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski 
złoty są przeliczane na złote polskie przy zastoso-
waniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia 
transakcji.  
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone  
w walutach innych niż polski złoty są przeliczane 
na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego 
na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe  
z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są od-
powiednio w pozycji przychodów lub kosztów 
finansowych lub, w przypadkach określonych 
przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.  
Walutą funkcjonalną zagranicznych jednostek za-
leżnych jest SEK. Na dzień bilansowy aktywa 
i zobowiązania tych zagranicznych jednostek za-
leżnych są przeliczane na walutę prezentacji Grupy 
po kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich 
rachunki zysków i strat są przeliczane po średnim 
ważonym kursie wymiany za dany okres obroto-
wy. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego 
przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale 
własnym jako jego odrębny składnik. 



31 

 

 

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pienięż-
nych 
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są 
według wartości nominalnej.  
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych 
pozycja środki pieniężne składa się z gotówki  
w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadal-
ności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały 
potraktowane jako działalność lokacyjna. 
 
Rozliczenia międzyokresowe 
Spółki Grupy Kapitałowej dokonują czynnych roz-
liczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą 
one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne 
rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane 
są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 
 
Kapitał podstawowy 
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości 
określonej w umowie Jednostki Dominującej 
i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między 
wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością 
nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapaso-
wym. W przypadku wykupu akcji własnych, kwota 
zapłaty za akcje własne obciąża kapitał własny i jest 
wykazywana w bilansie w pozycji „akcje własne”. 
Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniej-
szają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej 
ich wartości nominalnej do wysokości tego kapita-
łu. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finan-
sowych.  
 
Rezerwy 
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na spółce 
wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ciąży ist-
niejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wy-
nikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub 
wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obo-
wiązku spowoduje konieczność wypływu środków 
uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy 
można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty 
tego zobowiązania. 
 
Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania 
finansowe przeznaczone do obrotu 
W momencie początkowego ujęcia, kredyty ban-
kowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, sta-

nowiącego wartość otrzymanych środków pienięż-
nych i obejmującego koszty uzyskania kredy-
tu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, 
wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjąt-
kiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są 
wyceniane według skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 
Zobowiązania finansowe wycenia się nie później 
niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysoko-
ści skorygowanej ceny nabycia. 
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 
są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub 
strata z tytułu przeszacowania do wartości godzi-
wej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżą-
cego okresu. 
 
Odroczony podatek dochodowy 
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany me-
todą zobowiązań bilansowych w stosunku do 
wszystkich różnic przejściowych występujących na 
dzień bilansowy między wartością podatkową ak-
tywów i pasywów a ich wartością bilansową wyka-
zaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finanso-
wym. 
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy two-
rzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich 
różnic przejściowych, chyba, że rezerwa na odro-
czony podatek dochodowy powstaje w wyniku 
amortyzacji wartości firmy lub początkowego uję-
cia składnika aktywów lub pasywów przy transak-
cji nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw  
i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na 
wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodat-
kowania lub stratę podatkową. 
Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest  
w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic 
przejściowych wynikających z inwestycji w jed-
nostkach zależnych lub stowarzyszonych i udzia-
łów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przej-
ściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne 
jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice 
przejściowe nie ulegną odwróceniu. 
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do 
wszystkich ujemnych różnic przejściowych i nie-
wykorzystanych strat podatkowych przeniesionych 



32 

 

 

 

na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do 
opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. 
różnice i straty chyba, że aktywa z tytułu odroczo-
nego podatku powstają w wyniku początkowego 
ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy 
transakcji nie stanowiącej połączenia przedsię-
biorstw i w chwili jej zawierania nie mają wpływu 
ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do 
opodatkowania lub stratę podatkową. 
W przypadku ujemnych różnic przejściowych  
z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub 
stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach 
współzależnych, składnik aktywów z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego jest ujmowany  
w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przy-
szłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu  
i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, 
który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przej-
ściowych. 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego jest weryfi-
kowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosow-
nemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdo-
podobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania 
wystarczającego do częściowego lub całkowitego 
zrealizowania składnika aktywów z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego oraz rezerwy na odroczony podatek docho-
dowy wyceniane są z zastosowaniem stawek po-
datkowych, które według uchwalonych do dnia 
bilansowego przepisów będą obowiązywać w okre-
sie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany 
lub rezerwa rozwiązana. 
 
Trwała utrata wartości aktywów 
Na każdy dzień bilansowy spółki Grupy oceniają, 
czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na 
trwałą utratę wartości składnika bądź grupy akty-
wów. Jeśli dowody takie istnieją, ustala się szaco-

waną, możliwą do odzyskania wartość składnika 
aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytu-
łu utraty wartości, w kwocie równej różnicy mię-
dzy wartością możliwą do odzyskania i wartością 
bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest 
ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący 
okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano 
przeszacowania aktywów, strata pomniejsza wyso-
kość kapitałów z przeszacowania a następnie jest 
odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego 
okresu. 
 
Uznawanie przychodów 
Przychody uznawane są w takiej wysokości,  
w jakiej jest prawdopodobne, że spółki Grupy uzy-
skają korzyści ekonomiczne, które można wiary-
godnie wycenić. 
 
Sprzedaż towarów i produktów 
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczą-
ce ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności 
towarów bądź produktów zostały przekazane na-
bywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane 
kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od 
towarów i usług (VAT). 
 
Odsetki 
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane  
w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzyma-
nie nie jest wątpliwe. 
 
Dywidendy 
Należne dywidendy zalicza się do przychodów 
finansowych na dzień powzięcia przez Zgroma-
dzenie Wspólników spółki, w którą Grupa Kapita-
łowa zainwestowała, uchwały o podziale zysku, 
chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do 
dywidendy. 

 

  



33 

 

 

 

5. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKO-
NAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA 
W I KWARTALE 2016 r., WRAZ Z OPISEM 
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDA-
RZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPO-
WYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW 
NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

 
5.1. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA DOTYCZĄCE 

SPÓŁKI 
 
5.1.1. W TRAKCIE TRWANIA OKRESU SPRA-

WOZDAWCZEGO 

 
Życiorysy członków Rady Nadzorczej  
 
W dniu 22 stycznia spółka podała do wiadomości  
życiorysy członków Rady Nadzorczej Pana Bertila 
von Goetza oraz Wilhelma Castberga (EBI 1/2016). 
 
 
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 
2016 r. 

 

W dniu 22 stycznia 2015 r. Zarząd Spółki opubli-
kował harmonogram publikacji raportów okreso-
wych i wynikających z nich okresów zamkniętych, 
zgodnie z którym terminy publikacji prezentują się 
następująco: 
 - raport za IV kwartał 2015 r. – 15.02.2016 r. 
 - raport za I kwartał 2016 r. – 16.05.2016 r.  
- raport za III kwartał 2016 r. – 16.08.2016 r. 
- raport za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016 r.  
- raport roczny za 2015 r. – 03.06.2016 r.  
(EBI 2/2016). 
 
Zmiana nazwy skróconej oraz oznaczenia akcji 
 
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie w dniu 10 lutego 2016 r. wydał komunikat, 
w którym poinformował, iż począwszy od 12 lute-
go 2016 r. akcje Emitenta będą notowane pod na-
zwą skróconą „MOBIMEDIA” i oznaczeniem 
„MMS” (EBI 3/2016). 
 
Rozwiązanie umowy inwestycyjnej przez więk-
szościowego akcjonariusza 
 

W dniu 12 lutego spółka przekazała informację iż 
akcjonariusze Spółki poinformowali o rozwiązaniu 
umowy inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2015 r. 
pomiędzy LXCCoin Ventures Ltd, a znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta. 
W wyniku rozwiązania umowy inwestycyjnej 
LXCCoin Ventures Ltd dokonał zbycia akcji Emi-
tenta, reprezentujących 76,74% kapitału MobiMedia 
Solution oraz dających prawo do 76,74% udziału w 
głosach na WZA Spółki na rzecz znaczących akcjo-
nariuszy Emitenta (EBI 4/2016). 
 
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach 
 
 W dniu 12.02.2016 r. do siedziby Spółki wpłynęły 
następujące zawiadomienia od Akcjonariuszy: 
- LXCCoin Ventures Ltd. o zmniejszeniu udziału w 
ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5%, 
- Equity Dynamics AB o pośrednim zwiększeniu 
udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej 
progu 25%, 
- Bardinoco Ltd. o zwiększeniu udziału w ogólnej 
liczbie głosów Emitenta powyżej progu 25%, 
- Movio Media AB o zwiększeniu udziału w ogólnej 
liczbie głosów Emitenta powyżej progu 5%, 
- Carl Jesper Olof Bergqvist o pośrednim zwiększe-
niu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta po-
wyżej progu 33 1/3%, 
- Global Direct Partners AB o zwiększeniu udziału 
w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 
25%, 
- Aitellu AB o zwiększeniu udziału w ogólnej licz-
bie głosów Emitenta powyżej progu 5%, 
- Athleticum i Backa AB o zwiększeniu udziału w 
ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 5%. 
Akcjonariusze wskazali, iż wyżej wymieniona 
zmiana udziału w głosach nastąpiła na skutek roz-
wiązania umowy inwestycyjnej z dnia 15 listopada 
2015 r., w wyniku zawarcia której Emitent infor-
mował o zmianach udziału w głosach raportem 
ESPI nr 42/2015 (ESPI nr  1/2016). 
 
Raport za IV kwartał 2015 
 
W dniu 15 lutego spółka podała do publicznej wia-
domości raport jednostkowy i skonsolidowany za IV 
kwartał 2015 roku (EBI 5/2016). 
 
5.1.2. PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZ-
DAWCZEGO 
 
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 
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Zarząd Spółki  poinformował, że w dniu 5 kwietnia 
2016 r. do siedziby spółki wpłynęła informacja o 
złożeniu rezygnacji przez Pana Wilhelma Mariusa 
Castberga z pełnienia funkcji Członka Rady Nad-
zorczej Emitenta. Pan Wilhelm Marius Castberg nie 
podał przyczyny złożenia rezygnacji (EBI 6/2016) 
 
Zawarcie istotnej umowy 
 
Zarząd spółki poinformował, że w dniu 12 maja 
2016 r. otrzymał od Bardinoco Ltd, Global Direct 
Partners AB, Movio Media AB, Aitellu AB, Carra-
way AB, Andersa Holmstedta, Athleticum Backa 
AB oraz Equity Dynamics AB (dalej „większościowi 
akcjonariusze) podpisaną z Emitentem umowę 
uprawniającą większościowych akcjonariuszy do 
nabycia istotnych aktywów będących w posiadaniu 
Emitenta, na które składają się: (I) 3 000 000 akcji 
Mobicard International AB (II) 1.915 akcji Systema-
tic Investment Group SIG AB (III) 500 akcji Money-
Stripe AB, (IV) Licencja Aitellu Media Monitoring. 

Zgodnie z treścią przedmiotowej umowy wartość 
powyższych aktywów została określona na 
60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów zło-
tych), która to wartość równa jest cenie nabycia 
przedmiotowych aktywów przez Emitenta (opła-
conych przez Emitenta w formie kompensaty w 
wyniku dokonanej emisji akcji serii C, o czym Spół-
ka informowała w raportach EBI nr 42/2015, 
41/2015, 40/2015 oraz 30/2015). Na dzień podpi-
sania umowy wartość bilansowa wymienionych 
aktywów wynosi 58.493.333 zł (słownie: pięćdzie-
siąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy 
tysiące trzysta trzydzieści trzy złote). Termin prze-
niesienia własności aktywów oraz zapłaty ceny na 
rzecz Emitenta nastąpi nie później niż w dniu 30 
grudnia 2016 r. 
 
Emitent dopuszcza możliwość rozliczenia transak-
cji w formie kompensaty. 
 
Zawarcie umowy jest wynikiem rewizji dotychcza-
sowej strategii rozwoju Spółki dokonanej przez 
Zarząd Emitenta, po której podjęta została decyzja 
o sprzedaży posiadanych aktywów i opracowaniu 
nowej strategii Spółki. Spółka podjęła również pra-
cę nad poszukiwaniem partnerów biznesowych do 

realizacji swoich celów. Zarząd przewiduje zakoń-
czenie prac i opublikowanie nowej strategii do koń-
ca sierpnia 2016 roku. Zarząd informuje również, iż 
informacje na temat realizacji zawartej istotnej 
umowy będą publikowane na bieżąco w kolejnych 
raportach bieżących. (EBI 7/2016) 

 
 
5.2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT 

CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH 
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINAN-
SOWE 

 
5.2.1. KOMENTARZ DO DANYCH JEDNOST-

KOWYCH  I SKONSOLIDOWANYCH 
 
W I  kwartale 2016 roku MobiMedia Solution SA z 
siedzibą w Warszawie kontynuował prowadzoną 
działalność w zakresie dystrybuowania cyfrowych 
ofert i treści reklamowych pomiędzy ich twórcami i 
konsumentami. W raportowanym okresie Emitent 
osiągnął przychody netto ze sprzedaży w kwocie 
39 244,50 zł. na poziomie jednostkowym oraz 
64 281,54 zł na poziomie skonsolidowanym. 
W pierwszym  kwartale 2016 roku spółka skupiła się 
na dalszym intensywnym testowaniu systemów 
informatycznych przejętych spółek aby być w pełni 
przygotowanym z ofertą na rozpoczynający się  
sezon w 2016 roku. 
 
5.2.2. INFORMACJA O ROZWOJU SPÓŁEK ZA-

LEŻNYCH 
 
I  kwartał 2016 roku to okres dalszego integrowania  
produktów i licencji przejętych przez Spółkę oraz 
wynikających z nich możliwości biznesowych. Do-
datkowo zostały podjęte działania aby testować w 
Polsce płatności blockchain. Zostały nawiązane 
kontakty które mają na celu wdrożenie tych inno-
wacyjnych płatności w Polsce. 
 
 
Mobicard International 
 I  kwartał 2016 roku był okresem testowania proce-
sów technicznych dla naszych partnerów  w Cam-
ping Key Alliance( CKA) aby rozpocząć działanie 
wraz z rozpoczęciem sezonu kampingowego od II 
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kwartału 2016 roku. Program dla naszych partne-
rów obejmuje:  
- program lojalnościowy pomagający zwiększyć 
sprzedaż naszych usług 
- program motywacyjny zarówno dla właścicieli 
kempingów i rodzin wypoczywających na kepmin-
gach.  
- dostarczenie przez naszą platformę możliwości 
zakupu gier , książek itp. 
- dostarczenie przez naszą platformę sprzedaży 
usług e-commerce poprzez oferowanie rozwiązań 
płatniczych podczas pobytu na kempingu. 
 
Licencja Aitellu Media Monotoring 
Zakupiona licencja w I kwartale 2016 r. zgodnie ze 
zmienioną koncepcją była testowana w call center 
w Szwecji.  
 
Systematic Investment Group 
W I  kwartale 2016 trwały dalsze prace nad rozwo-
jem technologicznym, polegające na testowaniu  
platformy. Spółka testuje  nowy interfejs  dostaczo-
ny przez Betfair. 
 
Money Stripe 
Oferta Spółki ma zostać dołączona do pakietu de-
dykowanego Camping Key Alliance – faza testów. 
 
Licencja iHelpU 
Podobnie jak w przypadku Money Stripe licencja 
ma zostać dołączona do pakietu Camping Key Al-
liance. 

Produkt będzie odpowiadał obserwowanemu przez 
Spółkę popytowi na aplikacje wspierające bezpie-
czeństwo dla osób i rodzin podróżujących lub 
przebywających w nieznanych im miejscach.  
 
6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE 

MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLI-
KOWANYCH PROGNOZWYNIKÓW FI-
NANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE 
WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NI-
NIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM. 

 
Emitent nie publikuje prognoz wyniku finansowe-
go na 2016 rok. 
 
7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I IN-

WESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONO-
GRAM ICH REALIZACJI 

 
Emitent w Dokumencie Informacyjnym nie przed-
stawiał planów inwestycyjnych ani planów ich 
realizacji. 
 
8. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPRO-

WADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJ-
NYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 
Emitent na obecnym etapie nie prowadzi prac nad 
wprowadzaniem rozwiązań innowacyjnych. 
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