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EO NETWORKS S.A. 

Sprawozdanie  finansowe 

 eo Networks S.A.  

za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
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Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci  Zarz�d jest obowi�zany zapewni�

sporz�dzanie rocznego sprawozdania finansowego daj�cego rzetelny i jasny obraz  sytuacji maj�tkowej i 

finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.  

Przy sporz�dzaniu sprawozdania finansowego przyj�te zostały odpowiednie do działalno�ci Spółki zasady 

rachunkowo�ci, które stosowane były w sposób ci�gły. 

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyj�to, �e w daj�cej si� przewidzie�

przyszło�ci Spółka b�dzie kontynuowa� działalno�� w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w 

stan likwidacji lub upadło�ci. 

Sprawozdanie finansowe składaj�ce si� z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w 

kapitale własnym, rachunku przepływów pieni��nych oraz dodatkowych informacji i obja�nie�, zostało 

sporz�dzone zgodnie z Ustaw� i przedstawione wg nast�puj�cej kolejno�ci: 

Wprowadzenie          

 Bilans           

 Rachunek zysków i strat        

 Zestawienie zmian w kapitale własnym       

 Rachunek przepływów pieni��nych       

 Dodatkowe informacje i obja�nienia 

_________________________________________________  

 Bła�ej Piech           

 Prezes Zarz�du 

_________________________________________________  

 Rafał Jagniewski          

 Wiceprezes Zarz�du 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych 

_________________________________________________     

 Monika Pi�tkowska          

Główna Ksi�gowa 

Warszawa,  25.03.2017 roku 
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Wprowadzenie

1. Nazwa jednostki:             eo Networks Spółka Akcyjna,  

Adres siedziby:                          03-301 Warszawa, ul. Jagiello�ska 78 

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

Nr KRS :              0000332547       

REGON:                               141905973    

       NIP:                                      5272604418 

PKD:               62.01.Z 

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

opartego głównie o rozwi�zania open source, dostosowanego do indywidualnych potrzeb przedsi�biorstw 

głównie bran�: finansowej, technologicznej, medialnej i telekomunikacyjnej.  

2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.  

3. Skład Zarz�du na dzie� sporz�dzenia sprawozdania finansowego : 

Bła�ej Piech     Prezes Zarz�du 

Rafał Jagniewski   Wiceprezes Zarz�du 

W trakcie roku obrotowego i do dnia sporz�dzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wyst�piły  

zmiany w składzie Zarz�du  

Skład Rady Nadzorczej na dzie� sporz�dzenia sprawozdania finansowego : 

Robert Szl�zak   Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

Jerzy Michał D�oga    Członek Rady Nadzorczej 

Mariusz Borawski       Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Marciniak   Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Kujawa   Członek Rady Nadzorczej 

W trakcie roku obrotowego i do dnia sporz�dzenia niniejszego sprawozdania finansowego w składzie Rady 

Nadzorczej  nast�puj�ce zmiany: 

Dnia 12 lipca 2016 r. w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej powołano w jej skład Pana Mariusza 

Borawskiego. 

Dnia 1 grudnia 2016 r. Pan Stefan Dominik Batory zło�ył rezygnacj� z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej ze skutkiem na ten sam dzie� , jednocze�nie w celu uzupełnienia składu Rada Nadzorcza w dniu 

13 stycznia 2017 r. powołano do pełnienia ww. funkcji Pana Jacka Kujaw�. 

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci gospodarczej w 

daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci i nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania 

działalno�ci jednostki 

6. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera ł�czne dane Spółki oraz jej oddziału samobilansuj�cego w 

Niemczech . 
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7. Rachunkowo�� spółki prowadzona jest zgodnie z Ustaw� z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci .  

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

najwa�niejsze z nich. 

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

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

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

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

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

w 100% w momencie zakupu. Składniki o warto�ci ni�szej lub równej 1 tysi�ca złotych zaliczane s�

bezpo�rednio do kosztów zu�ycia materiałów i prowadzona jest dla nich ewidencja pozabilansowa. 

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

w sprawozdaniu finansowym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 7.13 Wprowadzenia „Leasing 

operacyjny i finansowy”. 

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

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

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

7.4 Wprowadzenia „Prace badawcze i rozwojowe”. 

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

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

amortyzacyjne: 

� oprogramowanie komputerowe nabyte                          10 - 50% 

� koszty zako�czonych prac rozwojowych 

(oprogramowanie komputerowe wytworzone we 

własnym zakresie) 20 - 30 % 

� inne                                                                                  10 - 20% 

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

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

umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci. Odpisy amortyzacyjne dokonywane s� metod�

liniow� pocz�wszy od miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu przyj�cia do u�ytkowania. �rodki trwałe o 

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

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

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

materiałów i prowadzona jest do nich ewidencja pozabilansowa. �rodki trwałe przyj�te do u�ytkowania 

na podstawie umowy leasingu ujmowane s� w sprawozdaniu finansowym zgodnie z zasadami 

opisanymi w pkt. 7.13 Wprowadzenia „Leasing operacyjny i finansowy”. 

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

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

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

amortyzacyjne: 

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

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

-   �rodki transportu                                                                           12,5  - 20%
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-   inne �rodki trwałe                                                                          10,0  - 30% 

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

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

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

7.3. Trwała utrata warto�ci. Składniki aktywów poddawane s� testom na utrat� warto�ci, je�eli istniej�

obiektywne przesłanki wskazuj�ce na to, �e nie przynios� w przyszło�ci - w znacz�cej cz��ci lub w 

cało�ci - przewidywanych korzy�ci ekonomicznych.  

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

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

składnika aktywów. Je�eli warto�� bilansowa przekracza oszacowan� warto�� odzyskiwaln�, warto��

aktywów obni�ana jest do poziomu warto�ci odzyskiwanej. Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty warto�ci 

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

7.4. Prace badawcze i rozwojowe. Spółka realizuje projekty badawcze i rozwojowe, w ramach których 

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

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

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

ko�cow� selekcj� sposobu wykorzystania prac badawczych - ujmowane s� w rachunku zysków i strat w 

momencie ich poniesienia.  

Składnik aktywów wytworzony we własnym zakresie w wyniku prac rozwojowych  jest ujmowany wtedy 

i tylko wtedy, gdy Spółka jest w stanie wykaza�:  

a) mo�liwo��, z technicznego punktu widzenia, uko�czenia prac, tak, aby składnik aktywów 

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

b) zamiar uko�czenia składnika aktywów;  

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

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

ekonomiczne;  

e) dost�pno�� odpowiednich �rodków technicznych, finansowych i innych, które maj� słu�y�

uko�czeniu prac rozwojowych oraz u�ytkowaniu lub sprzeda�y składnika aktywów;  

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

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

Koszt wytworzenia składnika aktywów we własnym zakresie w wyniku prac rozwojowych  jest sum�

kosztów poniesionych od dnia, w którym po raz pierwszy dany składnik warto�ci niematerialnych spełni 

kryteria ujmowania pozycji okre�lone powy�ej. Nie podlegaj� aktywowaniu warto�ci nakładów uj�tych 

uprzednio w kosztach.  

Koszt wytworzenia składnika aktywów we własnym zakresie w wyniku prac rozwojowych obejmuje 

koszty, które mog� by� bezpo�rednio przyporz�dkowane czynno�ciom tworzenia, produkcji i 

przystosowania składnika aktywów do u�ytkowania w sposób zamierzony przez Zarz�d. Do takich 

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

proces wytworzenia tego składnika;  

b) wszelkie koszty, które mog� by� bezpo�rednio przyporz�dkowane czynno�ciom tworzenia, 

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

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

aktywów;  

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

warto�ci niematerialnych;  

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

amortyzacji sprz�tu wykorzystywanego w procesie wytwórczym oraz koszty powierzchni 

biurowej, która jest zagospodarowana przez zespół wytwórczy.  

Do kosztu wytworzenia składnika warto�ci niematerialnych we własnym zakresie w wyniku prac 

rozwojowych  nie zalicza si�:  

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

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

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

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

aktywów.  

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

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

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

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

Wprowadzenia „Trwała utrata warto�ci”. 

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

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

wska�nikiem denominowanych w  EUR długoterminowych obligacji emitowanych przez Europejski 

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

Skarbu Pa�stwa pomniejszon� o krajowy wska�nik inflacji. W 2016 roku Spółka zastosowała wska�nik 

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

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

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

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

uzyskiwania korzy�ci ekonomicznych. 

7.5. Inwestycje w jednostkach podporz�dkowanych.  

Jednostkami podporz�dkowanymi s� jednostki zale�ne, współzale�ne i stowarzyszone.  

Jednostkami zale�nymi s� jednostki, w których Spółka posiada wi�cej ni� połow� głosów na walnym  

zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub w jakikolwiek inny sposób posiada 

zdolno�� kierowania polityk� finansow� i operacyjn� tych�e jednostek.  
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Jednostkami stowarzyszonymi s� jednostki, na które Spółka wywiera znacz�cy wpływ, rozumiany jako 

zdolno�� Spółki do wpływania na polityk� finansow� i operacyjn� innej jednostki.  

Jednostkami współzale�nymi s� jednostki nieb�d�ce jednostkami zale�nymi lub stowarzyszonymi, w 

których Spółka posiada nie wi�cej ni� połow� głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 

zgromadzeniu wspólników lub w jakikolwiek inny sposób posiada zdolno�� kierowania polityk�

finansow� i operacyjn� tych�e  jednostek wspólnie z pozostałym akcjonariuszami lub udziałowcami, na 

zasadach okre�lonych w zawartej pomi�dzy nimi umowie, umowie spółki lub statucie. 

Inwestycje w jednostkach zale�nych, jednostkach współzale�nych i jednostkach stowarzyszonych 

Spółka ujmuje w cenie nabycia, obejmuj�cej koszty bezpo�rednio zwi�zane z zakupem udziałów lub 

akcji tych jednostek. 

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

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

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

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

u�ytkow�. 

7.6. Aktywa finansowe i zobowi�zania finansowe 

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

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

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

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

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

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

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

rynku regulowanym wprowadza si� do ksi�g rachunkowych na dzie� rozliczenia transakcji. 

Aktywa finansowe wprowadza si� do ksi�g rachunkowych na dzie� zawarcia kontraktu w cenie nabycia, 

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

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

otrzymanych innych składników maj�tkowych. 

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

kategorii: 

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

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

� aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci, 

� aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y. 

7.6.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, 
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to aktywa nabyte w celu osi�gni�cia korzy�ci ekonomicznych wynikaj�cych z krótkoterminowych zmian 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nie.  

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

kwocie wymaganej zapłaty, je�eli ustalona za pomoc� stopy procentowej przypisanej tej nale�no�ci 

warto�� bie��ca przyszłych przepływów pieni��nych oczekiwanych przez jednostk� nie ró�ni si� istotnie 

od kwoty wymaganej zapłaty.  

  

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

wymagalne.  

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

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

skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomoc� efektywnej stopy procentowej. 



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

�

 �
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przyczyn, chyba �e wysoko�� tych kosztów byłaby znacz�ca. 

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

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

lub kosztów finansowych okresu w którym nast�piło przeszacowanie,  

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

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

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

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

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

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

przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowi�za� wycenia si� w warto�ci 

godziwej. 

Zobowi�zania o krótkim terminie zapadalno�ci, dla których nie okre�lono stopy procentowej wycenia si�

w kwocie wymaganej zapłaty, je�eli ustalona za pomoc� stopy procentowej przypisanej do tego 

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

wymaganej zapłaty. 

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

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

nast�puj�cy sposób: 

� materiały i towary: według cen nabycia 

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

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

bezpo�rednich. 

� produkty gotowe: według kosztów wytworzenia. 

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

Odpisy te zaliczane s� do pozostałych kosztów operacyjnych.  
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Spółka przyj�ła zasad� ustalania warto�ci rozchodu zapasów metod� "pierwsze weszło - pierwsze 

wyszło".  

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

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

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

nale�no�ci. 

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

efekt dyskonta jest znacz�cy, s� ujmowane według warto�ci bie��cej oczekiwanej zapłaty 

7.9. �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne  

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

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

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

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

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

  

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

lub kupna walut  

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

przypadku zapłaty nale�no�ci i zobowi�za� oraz w przypadku pozostałych operacji. 

Spółka przyj�ła zasad� ustalania warto�ci rozchodu �rodków pieni��nych wyra�onych w walutach 

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

walutach obcych wycenia si� na dzie� bilansowy według �redniego kursu NBP obowi�zuj�cego na ten 

dzie�. 

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

przyszłych okresów sprawozdawczych. Do odpisu czynnych rozlicze� mi�dzyokresowych Spółka 

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

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

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

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

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

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

usługowe” 

7.12 Nale�ne wpłaty na kapitał własny – zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane s�

 jako nale�ne wpłaty na poczet kapitału według warto�ci okre�lonej w statucie. 

7.13 Akcje własne – to nabywane aktywa od akcjonariuszy w celu ich zbycia. Ujmuje si� je w ksi�gach w 

cenie nabycia. 

7.14 Kapitał własny -Kapitał zakładowy Spółki wykazuje si� w wysoko�ci okre�lonej w statucie Spółki i 

wpisanej do Krajowego Rejestru S�dowego. 
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Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny 

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

o koszty emisji. 

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

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

finansowego zagranicznego oddziału Spółki.  

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostaj�cy do 

decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy, a tak�e efekty korekt zmian zasad rachunkowo�ci i bł�dów 

dotycz�cych lat poprzednich, a ujawnionych w bie��cym roku obrotowym. 

7.15 Leasing finansowy i operacyjny. �rodki trwałe oraz warto�ci niematerialne i prawne u�ytkowane na 

podstawie umowy, która spełnia warunki okre�lone w art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowo�ci, s�

ujmowane w bilansie na dzie� rozpocz�cia leasingu według ni�szej z nast�puj�cych dwóch warto�ci: 

warto�ci godziwej składnika stanowi�cego przedmiot leasingu lub warto�ci bie��cej minimalnych opłat 

leasingowych. Opłaty leasingowe s�  alokowane  na  koszty finansowe i zmniejszenie salda 

zobowi�zania z tytułu leasingu, w sposób umo�liwiaj�cy uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego 

do spłaty zobowi�zania.  Koszty finansowe s� ujmowane w rachunku zysków i strat. Podział opłaty 

podstawowej na cz��� kapitałow� i odsetkow� przeprowadzany jest metod� wewn�trznej stopy zwrotu 

IRR. 

�rodki trwałe oraz warto�ci niematerialne i prawne u�ytkowane na mocy umów leasingu finansowego 

s� amortyzowane przez szacowany okres u�ytkowania �rodka trwałego.  

Umowy leasingowe,  zgodnie  z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i  wszystkie 

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

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

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

7.16 Zobowi�zania  klasyfikuje si� jako zobowi�zania krótkoterminowe, je�eli termin zapłaty przypada w 

ci�gu jednego roku od dnia bilansowego  W przeciwnym wypadku, zobowi�zania wykazuje si� jako 

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

zapłaty. 

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

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

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

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

zobowi�za� przypadaj�cych na bie��cy okres sprawozdawczy 
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7.18 Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostro�no�ci, obejmuj� w 

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

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

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

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

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

opisano w pkt. 7.18 Wprowadzenia „Długoterminowe kontrakty usługowe”. 

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

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

w wiarygodny sposób.  

1) Sprzeda� towarów  

Przychody ze sprzeda�y towarów stanowi� przychody ze sprzeda�y sprz�tu komputerowego. 

Przychody s� ujmowane, je�eli znacz�ce ryzyko i korzy�ci zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwot�

przychodów mo�na wyceni� w wiarygodny sposób.  

  

2) Sprzeda� licencji i oprogramowania   

Przychody s� ujmowane, je�eli znacz�ce ryzyko i korzy�ci zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwot�

przychodów mo�na wyceni� w wiarygodny sposób. Przychody ze sprzeda�y licencji obcych 

(pochodz�cych od partnerów biznesowych Spółki) i własnych ujmowane s� w momencie gdy na klienta 

przeniesione  zostały wszelkie prawa i obowi�zki zwi�zane z licencj� b�d� oprogramowaniem oraz w 

momencie gdy klient zaakceptował i potwierdził ich odbiór.  

  

3) Usługi wdro�eniowe  

Przychody s� ujmowane zgodnie ze stopniem zaawansowania usługi, najcz��ciej s� to przychody 

wynikaj�ce z kontraktów długoterminowych rozliczanych w czasie. Szczegóły ujmowania przychodów 

opisane s� w pkt . 7.18 Wprowadzenia „Długoterminowe kontrakty usługowe”.  

  

4) Usługi serwisowe  

Przychody z usług serwisowych s� to przychody z kontraktów na �wiadczenie usług serwisowych 

sprz�tu i oprogramowania. Przychody te ujmuje si� w okresie, w którym usługi zostały wykonane. 

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

dzie� bilansowy  podlegaj� wycenie  wg stopnia zaawansowania prac.  

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

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

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

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

iloczyn stopnia zaawansowania oraz ł�cznej kwoty planowanych  przychodów na kontrakcie. 
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Je�eli tak okre�lone przychody przekraczaj� warto�� zafakturowanej sprzeda�y, wynikaj�ca z 

powy�szej ró�nicy kwota prezentowana jest w czynnych rozliczeniach mi�dzyokresowych kosztów jako 

„Nale�no�ci niezafakturowane z tyt. niezako�czonych kontraktów” 

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

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

rozliczeniach mi�dzyokresowych przychodów jako „Przychody zafakturowane ponad stopie�

zaawansowania prac” 

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

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

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

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

kontraktu. Warto�� utworzonych rezerw na straty jest prezentowana w pozostałych rezerwach. 

7.21 Koszty działalno�ci operacyjne 

        Zgodnie z przyj�t� polityk� rachunkowo�ci Spółka sporz�dza kalkulacyjny wariant rachunku zysków i      

        strat według wzoru zamieszczonego w zał�czniku nr 1 do ustawy z dnia 29.09.1994 roku o  

        rachunkowo�ci.  

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

wytworzeniem sprzedanych usług.  

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

Koszty ogólnego zarz�du obejmuj� koszty zwi�zane z kierowaniem Spółk� oraz koszty administracji. 

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

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

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

otrzymane i zapłacone kary i odszkodowania. 

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

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

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

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

dodatnich lub ujemnych ró�nic kursowych.  

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

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

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

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

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

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

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

rozliczana na poczet kosztów prac badawczych. 
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7.25 Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bie��cy i odroczony. Podatek ujmuje 

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

uj�tych w kapitale własnym. 

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

tytułu podatku odroczonego na koniec i pocz�tek okresu sprawozdawczego. 

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

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

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

podatkow� oraz strat� podatkow� mo�liw� do odliczenia w przyszło�ci. Aktywa z tytułu podatku 

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

opodatkowania, który pozwoli na ich wykorzystanie  

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

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

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

warto�ci� podatkow�.  

Spółka prezentuje w bilansie aktywa i rezerw� na podatek w kwocie netto, je�eli istnieje mo�liwy do 

wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensaty oraz aktywa i rezerwa z tytułu podatku 

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

 Ustaw� z dnia 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowo�ci oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 

 1333) została zmieniona tre�� zał�cznika nr 1. Nowe wzory sprawozda� oraz zasady prezentacji maj�

 zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynaj�cy si�

 01.01.2016 roku. 

 W zawi�zku z wprowadzeniem nowego zakresu informacyjnego sprawozda finansowych Spółka dane 

 porównawcze: 

 - w bilansie według stanu na 31.12.2015 r. 

 - w rachunku zysków i strat za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r. 

 - w zestawieniu zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r. 

 Zaprezentowała odpowiednio przekształcone 

Warszawa, dnia 25.03.2017 r.     

        Zarz�d 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych 
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BILANS na dzie� 31.12.2016 r.

AKTYWA Nota
Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

A. AKTYWA TRWAŁE   5 646 734,10 7 437 553,02

I. Warto�ci niematerialne i prawne 1 4 461 422,59 6 012 777,21

1. Koszty zako�czonych prac rozwojowych 1 912 985,74 2 875 610,50

2. Warto�� firmy 0,00 0,00

3. Inne warto�ci niematerialne i prawne 2 548 436,85 3 134 846,71

4. Zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne 0,00 2 320,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 853 616,66 832 820,98
1. �rodki trwałe 834 631,21 832 820,98
a) grunty (w tym prawo wieczystego u�ytkowania gruntu) 0,00 0,00

b) budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 17 028,52 0,00

c) urz�dzenia techniczne i maszyny 351 403,86 379 505,27

d) �rodki transportu 457 026,15 438 970,79

e) inne �rodki trwałe 9 172,68 14 344,92

2. �rodki trwałe w budowie 18 985,45 0,00
3. Zaliczki na �rodki trwałe w budowie 0,00 0,00
III. Nale�no�ci długoterminowe 3 134 564,42 134 564,42
1. Od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga�owanie 
w kapitale  

0,00 0,00

3. Od pozostałych jednostek 134 564,42 134 564,42

IV. Inwestycje długoterminowe 12 121,99 0,00
1. Nieruchomo�ci 4 0,00 0,00

2. Warto�ci niematerialne i prawne 5 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 6 12 121,99 0,00

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

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00

- udzielone po�yczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale 

0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00

- udzielone po�yczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 12 121,99 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00

- udzielone po�yczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 12 121,99 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 7 185 008,44 457 390,41
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25a 185 008,44 457 390,41

2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE   18 961 420,27 18 104 521,13

I. Zapasy 8 2 309 995,69 858 673,92

1. Materiały 435 120,08 323 668,61

2. Półprodukty i produkty w toku 1 678 519,96 354 591,02

3. Produkty gotowe 0,00 0,00

4. Towary 188 855,65 172 914,29

5. Zaliczki na dostawy 7 500,00 7 500,00

II. Nale�no�ci krótkoterminowe 9 10 325 143,92 8 722 681,73
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1. Nale�no�ci od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesi�cy 0,00 0,00

- powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2. Nale�no�ci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale 

0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesi�cy 0,00 0,00

- powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3. Nale�no�ci od pozostałych jednostek 10 325 143,92 8 722 681,73

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 9 783 444,96 7 556 125,89

- do 12 miesi�cy 9 783 444,96 7 556 125,89

- powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze� społecznych i zdrowotnych 
oraz innych �wiadcze�

243 432,72 1 083 907,60

c) inne 298 266,24 82 648,24

d) dochodzone na drodze s�dowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 10 5 904 455,00 8 396 682,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 904 455,00 8 396 682,06

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

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00

- udzielone po�yczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 4 168,56 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00

- udzielone po�yczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 4 168,56 0,00

c) �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne 5 900 286,44 8 396 682,06

- �rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach 5 900 286,44 8 396 682,06

- inne �rodki pieni��ne 0,00 0,00

- inne aktywa pieni��ne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 11 421 825,66 126 483,42
C. NALE�NE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 12 0,00 0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 13 2 463 778,10 2 463 778,10

SUMA AKTYWÓW 27 071 932,47 28 005 852,25

  

Warszawa, dnia 25.03.2017 r. 

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

Zarz�d 

    

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych     
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BILANS na 31.12.2016

PASYWA Nota
Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 14 17 451 017,82 13 843 247,34

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 205 937,90 205 937,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15 621 954,33 13 155 148,44

  - nadwy�ka warto�ci sprzeda�y (warto�ci emisyjnej) nad warto�ci�
nominaln� udziałów (akcji) 

1 922 972,01 1 922 972,01

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -20 473,36 -9 184,05
  - z tytułu aktualizacji warto�ci godziwej 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00
  - tworzone zgodnie z umow� (statutem) 0,00 0,00

  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 975 460,84 -1 975 460,84
VI. Zysk (strata) netto 3 619 059,79 2 466 805,89

VII. Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) 0,00 0,00

B. ZOBOWI	ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI	ZANIA   9 620 914,65 14 162 604,91

I. Rezerwy na zobowi�zania 15 673 670,10 1 773 652,58

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25b 0,00 0,00

2. Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 549 082,16 382 406,95

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 549 082,16 382 406,95

3. Pozostałe rezerwy 124 587,94 1 391 245,63

- długoterminowe 0,00 24 052,51

- krótkoterminowe 124 587,94 1 367 193,12

II. Zobowi�zania długoterminowe 16 28 464,23 61 292,15
1. Wobec jednostek powi�zanych 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale 

0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 28 464,23 61 292,15

a) kredyty i po�yczki 0,00 0,00

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

c) inne zobowi�zania finansowe 28 464,23 61 292,15

d) inne 0,00 0,00

III. Zobowi�zania krótkoterminowe 17 7 206 629,63 10 070 601,24
1. Wobec jednostek powi�zanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno�ci: 0,00 0,00

- do 12 miesi�cy 0,00 0,00

- powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale 

0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno�ci: 0,00 0,00

- do 12 miesi�cy 0,00 0,00

- powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 7 142 557,34 10 006 528,95

a) kredyty i po�yczki 0,00 1 584 923,01

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

c) inne zobowi�zania finansowe 32 821,28 116 704,62

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno�ci: 5 841 741,40 6 132 172,12

- do 12 miesi�cy 5 841 741,40 6 132 172,12

- powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00
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e) zaliczki otrzymane na dostawy 6 678,64 0,00

f) zobowi�zania wekslowe 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 644 189,06 1 690 339,68

h) z tytułu wynagrodze� 589 401,56 476 393,07

i) inne 27 725,40 5 996,45

4. Fundusze specjalne 64 072,29 64 072,29

IV. Rozliczenia mi�dzyokresowe 18 1 712 150,69 2 257 058,94

1. Ujemna warto�� firmy 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 1 712 150,69 2 257 058,94

- długoterminowe 1 122 033,45 1 559 650,69

- krótkoterminowe 590 117,24 697 408,25

SUMA PASYWÓW   27 071 932,47 28 005 852,25

Warszawa, dnia 25.03.2017 r. 

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

Zarz�d 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych 



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

�

� �
�

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres:  

Wyszczególnienie Nota
01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

A. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 19 44 757 776,93 44 324 155,02

- od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów 38 802 866,48 39 527 022,15

II. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów 5 954 910,45 4 797 132,87

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 35 695 032,96 36 095 090,89

- jednostkom powi�zanym 0,00 0,00

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 30 268 429,86 31 575 721,66

II. Warto�� sprzedanych towarów i materiałów 5 426 603,10 4 519 369,23

C. Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y (A-B)   9 062 743,97 8 229 064,13

D. Koszty sprzeda�y   343 056,78 425 443,67

E. Koszty ogólnego zarz�du   4 536 935,22 4 248 644,87

F. Zysk (strata) ze sprzeda�y (C-D-E)   4 182 751,97 3 554 975,59

G. Pozostałe przychody operacyjne 21 479 647,35 316 785,79

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 56 736,30 4 636,82

II. Dotacje 238 710,12 178 525,91

III. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych 58 000,00 70 853,57

IV. Inne przychody operacyjne 126 200,93 62 769,49

H. Pozostałe koszty operacyjne 22 117 764,87 307 853,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych 1 256,98 230 667,35

III. Inne koszty operacyjne 116 507,89 77 186,20

I. Zysk(strata) z działalno�ci operacyjnej (F+G-H)   4 544 634,45 3 563 907,83

J. Przychody finansowe 23 466 875,43 1 402,72

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

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

- w których jednostka posiada  zaanga�owanie w kapitale 0,00 0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00

- w których jednostka posiada  zaanga�owanie w kapitale 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 2 096,95 1 359,83

- od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

  w jednostkach powi�zanych 0,00 0,00

IV. Aktualizacja warto�ci aktywów finansowych 0,00 0,00

V. Inne 464 778,48 42,89

K. Koszty finansowe 24 223 468,86 170 892,33
I. Odsetki, w tym: 70 947,15 73 909,27

- dla jednostek powi�zanych 0,00 0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

  w jednostkach powi�zanych 

III. Aktualizacja warto�ci aktywów finansowych 0,00 0,00

IV. Inne 152 521,71 96 983,06

L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)   4 788 041,02 3 394 418,22

M. Podatek dochodowy 25 1 168 981,23 927 612,33

N. Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (L-M-N)   3 619 059,79 2 466 805,89

Warszawa, dnia 25.03.2017 r. 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych ........................................................... 

Zarz�d 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

Wyszczególnienie   
Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz�tek okresu (BO)   13 843 247,34 11 370 595,75

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

- korekty bł�dów 0,00 0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz�tek okresu (BO) po korektach   13 843 247,34 11 370 595,75

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

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

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

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

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

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

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz�tek okresu   13 155 148,44 11 088 194,76

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 466 805,89 2 066 953,68

a) zwi�kszenie (z tytułu) 2 466 805,89 2 066 953,68

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

 - z podziału zysku 2 466 805,89 2 066 953,68

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

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

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu   15 621 954,33 13 155 148,44

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu   -9 184,05 -15 029,75

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

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -11 289,31 5 845,70

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 5 845,70

 - ró�nice kursowe z przeliczenia dot. oddziału RFN 0,00 5 845,70

b) zmniejszenie (z tytułu) 11 289,31 0,00

 - ró�nice kursowe z przeliczenia dot. oddziału RFN 11 289,31 0,00

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

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu   -20 473,36 -9 184,05

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

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

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

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

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 491 345,05 91 492,84

5.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu   2 466 805,89 2 066 953,68

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

- korekty bł�dów 0,00 0,00

5.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po korektach 2 466 805,89 2 066 953,68

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- odpis z zysku 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 2 466 805,89 2 066 953,68

- podział zysku (na kapitał zapasowy) 2 466 805,89 2 066 953,68

- wypłata dywidendy 0,00 0,00

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

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   0,00 0,00

5.4. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu,   1 975 460,84 1 975 460,84

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

- korekty bł�dów 0,00 0,00

7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po korektach 1 975 460,84 1 975 460,84

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
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b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

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

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   1 975 460,84 1 975 460,84

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 975 460,84 -1 975 460,84

6. Wynik netto   3 619 059,79 2 466 805,89

a) zysk netto 3 619 059,79 2 466 805,89

b) strata netto 0,00 0,00

c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)   17 451 017,82 13 843 247,34

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

  17 451 017,82 13 843 247,34

  

Warszawa, dnia 25.03.2017 r. 

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

Zarz�d 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI
�NYCH (metoda po�rednia) (PLN)

Wyszczególnienie Nota
01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

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

I. Zysk (strata) netto 3 619 059,79 2 466 805,89
II. Korekty razem 29 -4 016 934,95 3 673 652,33

1. Amortyzacja 1 973 878,64 2 182 410,26
2. Zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych -37 833,96 38 983,33
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 67 827,46 70 595,49
4. Zysk (strata) z działalno�ci inwestycyjnej -56 736,30 -3 211,61
5. Zmiana stanu rezerw -1 099 982,48 1 178 235,77
6. Zmiana stanu zapasów -1 467 211,28 -169 990,98
7. Zmiana stanu nale�no�ci -1 602 462,19 -3 178 267,98
8. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem 

po�yczek i kredytów -1 214 150,72 4 186 460,89
9. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -567 868,52 -637 408,54
10. Inne korekty -12 395,60 5 845,70

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (I+II) -397 875,16 6 140 458,22
B. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej

I. Wpływy 98 479,70 224 383,71
1. Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 97 774,45 11 183,71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i 

prawne 0,00 0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym: 705,25 213 200,00

a) w jednostkach powi�zanych 0,00 0,00
 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
 - spłata udzielonych po�yczek długoterminowych 0,00 0,00
 - odsetki 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 705,25 213 200,00
 - zbycie aktywów finansowych 0,00 213 200,00
 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
 - spłata udzielonych po�yczek długoterminowych 0,00 0,00
 - odsetki 0,00 0,00
 - inne wpływy z aktywów finansowych 705,25 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
II. Wydatki 465 372,38 1 099 418,92

1. Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 465 372,38 1 099 418,92

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

0,00 0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powi�zanych 0,00 0,00
- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
- udzielone po�yczki długoterminowe 0,00 0,00

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

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (I-II) -366 892,68 -875 035,21

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

I. Wpływy 0,00 1 584 923,01
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00
2. Kredyty i po�yczki 0,00 1 584 923,01
3. Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych 0,00 0,00
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4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00
II. Wydatki 1 769 461,73 159 646,53

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła�cicieli 0,00 0,00
3. Inne, ni� wypłaty na rzecz wła�cicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00
4. Spłaty kredytów i po�yczek 1 584 923,01 0,00
5. Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych 0,00 0,00
6. Z tytułu innych zobowi�za� finansowych 0,00 0,00
7. Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego 116 711,26 89 051,04
8. Odsetki 67 827,46 70 595,49
9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (I-II) -1 769 461,73 1 425 276,48
D. Przepływy pieni��ne netto razem (A.III.+B.III+C.III)   -2 534 229,57 6 690 699,49

E. Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym: -2 496 395,62 6 651 716,16

- zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytułu ró�nic kursowych  37 833,96 -38 983,33

F. �rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 8 435 889,99 1 745 190,51

G. �rodki pieni��ne na koniec okresu (F+D) 5 901 660,42 8 435 889,99

  - o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania  64 072,29 64 072,29

Warszawa, dnia 25.03.2017 r. 

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

Zarz�d 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksi�g rachunkowych 
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NOTY OBJA�NIAJ	CE DO BILANSU 
Nota 1

WARTO�CI NIEMATERIALNE I PRAWNE   
Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

a) koszty zako�czonych prac rozwojowych 1 912 985,74 2 875 610,50

b) warto�� firmy 0,00 0,00

c) inne warto�ci niematerialne i prawne 2 548 436,85 3 134 846,71

 - oprogramowanie komputerowe 0,00 0,00

d) zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne 0,00 2 320,00

Warto�ci niematerialne  razem   4 461 422,59 6 012 777,21

Nota 1a

WARTO�CI NIEMATERIALNE  (STRUKTURA WŁASNO�CIOWA) 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

a) własne 4 463 742,59 6 012 777,21

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

0,00 0,00

Warto�ci niematerialne  razem   4 463 742,59 6 012 777,21

Nota 1b

KOSZTY ZAKO�CZONYCH PRAC 
ROZWOJOWYCH  

Warto��
pocz�tkowa 

Dotychczasowe 
umorzenie 

Okres 
amortyzacji

Uzasadnienie 
ustalonego okresu 

amortyzacji 

1) Wyszukiwarka informacji w oparciu o 
silnik SOLR 2 616 804,10 1 874 813,82 5 lat 

przyj�to okres 
ekonomicznej 
u�yteczno�ci 5 lat 

2) Analizator tre�ci antyspam / scam  w 
serwisach internetowych 2 197 123,05 1 025 324,16 5 lat 

przyj�to okres 
ekonomicznej 
u�yteczno�ci 5 lat 

Nota 1c     

ZMIANY W WARTO�CIACH 
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 

ROKU 2016 

Koszty 
zako�czonych 

prac 
rozwojowych 

Warto��
firmy 

Inne warto�ci 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 
warto�ci 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 4 984 273,84 0,00 3 973 329,08 2 320,00 8 959 922,92

Zwi�kszenia, w tym: 0,00 0,00 26 368,40 0,00 26 368,40

- nabycie 26 368,40 26 368,40
- inne 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 2 320,00 2 320,00

- likwidacja 0,00
- aktualizacja warto�ci 0,00
- sprzeda� 0,00
- przemieszczenie wewn�trzne 2 320,00 2 320,00
- inne 0,00

Warto�� brutto na koniec okresu 4 984 273,84 0,00 3 999 697,48 0,00 8 983 971,32

Umorzenia na pocz�tek okresu 2 079 243,77 0,00 838 482,37 0,00 2 917 726,14

Umorzenia bie��ce - zwi�kszenia 962 624,76 0,00 612 778,26 0,00 1 575 403,02

Umorzenia - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- likwidacja 0,00
- sprzeda� 0,00
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00
- inne 0,00
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Razem umorzenia na koniec okresu 3 041 868,53 0,00 1 451 260,63 0,00 4 493 129,16

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

Zwi�kszenia 0,00
Zmniejszenia 0,00

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

Warto�� ksi�gowa netto na koniec 
okresu 1 912 985,74 0,00 2 548 436,85 0,00 4 461 422,59

ZMIANY W WARTO�CIACH 
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 

ROKU 2015 

Koszty 
zako�czonych 

prac 
rozwojowych 

Warto��
firmy 

Inne warto�ci 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 
warto�ci 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 4 984 273,84 0,00 3 219 337,17 0,00 8 203 611,01

Zwi�kszenia, w tym: 0,00 0,00 753 991,91 2 320,00 756 311,91

- nabycie 753 991,91 2 320,00 756 311,91
- inne 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00

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

Warto�� brutto na koniec okresu 4 984 273,84 0,00 3 973 329,08 2 320,00 8 959 922,92

Umorzenia na pocz�tek okresu 1 086 089,62 0,00 393 528,61 0,00 1 479 618,23

Umorzenia bie��ce - zwi�kszenia 993 154,15 0,00 444 953,76 0,00 1 438 107,91

Umorzenia - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- likwidacja 0,00 0,00
- sprzeda� 0,00
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00
- inne 0,00

Razem umorzenia na koniec okresu 2 079 243,77 0,00 838 482,37 0,00 2 917 726,14

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

Zwi�kszenia 0,00
Zmniejszenia 0,00

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

Warto�� ksi�gowa netto na koniec 
okresu 2 875 610,50 0,00 3 134 846,71 2 320,00 6 012 777,21

Nota 2 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

a) �rodki trwałe, w tym: 834 631,21 832 820,98
    - grunty (w tym prawo u�ytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00

    - budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 17 028,52 0,00

    - urz�dzenia techniczne i maszyny 351 403,86 379 505,27

    - �rodki transportu 457 026,15 438 970,79

    - inne �rodki trwałe 9 172,68 14 344,92

b) �rodki trwałe w budowie 18 985,45 0,00
c) zaliczki na �rodki trwałe w budowie 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe, razem   853 616,66 832 820,98
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Nota 2a 

�RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNO�CIOWA) 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

a) własne 806 769,21 713 238,60

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

46 847,45 119 582,38

�rodki trwałe bilansowe razem   853 616,66 832 820,98

Nota 2c

NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE - PONIESIONE I 
PLANOWANE 

Stan na dzie�
31.12.2016 r.   
(poniesione) 

Rok nast�pny                       
(planowane) 

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

Nakłady na St i WNiP  465 372,38 300 000,00

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

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

Budynek biurowy wynajmowany 0,00 0,00
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Nota 2b       

ZMIANY W �RODKACH 
TRWAŁYCH W 2016 

Grunty 
własne 

Prawo wieczystego 
u�ytkowania gruntów

Budynki i 
budowle 

Urz�dzenia 
techniczne, 

maszyny 

�rodki 
transportu 

Pozostałe 
�rodki 
trwałe 

Razem 

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 4 138 095,89 1 096 240,20 63 764,44 5 298 100,53

Zwi�kszenia, w tym: 0,00 0,00 18 083,42 170 953,17 248 022,16 4 977,98 442 036,73

- nabycie 18 083,42 170 033,56 248 022,16 4 977,98 441 117,12
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00
 - inne (leasing) 0,00
 - inne  919,61 919,61

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 51 757,01 337 614,82 0,00 389 371,83

- likwidacja 3 975,71 18 272,50 22 248,21
- aktualizacja warto�ci 0,00
- sprzeda� 47 726,63 319 342,32 367 068,95
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00
- inne 54,67 54,67

Warto�� brutto na koniec okresu 0,00 0,00 18 083,42 4 257 292,05 1 006 647,54 68 742,42 5 350 765,43
Umorzenie na pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 3 758 590,62 657 269,41 49 419,52 4 465 279,55

Umorzenia bie��ce - zwi�kszenia 0,00 0,00 1 054,90 197 545,51 189 724,99 10 150,22 398 475,62
- inne 708,17 708,17

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 50 956,11 297 373,01 0,00 348 329,12

- likwidacja 3 975,71 1 827,24 5 802,95
- sprzeda� 46 930,29 295 545,77 342 476,06
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00
- inne 50,11 50,11

Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 1 054,90 3 905 888,19 549 621,39 59 569,74 4 516 134,22
Odpisy aktualizuj�ce na pocz�tek 
okresu 0,00
Zwi�kszenia 0,00
Zmniejszenia 0,00
Odpisy aktualizuj�ce na koniec okresu

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

Warto�� ksi�gowa netto 0,00 0,00 17 028,52 351 403,86 457 026,15 9 172,68 834 631,21
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ZMIANY W �RODKACH 
TRWAŁYCH W 2015 

Grunty 
własne 

Prawo wieczystego 
u�ytkowania gruntów

Budynki i 
budowle 

Urz�dzenia 
techniczne, 

maszyny 

�rodki 
transportu 

Pozostałe 
�rodki 
trwałe 

Razem 

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 4 198 980,98 908 411,50 43 523,09 5 150 915,57

Zwi�kszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 199 138,84 187 828,70 20 241,35 407 208,89

- nabycie 198 958,22 45 507,56 20 241,35 264 707,13
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00
 - inne (leasing) 142 321,14 142 321,14
 - inne  180,62 180,62

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 260 023,93 0,00 0,00 260 023,93

- likwidacja 220 351,78 220 351,78
- aktualizacja warto�ci 0,00
- sprzeda� 39 672,15 39 672,15
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00
- inne 0,00

Warto�� brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 4 138 095,89 1 096 240,20 63 764,44 5 298 100,53
Umorzenie na pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 3 493 345,86 444 695,62 34 695,07 3 972 736,55

Umorzenia bie��ce - zwi�kszenia 0,00 0,00 0,00 517 004,11 212 573,79 14 724,45 744 302,35
- inne 292,48 292,48

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 252 051,83 0,00 0,00 252 051,83

- likwidacja 218 926,57 0,00 218 926,57
- sprzeda� 33 125,26 33 125,26
- przemieszczenie wewn�trzne 0,00
- inne 0,00 0,00

Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 3 758 590,62 657 269,41 49 419,52 4 465 279,55
Odpisy aktualizuj�ce na pocz�tek 
okresu 0,00
Zwi�kszenia 0,00
Zmniejszenia 0,00
Odpisy aktualizuj�ce na koniec okresu

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

Warto�� ksi�gowa netto 0,00 0,00 0,00 379 505,27 438 970,79 14 344,92 832 820,98
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Nota 3 

NALE�NO�CI DŁUGOTERMINOWE 
Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

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

a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00
b) inne  (kaucje) 0,00 0,00
 - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00

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

2. Od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale  brutto: 

  0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00
b) inne  (kaucje) 0,00 0,00
 - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00

    Od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale, netto: 

  0,00 0,00

3. Od jednostek pozostałych, brutto:   134 564,42 134 564,42

a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00
b) z tyt. sprzeda�y aktywów finansowych 0,00 0,00
b) inne (kaucje) 134 564,42 134 564,42
 - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00

    Od jednostek pozostałych, netto:   134 564,42 134 564,42

Nale�no�ci długoterminowe netto, razem   134 564,42 134 564,42

Nota 4

INWESTYCJE W NIERUCHOMO�CI 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

  a) stan na pocz�tek okresu 0,00 0,00
  b) zwi�kszenia -nabycie 0,00 0,00
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00

 - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00

Stan inwestycji na koniec okresu   0,00 0,00

Nota 5

INWESTYCJE W WARTO�CI NIEMATERIALNE  
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

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

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

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

Stan inwestycji na koniec okresu   0,00 0,00

Nota 6

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

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

     - udziały lub akcje  0,00 0,00

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

     - udzielone po�yczki 0,00 0,00

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

   odpis aktualizuj�cy (warto�� ujemna) 0,00 0,00
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b) w pozostałych jednostkach , w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale   0,00 0,00

     - udziały lub akcje  0,00 0,00

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

     - udzielone po�yczki 0,00 0,00

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

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

c) w pozostałych jednostkach    12 121,99 0,00

     - udziały lub akcje  0,00 0,00

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

     - udzielone po�yczki 0,00 0,00

     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 12 121,99 0,00

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

Długoterminowe aktywa finansowe, razem   12 121,99 0,00

Nota 6a 

INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (LEASING 
FINANSOWY NALE�NO�CI) - ZMIANA STANU 

  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

  a) stan na pocz�tek okresu 0,00 0,00
  b) zwi�kszenia (z tytułu) 12 121,99 0,00

     - udzielenie  12 121,99 0,00
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00
           - spłata  0,00 0,00
           - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00
           - reklasyfikacja do krótkoterminowych 0,00 0,00

Stan na koniec okresu   12 121,99 0,00

Nota 7 

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE  
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

Aktywo na podatek odroczony - persaldo 185 008,44 457 390,41

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe razem   185 008,44 457 390,41

Nota 8 

ZAPASY 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

Materiały 435 120,08 323 668,61
Półprodukty i produkty w toku 1 678 519,96 354 591,02
Produkty gotowe 0,00 0,00
Towary 188 855,65 172 914,29
Zaliczki na dostawy 7 500,00 7 500,00

Zapasy razem   2 309 995,69 858 673,92
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Nota nr 8a 

ZAPASY MAGAZYNOWE WG 
OKRESÓW ZALEGNIA NA  
31.12.2016 R. 

Okres zalegania w dniach 

Odpis Razem 
0-90 90-180 180-360 

powy�ej 
360 

Materiały  271 123,01 42 961,84 22 236,53 98 798,70 0,00 435 120,08

Półprodukty i produkty w toku  1 678 519,96 0,00 0,00 0,00 0,00
1 678 

519,96

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

Towary  141 182,47 22 051,07 10 759,73 14 862,38 188 855,65

Zapasy magazynowe razem 2 090 825,44 65 012,91 32 996,26 113 661,08 0,00 2 302 495,69

Nota 9 

NALE�NO�CI KRÓTKOTERMINOWE 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

I. Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług   9 783 444,96 7 556 125,89

a) od jednostek powi�zanych  0,00 0,00
b) nale�no�ci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaanga�owanie w kapitale 0,00 0,00
c) nale�no�ci od pozostałych jednostek 9 783 444,96 7 556 125,89

II. Inne nale�no�ci   541 698,96 1 166 555,84

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

b) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale 0,00 0,00

 - inne nale�no�ci (tytuł) 0,00 0,00

c) od pozostałych jednostek  541 698,96 1 166 555,84
             -  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze� społecznych i 
zdrowotnych oraz innych �wiadcze� 243 432,72 1 083 907,60

 -inne nale�no�ci (tytuł) 298 266,24 82 648,24
 - z tytułu wynagrodze� 0,00 0,00
 - z tytułu sprzeda�y �rodków trwałych 0,00 0,00
 - inne(wadia, kaucje, z tyt. sprzed. A.finans) 298 266,24 82 648,24

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

Nale�no�ci krótkoterminowe netto, razem   10 325 143,92 8 722 681,73

c) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci  309 024,90 363 421,19

Nale�no�ci krótkoterminowe brutto, razem   10 634 168,82 9 086 102,92

Nota 9a 

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

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

Nale�no�ci bie��ce:   8 415 822,85 3 921 873,92
Nale�no�ci przeterminowane : 1 676 647,01 3 997 673,16
  - do 1 m-ca 1 202 312,08 1 849 525,42

  - powy�ej 1 m-ca do 3 m-cy 128 645,57 1 763 407,62

  - powy�ej 3 m-cy do 6 m-cy 33 097,63 11 061,80

  - powy�ej 6 m-cy do 1 roku 4 823,81 225 685,91

  - powy�ej 1 roku 307 767,92 147 992,41

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)    10 092 469,86 7 919 547,08

 odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług,  309 024,90 363 421,19

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (netto)    9 783 444,96 7 556 125,89
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Nota 9b

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

  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

Stan na pocz�tek okresu 363 421,19 221 500,45

a) zwi�kszenia (z tytułu) 3 603,71 230 838,00
 - odpis na nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej 0,00 225 428,78

 - odpis na nale�no�ci przeterminowane 3 603,71 5 409,22

b) zmniejszenia (z tytułu) 58 000,00 88 917,26
 - spisanie nale�no�ci obj�tych odpisem 0,00 18 063,69

 - uregulowanie nale�no�ci obj�tych odpisem 58 000,00 70 853,57

 - sprzeda� nale�no�ci 0,00 0,00

Stan odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci 
krótkoterminowych na koniec okresu   309 024,90 363 421,19

Nota 10 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

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

     - udziały lub akcje  0,00 0,00

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

     - udzielone po�yczki 0,00 0,00

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

b) w pozostałych jednostkach    4 168,56 0,00

     - udziały lub akcje  0,00 0,00

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

     - udzielone po�yczki 0,00 0,00

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 4 168,56 0,00

c) �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne   5 900 286,44 8 396 682,06

        - �rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach  5 900 286,44 8 396 682,06

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

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

Nota 10a 

INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (LEASING 
FINANSOWY NALE�NO�CI) - ZMIANA STANU 

  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

Stan na pocz�tek okresu 0,00 0,00

a) zwi�kszenia (z tytułu) 4 873,81 0,00

 - udzielenie  4 873,81 0,00

 - reklasyfikacja z długoterminowych 0,00 0,00

b) zmniejszenia (z tytułu) 705,25 0,00

 - spłata  705,25 0,00

 - odpis aktualizuj�cy 0,00 0,00

Stan na koniec okresu   4 168,56 0,00

Nota 11 

KRÓTKOTERMINOWE CZYNNE ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

Opłacone z góry ubezpieczenia maj�tkowe i osobowe 39 973,16 32 838,97

Opłacone z góry prenumeraty 2 239,53 1 986,04

Opłacone z góry koszty współpracy 0,00 0,00

Pozostałe 53 816,10 38 214,19

Nale�no�ci niezafakturowane z tyt. niezako�czonych umów 
długoterminowych  325 796,87 53 444,22

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe razem   421 825,66 126 483,42
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Nota 12 

NALE�NE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

Stan na pocz�tek okresu 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

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

Nota 13 

UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

Stan na pocz�tek okresu 2 463 778,10 2 463 778,10

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

Udziały (akcje )własne na koniec okresu   2 463 778,10 2 463 778,10

Nota 14 

KAPITAŁ  AKCYJNY 

Seria/emisja
Rodzaj 

uprzywilejowania
Liczba 
akcji 

Warto��
serii/emisji wg 

warto�ci 
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy (od 

daty) 

A zwykłe 1 000 000 100 000,00 gotówka 01.07.2009 r. 01.01.2009 r. 

B zwykłe 750 000 75 000,00 gotówka 08.10.2009 r. 01.01.2009 r. 

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

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

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

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

Struktura akcjonariatu na 31.12.2016 r. 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział % 

Gagnon Investments Ltd. 845 414,00 41% 

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

223 905,00 11% 

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

Kominek Sylwester 126 780,00 6% 

Pozostali 642 115,00 31% 

Razem   2 059 379,00 100% 

Struktura akcjonariatu na 07.04.2017 r. 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział % 

Gagnon Investments Ltd. 845 414,00 41% 

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

223 905,00 11% 

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

Kominek Sylwester 126 780,00 6% 

Pozostali 642 115,00 31% 

Razem   2 059 379,00 100% 
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Nota 14a

KAPITAŁ ZAPASOWY 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

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

b) utworzony ustawowo 0,00 0,00

c) utworzony zgodnie ze statutem spółki, ponad warto�� wymagan�
ustawowo 13 698 982,32 11 232 176,43

d) z dopłat akcjonariuszy 0,00 0,00

e) inny 0,00 0,00

Kapitał zapasowy razem   15 621 954,33 13 155 148,44

Nota 14b 

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

 - ró�nice kursowe z przeliczenia oddziału RFN -20 473,36 -9 184,05

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem   -20 473,36 -9 184,05

Nota 14c 

NIEPODZIELONY ZYSK / STRATA Z LAT UBIEGŁYCH 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

a) niepodzielony zysk (warto�� dodatnia) 0,00 0,00

b) niepokryta strata (warto�� ujemna) -1 975 460,84 -1 975 460,84

Niepodzielony zysk / strata z lat ubiegłych , razem   -1 975 460,84 -1 975 460,84

Nota 14d

PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO / POKRYCIA STRATY 
  

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

ZYSK / STRATA NETTO   3 619 059,79 2 466 805,89

Fundusz zapasowy (+/-) 1 643 598,95 2 466 805,89
Pokrycie straty z lat ubiegłych 1 975 460,84 0,00

Pokrycie z zysków lat nast�pnych 0,00 0,00
Nota 15

REZERWY NA ZOBOWI	ZANIA 
Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

1. Rezerwa na podatek odroczony - persaldo   0,00 0,00
2. Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne, w tym: 549 082,16 382 406,95
 a) długoterminowa z tyt.: 0,00 0,00

    -  0,00 0,00

 b) krótkoterminowa z tyt.: 549 082,16 382 406,95

    -  niewykorzystanych urlopów 549 082,16 382 406,95

3. Pozostałe rezerwy, w tym: 124 587,94 1 391 245,63
 a) długoterminowa z tyt.: 0,00 24 052,51

    -  napraw gwarancyjnych 0,00 24 052,51

 b) krótkoterminowa z tyt.: 124 587,94 1 367 193,12

    -  napraw gwarancyjnych 80 630,74 1 309 704,04

    -  sporz�dzenia i  badania bilansu 29 599,20 29 062,95

    -  przewidzianej straty na KDT 0,00 2 269,17

    -  premii pracowniczych 14 358,00 14 358,00

    -  koszt przej�cia zobowi�za�  0,00 0,00

    -  pozostałe 0,00 11 798,96

Rezerwy na zobowi�zania, razem:   673 670,10 1 773 652,58
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Nota 15a       

REZERWY NA 
ZOBOWI	ZANIA ZMIANY 

STANU W ROKU 2016 

Niewykorzysta- 
ne urlopy 

Koszty napraw 
gwarancyjnych

Sporz�dzenie 
bilansu 

Przewidywane 
straty na KDT 

Premie 
pracownicze

Pozostałe Razem 

Warto�� na pocz�tek okresu 382 406,95 1 333 756,55 29 062,95 2 269,17 14 358,00 11 798,96 1 773 652,58

Zwi�kszenia, w tym: 166 675,21 40 600,00 29 599,20 0,00 14 358,00 0,00 251 232,41

 - zawi�zanie, w tym 166 675,21 40 600,00 29 599,20 0,00 14 358,00 0,00 251 232,41
centrala 157 774,13 40 600,00 15 000,00 14 358,00 227 732,13
oddział DE 8 901,08 14 599,20 23 500,28

Zmniejszenia 0,00 1 293 725,81 29 062,95 2 269,17 14 358,00 11 798,96 1 351 214,89

 - wykorzystanie, w tym 0,00 1 268 374,64 29 062,95 2 269,17 14 358,00 11 798,96 1 325 863,72
centrala  1 268 374,64 15 000,00 2 269,17 14 358,00 11 798,96 1 311 800,77
oddział DE  14 062,95 14 062,95

 - rozwi�zanie, w tym 0,00 25 351,17 0,00 0,00 0,00 0,00 25 351,17
centrala  25 351,17 25 351,17
oddział DE  0,00

Warto�� na koniec okresu 549 082,16 80 630,74 29 599,20 0,00 14 358,00 0,00 673 670,10

       

REZERWY NA 
ZOBOWI	ZANIA ZMIANY 

STANU W ROKU 2015 

Niewykorzysta- 
ne urlopy 

Koszty napraw 
gwarancyjnych

Sporz�dzenie 
bilansu 

Przewidywane 
straty na KDT 

Premie 
pracownicze

Pozostałe Razem 

Warto�� na pocz�tek okresu 430 588,41 64 534,01 49 098,40 25 039,04 14 358,00 11 798,95 595 416,81

Zwi�kszenia, w tym: 382 406,95 1 602 970,00 29 062,95 0,00 14 358,00 11 798,96 2 040 596,86

 - zawi�zanie, w tym 382 406,95 1 602 970,00 29 062,95 0,00 14 358,00 11 798,96 2 040 596,86
centrala 380 778,03 1 602 970,00 15 000,00 14 358,00 11 798,96
oddział DE 1 628,92 14 062,95

Zmniejszenia, w tym: 430 588,41 333 747,46 49 098,40 22 769,87 14 358,00 11 798,95 862 361,09

 - wykorzystanie 0,00 119 847,03 49 098,40 0,00 14 358,00 11 798,95 195 102,38
centrala  119 847,03 15 000,00 14 358,00 11 798,95
oddział DE  34 098,40

 - rozwi�zanie 430 588,41 213 900,43 0,00 22 769,87 0,00 0,00 667 258,71
centrala 406 159,46 213 900,43 22 769,87
oddział DE 24 428,95

Warto�� na koniec okresu 382 406,95 1 333 756,55 29 062,95 2 269,17 14 358,00 11 798,96 1 773 652,58
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Nota 15b               

Rodzaj kredytu / 
po�yczki 

Nazwa 
banku 

Waluta Oprocentowanie
Termin 
spłaty 

Zabezpiecze- 
nia 

Kwota wg 
umowy 

Zobowi�za- 
nie na 

31.12.2016 r. 

Linia kredytowa w 
rachunku bie��cym 

Alior Bank 
SA 

PLN 
WIBOR 3M + 

mar�a banku w 
skali roku 

2017-07-04

gwarancja 
spłaty kredytu 
w ramach 
portfelowej linii 
gwarancyjnej 
de minimis  

4 000 000 0,00

Nota 16

ZOBOWI	ZANIA DŁUGOTERMINOWE 
Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

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

b) wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale 0,00 0,00
   -  0,00 0,00

c) wobec pozostałych jednostek, w tym: 28 464,23 61 292,15
  - kredyty i po�yczki 0,00 0,00

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

  - inne zobowi�zania finansowe (tytuły) 28 464,23 61 292,15

     - leasing finansowy 28 464,23 61 292,15

  - inne   0,00 0,00

Zobowi�zania długoterminowe razem   28 464,23 61 292,15

Nota 16a

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

do roku 0,00 0,00

a) powy�ej 1 roku do 3 lat 28 464,23 61 292,15

b) powy�ej 3 do 5 lat 0,00 0,00

c) powy�ej 5 lat 0,00 0,00

Zobowi�zania długoterminowe, razem   28 464,23 61 292,15

Nota 16b

ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO 
Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

do roku 35 048,46 122 876,61

a) powy�ej 1 roku do 3 lat 28 464,23 63 512,69

b) powy�ej 3 do 5 lat 0,00 0,00

c) powy�ej 5 lat 0,00 0,00

Razem   63 512,69 186 389,30

Przyszły koszt odsetkowy (warto�� ujemna) -2 227,18 -8 392,53

Razem warto�� bie��ca minimalnych opłat leasingowych, w tym:   61 285,51 177 996,77

Zobowi�zania długoterminowe 28 464,23 61 292,15

Zobowi�zania krótkoterminowe 32 821,28 116 704,62
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Nota 17

ZOBOWI	ZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

I. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy   5 841 741,40 6 132 172,12

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

b) wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale 0,00 0,00

c) wobec jednostek pozostałych 5 841 741,40 6 132 172,12

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

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

b) wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale 0,00 0,00

c) wobec jednostek pozostałych 0,00 0,00

III. Inne zobowi�zania   1 300 815,94 3 874 356,83

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

b) wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada 
zaanga�owanie w kapitale w tym: 0,00 0,00
   - 0,00 0,00

c) wobec jednostek pozostałych, w tym: 1 300 815,94 3 874 356,83
 - kredyty i po�yczki 0,00 1 584 923,01
     - kredyt w RB 0,00 1 584 923,01
     - karta kredytowa 0,00 0,00
 - z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych 0,00 0,00
 - inne zobowi�zania finansowe, w tym: 32 821,28 116 704,62

     - leasing finansowy 32 821,28 116 704,62
 - zaliczki otrzymane na dostawy 6 678,64 0,00
 - zobowi�zania wekslowe 0,00 0,00
 - z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 644 189,06 1 690 339,68
 - z tytułu wynagrodze� 589 401,56 476 393,07
 - inne, w tym: 27 725,40 5 996,45

    - z tyt. zakupu �rodków trwałych 23 352,11 0,00

    - kaucje i wadia 0,00 0,00

    - pozostałe 4 373,29 5 996,45

IV. Fundusze specjalne, w tym:   64 072,29 64 072,29

 - Zakładowy Fundusz �wiadcze� Socjalnych 64 072,29 64 072,29

Zobowi�zania krótkoterminowe, razem   7 206 629,63 10 070 601,24

Nota 17a

ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYT. DOSTAW I USŁUG  
(WIEKOWANIE) 

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

Zobowi�zania bie��ce: 5 689 668,09 4 656 273,93

Zobowi�zania przeterminowane, w tym:   152 073,31 1 475 898,19

a) do 1 miesi�ca 91 994,55 1 418 386,14

b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 375,33 0,00

c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 1 316,10 1 269,37

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

e) powy�ej 1 roku 58 387,33 56 242,68

Zobowi�zania krótkoterminowe  razem   5 841 741,40 6 132 172,12

0,00

Nota 18 

ROZLICZENIA MI
DZYOKRESOWE (PASYWA) 
Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

1. Ujemna warto�� firmy

2. Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów, w tym:   1 712 150,69 2 257 058,94
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a) długoterminowe, w tym: 1 122 033,45 1 559 650,69
 - dotacja z PARP 1 122 033,45 1 559 650,69

b) krótkoterminowe, w tym: 590 117,24 697 408,25
 - wycena kontraktów długoterminowych 0,00 20 840,65
 - sprzeda� dot. przyszłych okresów 500,00 86 950,36
 - dotacja z PARP 589 617,24 589 617,24

Rozliczenia mi�dzyokresowe razem   1 712 150,69 2 257 058,94

NOTY OBJA�NIAJ	CE DO RZIS 
Nota 19

PRZYCHODY ZE SPRZEDA�Y - STRUKTURA RZECZOWA I 
TERYTORIALNA 

  
01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

Przychody netto ze sprzeda�y usług 36 854 659,36 38 756 115,03

 - usługi software 26 829 670,26 29 515 820,07

 - usługi hardware 10 017 167,47 9 197 114,96

 - usługi pozostałe   7 821,63 43 180,00

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

Przychody netto ze sprzeda�y produktów 1 597 300,00 420 000,00

 - oprogramowanie własne 1 597 300,00 420 000,00

 - inne   0,00 0,00

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

Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów 5 954 910,45 4 797 132,87

 - sprz�t komputerowy 5 932 708,03 4 768 493,68

 - oprogramowanie obce 22 202,42 28 639,19

 - inne   0,00 0,00

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

Inne przychody, w tym:   350 907,12 350 907,12

 - dotacje 350 907,12 350 907,12

Przychody ze sprzeda�y RAZEM 44 757 776,93 44 324 155,02

w tym: 

Sprzeda� dla odbiorców krajowych, w tym:   28 848 570,13 23 915 576,82

  -  sprzeda� produktów i usług 22 919 090,82 19 371 227,65

  -  sprzeda� towarów i materiałów  5 929 479,31 4 544 349,17

Sprzeda� eksportowa 15 558 299,68 20 057 671,08

  -  sprzeda� produktów i usług 15 532 868,54 19 804 887,38

  -  sprzeda� towarów i materiałów  25 431,14 252 783,70

Nota 20

DANE O KOSZTACH RODZAJOWYCH   
01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

A. Koszty wg rodzajów 37 596 017,73 35 033 475,26

 amortyzacja 1 973 878,64 2 182 410,26

 zu�ycie materiałów i energii 2 922 300,18 2 069 369,05

 usługi obce 20 766 879,19 20 748 090,89

 podatki i opłaty, w tym: 162 666,72 159 316,16

   - podatek akcyzowy 0,00 0,00

 wynagrodzenia 9 096 912,16 7 612 699,53

 ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia  1 746 249,14 1 549 485,99

 pozostałe koszty rodzajowe 927 131,70 712 103,38

B. Zmiana stanu zapasów i rozlicze� mi�dzyokresowych 
kosztów +/- 

  -2 447 595,87 1 216 334,94
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  koszt wytworzenia �wiadcze� na własne potrzeby (-)  0,00 0,00

  koszty sprzeda�y (-) -343 056,78 -425 443,67

  koszty ogólnego zarz�du (-) -4 536 935,22 -4 248 644,87

C. Koszt sprzeda�y i ogólnozakładowy    -4 879 992,00 -4 674 088,54

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)   30 268 429,86 31 575 721,66

E. Koszt sprzedanych towarów i materiałów   5 426 603,10 4 519 369,23

Nota 21

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE   
01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

I. Zbycie niefinansowych aktywów trwałych, w tym:   97 774,45 11 183,71

  - sprzeda� komputerów 5 025,82 11 183,71
  - sprzeda� samochodów 92 748,63 0,00
II. Dotacje   238 710,12 178 525,91

III. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych, w tym:   58 000,00 70 853,57

 - rozwi�zanie odpisów aktualizuj�cych warto�� zapasów 0,00 0,00

 - rozwi�zanie odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci 58 000,00 70 853,57

 - rozwi�zanie odpisów aktualizuj�cych warto�� niematerialn� i 
prawn�   

0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne, w tym:   126 200,93 62 769,49

 - rozwi�zane rezerwy z tytułu ... 0,00 0,00

 - naliczone kary umowne 0,00 0,00

 - otrzymane odszkodowania 60 972,62 27 398,50

 - z tytułu ró�nic inwentaryzacyjnych 0,00 268,65

 - przedawnione zobowi�zania 0,00 0,00

 - refaktury 58 279,51 34 737,51

 - inne  6 948,80 364,83

Pozostałe przychody operacyjne RAZEM   520 685,50 323 332,68

Nota 22

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE   
01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

I. Koszt zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:   41 038,15 6 546,89

  - sprzeda� komputerów 796,34 6 546,89

  - sprzeda� samochodów 23 796,55 0,00

 - likwidacja �rodków trwałych  16 445,26 0,00

II. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych, w tym:   1 256,98 230 667,35

 - odpis aktualizuj�cy warto�� zapasów 0,00 0,00

 - odpis aktualizuj�cy warto�� nale�no�ci 1 256,98 230 667,35

 - odpis aktualizuj�cy warto�� niematerialn� i prawn� 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne, w tym:   116 507,89 77 186,20

 - zapłacone odszkodowania 37 902,72 25 593,26

 - zapłacone kary umowne 402,28 0,00

 - darowizny 0,00 0,00

 - likwidacja �rodków trwałych  0,00 1 425,21

 - koszty post�powania spornego 1 351,00 11 695,00

 - koszty likwidacji zapasów 0,00 0,00

 - refaktury 58 281,40 35 195,17

 - inne 18 570,49 3 277,56

Pozostałe koszty operacyjne RAZEM   158 803,02 314 400,44
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Nota 23

PRZYCHODY FINANSOWE 
  

01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:   0,00 0,00

- zyski z tytułu udziału w jednostkach powi�zanych 0,00 0,00

 zyski z tytułu udziału w jednostkach pozostałych 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym:   2 096,95 1 359,83

 - od udzielonych po�yczek 0,00 0,00

 - odsetki bankowe 714,00 422,02

 - odsetki bud�etowe 1 180,00 0,00

 - odsetki pozostałe 202,95 937,81

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

III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:   0,00 0,00

 -  0,00 0,00

 -  0,00 0,00

IV. Aktualizacja warto�ci inwestycji innych ni� wymienione 
w art. 28 ust. 1 pkt 1a   

0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

V. Inne, w tym:   695 217,44 360 132,91

 -  ró�nice kursowe zrealizowane 526 260,68 338 946,08

 -  ró�nice kursowe niezrealizowane 166 975,93 21 143,94

 - pozostałe przychody finansowe 1 980,83 42,89

Przychody finansowe, RAZEM   697 314,39 361 492,74

Nota 24

KOSZTY FINANSOWE 
  

01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

I. Odsetki, w tym:   70 947,15 73 909,27

 - od weksli 0,00 0,00

 - od kredytów 62 461,64 59 649,16

 - od po�yczek 0,00 0,00

 - bud�etowe 2 435,78 3 243,61

 - od leasingu 5 365,82 10 946,33

- odsetki pozostałe 683,91 70,17

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

II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:   0,00 0,00

 -  0,00 0,00

 -  0,00 0,00

III. Aktualizacja warto�ci inwestycji innych ni� wymienione 
w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:   

0,00 0,00

- udziały zakupionych spółek 0,00 0,00

- zakupione akcje własne 0,00 0,00

IV. Inne, w tym:   382 960,68 457 073,08

 - ró�nice kursowe zrealizowane 219 921,63 291 415,34

 - ró�nice kursowe niezrealizowane 10 517,33 69 927,88

 - pozostałe koszty finansowe 152 521,71 95 729,86

Koszty finansowe, RAZEM   453 907,82 530 982,35
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Nota 25

PODATEK DOCHODOWY BIE�	CY 
  

01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

ZYSK / STRATA brutto   4 788 041,02 3 394 418,22

Koszty niestanowi�ce kosztów uzyskania przychodów   3 423 202,21 5 418 602,60

 - odpis aktualizuj�cy nale�no�ci,  aktywa niefinansowe 0,00 230 667,35

 - rezerwa na koszty 227 732,13 2 024 904,99

 - koszty dofinansowane z dotacji 589 617,24 529 433,03

 - ró�nice kursowe 38 198,65 87 976,91

 - koszty dot. przychodów niefakturowanych 168 715,98 29 516,00

 - PFRON, odsetki bud�etowe, kary itp.. 153 474,00 147 219,00

 - odpisane nale�no�ci 1 691,43 178,35

 - inne koszty (n.k.u.p.) 20 394,83 20 881,95

 - składki ZUS zapłacone w nast�pnym okresie  231 468,62 179 800,99

 - wynagrodzenia niewypłacone 49 291,22 19 119,83

 - amortyzacja ksi�gowa 1 942 618,11 2 148 904,20

Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych   3 815 143,22 3 520 982,84

 - zapłacone odsetki 1,11 0,00

 - ZUS z poprzedniego okresu zapłacony w bie��cym 179 800,99 190 787,27

 - wynagrodzenia z poprzedniego okresu wypłacone w bie��cym 19 119,83 10 291,13

 - rozwi�zanie, wykorzystanie rezerw na koszty 1 337 151,94 803 833,74

 - raty leasingu operacyjnego 122 075,18 99 997,37

 - amortyzacja podatkowa 1 898 825,34 2 066 856,80

 - koszty z poprzedniego okresu dot. projektów zafakturowanych w 
bie��cym 29 516,00 323 380,46

 - uznanie jako KUP odpisów na nale�no�ci 183 275,43 0,00

 - ró�nice kursowe - storno 45 377,40 25 836,07

Przychody ksi�gowe nie zaliczane do podatkowych   1 328 721,24 1 424 248,84

- nadwy�ka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi 59 934,46 40 219,83

 nadwy�ka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi KDT 265 862,41 472 681,80

 - przychody opodatkowane w poprzednich okresach dot. KDT 20 840,65 0,00

 - przychody opodatkowane w poprzednich okresach 86 950,36 228 465,44

 - niezrealizowane ró�nice kursowe 239 713,95 82 595,17

 - pozostałe 7 802,17 0,00

 - dotacje 589 617,24 529 433,03

 - naliczone odsetki 0,00 0,00

 - naliczone kary 0,00 0,00

 - przywrócony odpis aktualizuj�cy 58 000,00 70 853,57

Przychody podatkowe nie zaliczone do ksi�gowych   75 568,71 179 095,57

 - odsetki uzyskane 0,00 0,00

 - nadwy�ka przychodów zafakturowanych nad zrealizowanymi 400,00 86 950,36

 - nadwy�ka przychodów zafakturowanych nad zrealizowanymi Kdt 42 235,01

 - ró�nice kursowe z wyceny z poprzedniego okresu 20 667,61 49 910,20

 - przychody z doszacowania, zafakturowane w bie��cym okresie 40 219,83 0,00

 - przychody dot KDT zafakturowane w bie��cym okresie 13 224,39
 - pozostałe 1 056,88 0,00

Odliczenie od dochodu (np. darowizny)   2 138 443,01 2 494 810,88

- darowizny 0,00 0,00

- 50% straty roku 0,00 288 087,00

 -dochody oddziału w RFN 2 138 443,01 2 206 723,88

- ... 0,00 0,00

Podstawa opodatkowania   1 004 504,47 1 552 073,83

Stawka podatku dochodowego 19% 19%

Podatek dochodowy bie��cy   190 856,00 294 894,00
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Ujemne ró�nice przej�ciowe (aktywo) -226 617,74 31 273,37

Dodatnie ró�nice przej�ciowe (rezerwa) 45 764,23 -63 922,50

Podatek dochodowy odroczony   272 381,97 -95 195,87

Podatek dochodowy do zapłaty w oddziale RFN   705 743,26 727 914,20

Podatek  wykazany w rachunku zysków i strat   1 168 981,23 927 612,33

Nota 25a

AKTYWO NA PODATEK ODROCZONY - struktura rodzajowa 
  

01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z 
ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi 

  
271 232,39 497 850,13

 - odpis aktualizuj�cy WNiP 0,00 0,00

 - odpis aktualizuj�cy nale�no�ci 50 005,44 58 324,74

 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 102 324,90 72 347,83

 - rezerwa na koszty premii 2 728,02 2 728,02

 - składki ZUS (pracodawca) 43 979,04 34 162,19

 - rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych 15 319,84 253 413,74

 - niezrealizowane ujemne ró�nice kursowe 883,53 7 810,19

 - rezerwy na koszty pozostałe 0,00 2 241,80

 - rezerwa na badanie bilansu 2 850,00 2 850,00

 - zobowi�zania z tyt. leasingu finansowego 11 644,25 33 819,39

 - wynagrodzenia niewypłacone 9 365,33 3 632,77

 - uzyskane po�yczki  - naliczone a niezapłacone odsetki 0,00 0,00

 - rezerwa na przewidzian� strat� w KDT 0,00 431,14

 - koszty dot. nale�no�ci niezafakturowanych KDT 32 056,04 5 608,04

 - przychody dot. KDT przewy�szaj�ce zaawansowanie prac 76,00 20 480,28

b) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z ujemnymi 
ró�nicami przej�ciowymi   

0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

c) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w 
zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu)   

0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

Aktywo na podatek odroczony razem   271 232,39 497 850,13

AKTYWO NA PODATEK ODROCZONY - zmiana stanu 
  

01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

Na pocz�tek okresu:   497 850,13 466 576,75

Zwi�kszenia:   72 596,96 282 329,34

 - w tym odniesione na wynik finansowy 72 596,96 282 329,34

Zmniejszenia :   299 214,70 251 055,96

 - w tym odniesione na wynik finansowy 299 214,70 251 055,96

Na koniec okresu:   271 232,39 497 850,13

0,00 0,00

Nota 25b

REZERWA NA PODATEK ODROCZONY - struktura rodzajowa 
  

01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich 
ró�nic przej�ciowych (z tytułu)   

86 223,95 40 459,72

 - nadwy�ka zarachowanych przychodów nad 
zafakturowanymi z tyt. KDT 61 901,41 10 154,40

 - ró�nica mi�dzy warto�ci� bilansow� a podatkow�  �rodków 
trwałych 

7 757,01 7 311,29

 - ró�nica mi�dzy warto�ci� bilansow� a podatkow�  WNiP 0,00 0,00
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 - niezrealizowane dodatnie ró�nice kursowe 4 569,31 273,38

 - ró�nica mi�dzy warto�ci� bilansow� a podatkow�  �rodków 
trwałych  w leasingu 8 901,02 22 720,65

 - udzielone po�yczki - naliczone a niezapłacone odsetki 0,00 0,00

 - nale�no�ci z tytułu leasingu finansowego  3095,2 0
 - niezapłacone odsetki od nale�no�ci krótkoterminowych 0,00 0,00

b) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z dodatnimi 
ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu)   

0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

c) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w 
zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu)   

0,00 0,00

- ... 0,00 0,00

Rezerwa na podatek odroczony razem   86 223,95 40 459,72

REZERWA NA PODATEK ODROCZONY - zmiana stanu 
  

01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

Na pocz�tek okresu:   40 459,72 104 382,22

Zwi�kszenia:   59 857,25 11 181,20

 - w tym odniesione na wynik finansowy 59 857,25 11 181,20

Zmniejszenia :   14 093,02 75 103,70

 - w tym odniesione na wynik finansowy 14 093,02 75 103,70

Na koniec okresu:   86 223,95 40 459,72

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalno�ci podlegaj�ce regulacjom (na przykład sprawy celne czy 
dewizowe) mog� by� przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione s� do nakładania 
wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje wyst�powanie w 
obowi�zuj�cych przepisach niejasno�ci i niespójno�ci. Cz�sto wyst�puj�ce ró�nice w opiniach, co do interpretacji 
prawnej przepisów podatkowych zarówno wewn�trz organów pa�stwowych, jak i pomi�dzy organami pa�stwowymi 
i przedsi�biorstwami, powoduj� powstawanie obszarów niepewno�ci i konfliktów. Zjawiska te powoduj�, �e ryzyko 
podatkowe w Polsce jest znacz�co wy�sze ni� istniej�ce zwykle w krajach o bardziej rozwini�tym systemie 
podatkowym. Rozliczenia podatkowe mog� by� przedmiotem kontroli przez okres pi�ciu lat, pocz�wszy od ko�ca 
roku, w którym nast�piła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia 
podatkowe Spółki mog� zosta� powi�kszone o dodatkowe zobowi�zania podatkowe. Zdaniem Spółki na dzie� 31 
grudnia 2016 roku nie było potrzeby tworzenia rezerw na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe. 

Spółka kompensuje rezerw� i aktywo na odroczony podatek dochodowy z uwagi na to, �e ma tytuł uprawniaj�cy j�
do jednoczesnego uwzgl�dnienia przy obliczaniu kwoty zobowi�zania podatkowego. 

Nota 26   

ZOBOWI	ZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJ	TKU JEDNOSTKI 
Rodzaj 

zabezpieczenia 
Kwota 

zabezpieczenia 

   Kredyt w rachunku bie��cym  - stan zobowi�zania na 31.12.2016 r.    wynosi 0 PLN; gwarancja spłaty kredytu w 
ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, gwarancja banku BGK, kwota gwarancji 2 400 ty� PLN 

Leasing - stan  zobowi�zania na 31.12.2016 r. : 61 ty� PLN   weksel in blanco 61 285,00

Dotacja z PARP -  4 512 ty� PLN; weksel in blanco; kwota przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami jak dla 
zal. podatkowej od dnia przelania �rodków 

Zobowi�zania z tyt. zakupu towarów - stan zobowi�zania na dzie� 31.12.2016 r: 60 ty� PLN, bie��ce; weksel in 
blanco zło�ony u dostawców; kwota nie zapłaconych zobowi�za� z tyt. Zakupionych towarów wraz z odsetkami za 
zwłok�  

Razem   61 285,00
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Nota 27

ZOBOWI	ZANIA WARUNKOWE 
Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

1. Gwarancje 90 663,30 36 604,80
2. Por�czenia (tak�e wekslowe) 0,00 0,00
3. Pozostałe zobowi�zania warunkowe  0,00 0,00

Razem 90 663,30 36 604,80

Spółka nie posiada zobowi�za� warunkowych w zakresie emerytur i podobnych �wiadcze�. Wszystkie 
zobowi�zania warunkowe wykazane w nocie 27 dotycz� jednostek pozostałych. 

Nota 28 a
Składniki aktywów wykazywanych  w wi�cej ni� jednej pozycji bilansu - powi�zania

Wyszczególnienie Pozycja w 
bilansie 

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

1) Nale�no�ci od pozostałych jednostek z tytułu kaucji, wadium
A.III.3 134 564,42 134 564,42

B.II.3.c 34 420,62 14 685,00

2) Inne aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - 
nale�no�ci z tytułu leasingu finansowego 

A.IV.c 12 121,99 0,00

B.III.b 4 168,56 0,00

Razem aktywa   185 275,59 149 249,42

Nota 28 b
Składniki pasywów wykazywanych  w wi�cej ni� jednej pozycji bilansu - powi�zania

Wyszczególnienie Pozycja w 
bilansie 

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

1) Inne zobowi�zania finansowe wobec jednostek pozostałych 
- z tytułu leasingu finansowego 

B.II.c 28 464,23 61 292,15

B.III.3.c 32 821,28 116 704,62

Razem pasywa   61 285,51 177 996,77

Nota 29   

Struktura �rodków pieni��nych do rachunku przepływów 
pieni��nych 

01.01.2016 r. -
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. -
31.12.2015 r. 

Pozycja A.II.1. Amortyzacja   1 973 878,64 2 182 410,26

   amortyzacja �rodków trwałych  398 475,62 744 302,35

   amortyzacja WNiP  1 575 403,02 1 438 107,91

Pozycja A.II.2. Zyski/straty z tytułu ró�nic kursowych   37 833,96 -38 983,33

   zmiana stanu z tyt. Ujemnych RK na �r. Pieni��nych "-"  35 660,26 -39 834,31

   zmiana stanu z tyt. dodatnich RK na �r. Pieni��nych  2 173,70 850,98

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -67 827,46 -70 595,49

Odsetki od lokat powy�ej 3 miesi�cy  0,00 0,00
Odsetki od udzielony po�yczek 0,00 0,00
Odsetki od kredytów, po�yczek otrzymanych "-"  -62 461,64 -59 649,16
Odsetki od leasingu "-" -5 365,82 -10 946,33
Otrzymane i zarachowane dywidendy  0,00 0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy "-"  0,00 0,00
w tym odsetki zapłacone:
Odsetki od udzielony po�yczek 0,00 0,00
Odsetki od po�yczek otrzymanych  0,00 59 649,16

Pozycja A.II.4. Zysk (strata) z działalno�ci inwestycyjnej 56 736,30 3 211,61

 Sprzeda� niefinansowych aktywów trwałych  97 774,45 11 183,71
 Warto�� netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych "-"  -24 592,89 -6 546,89
Inne wydatki zwi�zane ze sprzed. A. trwałych  0,00 0,00
 Sprzeda�  inwestycji (udziały, akcje)  0,00 0,00
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 Warto�� netto sprzedanych inwestycji "-"  0,00 0,00
 Warto�� netto zlikwidowanych ST "-"  -16 445,26 -1 425,21
 Warto�� netto zlikwidowanych ST leasingowanych "-"  0,00 0,00
Rozliczenie umowy leasing. - niespłacona cz��� kapitału  0,00 0,00
 Warto�� odpisu aktualizuj�cego ST lub WNiP "-"  0,00 0,00
 Warto�� netto niedoborów ST "-" 0,00 0,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowi�zania -1 099 982,48 1 178 235,77

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00 0,00
Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne  166 675,21 -48 181,46
Pozostałe rezerwy -1 266 657,69 1 226 417,23

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów (zm. bilans. - korekty) 1 467 211,28 169 990,98

Bilansowa zmiana stanu zapasów 1 451 321,77 169 990,98
Korekta o ró�nice inwentaryzacyjne 0,00 0,00
Korekta dot. Przekazania do leasingu finansowego (zm.stanu)  -15 889,51 0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu nale�no�ci (zm. bilans. - korekty) 1 602 462,19 3 178 267,98

Bilansowa zmiana stanu nale�no�ci 1 602 462,19 2 965 067,98

korekta o zmian� stanu nale�no�ci z tyt. sprzed ST 0,00 0,00

korekta o zmian� stanu nale�no�ci inwestycyjne - sprzeda� udziałów 
0,00 -213 200,00

korekta o niedobory i szkody 0,00
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, bez 
kredytów i po�yczek (zm. bilans. - korekty) 

-1 214 150,72 4 186 460,89

Bilansowa zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych -2 863 971,61 5 767 398,71
korekta o zmian� stanu zobowi�za�  z tytułu zakupu WNiP i �rodków 

trwałych (kwota netto) 18 985,46 -78 511,74
Zobowi�zania z tytułu umów leasingu finansowego (zm.stanu)  -83 883,34 74 526,55
Zobowi�zania z tytułu kredytów i po�yczek (zm.stanu)  -1 584 923,01 1 584 923,01
Zobowi�zania z tytułu nabycia inwestycji (udziały)   0,00 0,00
Zobowi�zania z tytułu dłu�nych papierów warto�ciowych  0,00 0,00

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych (pasywa 
- aktywa) 

-567 868,52 -637 408,54

zmiana bilansowa w aktywach  22 960,27 -238 544,56
zmiana bilansowa w pasywach -544 908,25 -875 953,10

Pozycja A. II. 10. Inne korekty -12 395,60 5 845,70

zmiana stanu z tyt. ró�nic kursowych z wyceny oddziału 
zagranicznego -11 289,31 5 845,70

korekta przychodów i kosztów finansowych dot. ró�nicy mi�dzy 
warto�ci� netto przedmiotów leasingu finansowego (finansuj�cy) a 
nale�no�ciami z tyt.l.finans. -1 106,29 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana �rodków pieni��nych 01.01.2016 r. -
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. -
31.12.2015 r. 

�rodki pieni��ne w kasie 22 632,10 285,60
�rodki pieni��ne na rachunkach bankowych  5 877 654,34 8 396 396,46
Lokaty bankowe do 3 miesi�cy 0,00000 0,00
Ekwiwalenty �rodków pieni��nych, w tym  0,00000 0,00

- czeki, 0,00 0,00
- weksle, 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00

Razem �rodki pieni��ne oraz ekwiwalenty �rodków pieni��nych 5 900 286,44 8 396 682,06
Wycena bilansowa �rodków pieni��nych  1 373,98 39 207,93

Razem �rodki pieni��ne oraz ekwiwalenty �rodków pieni��nych na 
potrzeby CF  5 901 660,42 8 435 889,99

Na potrzeby Rachunku Przepływów Pieni��nych Spółka jako �rodki o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 
traktuje �rodki na rachunku Zakładowego Funduszu �wiadcze� Socjalnych 
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Nota 30   

Informacje o wspólnych przedsi�wzi�ciach (które nie podlegaj� konsolidacji)
Brak tego rodzaju przedsi�wzi��   

Nota 31a   

Transakcje ze spółkami powi�zanymi 

Nazwa Spółki 
Przychody Koszty

01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Gagnon  0,00 0,00

Razem 0,00 0,00

  

Nota 31b   

Informacje o poł�czeniu jednostek   

Nie wyst�piło   

Nota 32   

PRZECI
TNE ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH 
  Stan na dzie�

31.12.2016 r. 
Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

Ogółem, z tego: 144 142

 - pracownicy produkcyjni 
115 113

 - pracownicy nieprodukcyjni   
29 29

   

Nota 33   

WYNAGRODZENIA WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZ	DU I RADY 
NADZORCZEJ 

  01.01.2016 r. -
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. -
31.12.2015 r. 

Wynagrodzenie Zarz�du, w tym: 128 766,00 71 705,00
 wynagrodzenia brutto 120 000,00 60 000,00
 narzuty od wynagrodze� 8 766,00 11 705,00
 pozostałe 0,00 0,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej   0,00 0,00

Spółka nie posiada �adnych zobowi�za� wynikaj�cych z emerytur i �wiadcze� o podobnym charakterze dla byłych 
członków Zarz�du i Rady Nadzorczej. Spółka nie posiada równie� zobowi�za� zaci�gni�tych w zwi�zku z ww. tytułami. 

Nota 34   

Po�yczki i �wiadczenia udzielone członkom zarz�du i organów 
nadzorczych spółek kapitałowych 

Organy 
nadzorcze 

Zarz�d

Stan na pocz�tek roku   0,00 0,00

- udzielone 0,00 0,00
- spłacone 0,00 0,00

Stan na koniec roku   0,00 0,00
Spółka nie udzielała ww. po�yczek  

Nota 35   

KURSY WALUT PRZYJ
TE DO WYCENY POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI 
BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT, WYRA�ONYCH W 
WALUTACH OBCYCH 

Stan na dzie�
31.12.2016 r. 

Stan na dzie�
31.12.2015 r. 

Euro wg tabeli NBP  4,4240 4,2615
Dolar wg tabeli NBP 4,1793 3,9011
EURO - stanowi�cy �redni� arytmetyczn� �rednich kursów na dzie�
ko�cz�cy ka�dy miesi�c w roku - zastosowany do wyceny pozycji RZiS 
jednostkowego sprawozdania finansowego oddziału zagranicznego 

  

4,3757 4,1848
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Nota 36   

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozda� finansowych, wypłacone lub nale�ne za rok 
obrotowy 

  
01.01.2016 r. - 
31.12.2016 r. 

01.01.2015 r. - 
31.12.2015 r. 

Obowi�zkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego   15 000,00 15 000,00

Razem 15 000,00 15 000,00

  

Nota 37a
Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzgl�dnionych w bilansie w zakresie niezb�dnym do oceny ich 
wpływu na sytuacj� maj�tkow�, finansow� i wynik finansowy jednostki 

Spółka nie zawarła takich umów 

Nota 37b
Istotne transakcje zawarte przez jednostk� na innych warunkach ni� rynkowe z jednostkami powi�zanymi oraz 
innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) zał�cznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowo�ci w cz��ci "Dodatkowe informacje 
i obja�nienia" 
Spółka nie zawierała tego typu transakcji. 
Nota 37c

Informacje o znacz�cych zdarzeniach, jakie nast�piły po dniu bilansowym 

Do dnia sporz�dzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wyst�piły znacz�ce zdarzenia, które nie zostały, a 
powinny by� uj�te w ksi�gach rachunkowych roku obrotowego. 
Nota 37d

Informacje o zmianie zasad rachunkowo�ci, w tym zmiany sposobu sporz�dzania sprawozdania finansowego oraz 
informacje zawieraj�ce porównywalno�� danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj�cy ze 
sprawozdaniem za rok obrotowy 

W 2016 roku Spółka nie dokonała zmiany zasad rachunkowo�ci, natomiast nast�piła zmiana prezentacji danych w 
sprawozdaniu finansowym, zwi�zana z wprowadzeniem  od 1 stycznia 2016 r. nowego wzoru bilansu. W zwi�zku z tym 
zmianie uległy dane porównawcze na dzie� 31 grudnia 2015 r. Pozycja „Udziały (akcje) własne” wykazywana dot�d w 
pasywach ze znakiem „minus” przeniesiona została do aktywów ze znakiem „plus”, w wyniku czego zmianie uległa suma 
bilansowa. 
Opisana wy�ej zmiana ma równie� wpływ na Zestawienie zmian w kapitale własnym, z którego usuni�te zostały pozycje 
„Nale�ne wpłaty na kapitał podstawowy” oraz „Udziały (akcje) własne” 

Wyszczególnienie pozycji sprawozdania 
finansowego 

Dane za rok 
ubiegły 

Warto�ci 
doprowadzaj�ce do 

porównywalno�ci dane 
sprawozdania 

finansowego za rok 
ubiegły z danymi roku 

bie��cego 

Dane 
porównywalne roku 

ubiegłego 

PASYWA       

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 11 379 469,24 2 463 778,10 13 843 247,34

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 205 937,90 0,00 205 937,90

II. Nale�ne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielko�� ujemna) 

0,00 0,00 0,00

III. Udziały (akcje) własne (wielko�� ujemna) -2 463 778,10 2 463 778,10 0,00

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 13 155 148,44 0,00 13 155 148,44

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny -9 184,05 0,00 -9 184,05

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -1 975 460,84 0,00 -1 975 460,84

VIII. Zysk (strata) netto  2 466 805,89 0,00 2 466 805,89

IX. Odpisy z zysku netto w ci�gu roku 
obrotowego (wielko�� ujemna) 

0,00 0,00 0,00

B. ZOBOWI	ZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWI	ZANIA 

14 162 604,91 0,00 14 162 604,91
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SUMA PASYWÓW 25 542 074,15 2 463 778,10 28 005 852,25

AKTYWA 

A. AKTYWA TRWAŁE 7 437 553,02 0,00 7 437 553,02

B. AKTYWA OBROTOWE 18 104 521,13 0,00 18 104 521,13

C. NALE	NE WPŁATY NA KAPTAŁ (WŁASNY) - 0,00 0,00

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE - 2 463 778,10 2 463 778,10

SUMA AKTYWÓW 25 542 074,15 0,00 28 005 852,25

Nota 37e 

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu bł�dów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku 
obrotowym na kapitał (fundusz) własny. 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie zostały uj�te �adne zdarzenia dotycz�ce lat ubiegłych. 

Nota 38 

Obja�nienia dotycz�ce instrumentów finansowych 

Opis 

  

Warto��
bilansowa 

Przychody / 
koszty z tytułu 
odsetek 

Aktywa wg bilansu na 31.12.2016 r. 

Po�yczki udzielone i nale�no�ci własne   16 290,55 4 065,49

  - nale�no�ci z tyt. leasingu długoterminowe 12 121,99 2 062,81

  - nale�no�ci z tyt. leasingu krótkoterminowe   4 168,56 2 002,68

Pasywa wg bilansu na 31.12.2016 r. 

Zobowi�zania finansowe   61 285,51 2 227,18

  - zobowi�zania z tyt. Po�yczek i kredytów 0,00 0,00

  - inne zobowi�zania finansowe z tyt. Leasingu   61 285,51 2 227,18

1. Po�yczki udzielone i nale�no�ci własne 

       Na dzie� 31 grudnia 2016 r. Spółka nie posiada udzielonych po�yczek. 

       Na dzie� 31 grudnia 2016 r. Spółka ma podpisane trzy umowy leasingu : 

 - umowa, której przedmiotem jest urz�dzenie drukuj�ce, zawarta dnia 01.11.2016 r. na okres 36 miesi�cy. Efektywna 
stopa procentowa wynosi 1,25%. Warto�� bilansowa na dzie� 31.12.2016 r. wynosi 8 789,58 PLN, warto�� ta nie odbiega 
od warto�ci godziwej nale�no�ci. 

 - umowa, której przedmiotem jest urz�dzenie drukuj�ce, zawarta dnia 02.11.2016 r. na okres 34 miesi�cy. Efektywna 
stopa procentowa wynosi 2,53%. Warto�� bilansowa na dzie� 31.12.2016 r. wynosi 1 621,83 PLN, warto�� ta nie odbiega 
od warto�ci godziwej nale�no�ci. 

 - umowa, której przedmiotem jest urz�dzenie drukuj�ce, zawarta dnia 30.11.2016 r. na okres 60 miesi�cy. Efektywna 
stopa procentowa wynosi 0,67%. Warto�� bilansowa na dzie� 31.12.2016 r. wynosi 5 879,14 PLN, warto�� ta nie odbiega 
od warto�ci godziwej nale�no�ci. 

2. Zobowi�zania z tyt. Po�yczek i kredytów 

Na dzie� 31 grudnia 2016 r. Spółka ma uruchomion� lini� kredytow�  w rachunku bie��cym w Alior Bank S.A. do 4 mln 
PLN z przeznaczeniem na finansowanie bie��cych potrzeb operacyjnych. 

 - Kredyt udzielony dnia 05.07.2016 r., z terminem spłaty do 04.07.2017 r., oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M + mar�a 
Banku w skali roku ). Na dzie� 31.12.2016 r. Spółka nie wykorzystywała niniejszego kredytu. 

3. Zobowi�zania z tyt. Leasingu 

Na dzie� 31 grudnia 2016 r. Spółka posiada  jedn� umow�  leasingu: 
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 - Umowa, której przedmiotem jest samochód osobowy, zawarta 20 stycznia 2015 r., z terminem zako�czenia 
przypadaj�cym na stycze� 2018 r. Efektywna stopa procentowa wynosi 0,43%. Warto�� bilansowa na dzie� 31.12.2016 r. 
wynosi 61 285,51 PLN, warto�� ta nie odbiega od warto�ci godziwej zobowi�zania. 

Nota 39 
Cele i zasady zarz�dzania ryzykiem 

Spółka nara�ona jest na wiele ró�nych rodzajów ryzyka finansowego, zwi�zanych z działalno�ci� gospodarcz�, s� to 
ryzyka rynkowe takie jak zmiany kursu walut oraz zmiany stóp procentowych, a tak�e ryzyko kredytowe i utraty płynno�ci. 

Ryzyko zwi�zane ze zmianami kursów walut 

Ze wzgl�du na fakt, i� cz��� operacji eo Networks S.A. jest realizowana na rynku niemieckim i rozliczana w EURO poziom 
kursu walut obcych mo�e mie� wpływ na jej wyniki finansowe. Spółka  stara si� zapobiega� tym sytuacjom stosuj�c 
odpowiednie narz�dzia, aby neutralizowa� wpływ zmian kursów walutowych na swoje wyniki finansowe. Wi�kszo��
kosztów zwi�zanych z realizacj� kontraktów na rynku niemieckim jest ponoszona w EURO, co do chwili obecnej stanowiło 
wystarczaj�ce zabezpieczenie (hedging naturalny). W przypadku gdy takie działania oka�� si� niewystarczaj�ce Spółka 
ma równie� mo�liwo�� stosowania narz�dzi rynku finansowego w celu zabezpieczenia kursu sprzeda�y waluty, w oparciu 
o umowy pozwalaj�ce na zakup odpowiednich instrumentów finansowych. W 2016 r. Spółka nie korzystała z tych 
mo�liwo�ci. 

Ryzyko zmiany stóp procentowych 

Nara�enie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych wynika z zaci�gni�tego kredytu w rachunku bie��cym 
(uzale�nionego od wska�nika WIBOR1M) i zawartych umów leasingowych ze zmienn� stop� procentow�. Ryzyko zmian 
stóp procentowych Spółka rozpoznaje w momencie zawarcia danej transakcji i analizuje je na podstawie bie��cych 
informacji  z rynku na temat aktualnej ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej. 

Ryzyko kredytowe 

Spółka nara�ona jest na ryzyko wynikaj�ce z nieterminowych wpłat nale�no�ci od kontrahentów, b�d� ich całkowitego 
braku. Klientami eo Networks S.A. s� w głównej mierze urz�dy publiczne oraz kontrahenci o sprawdzonej wiarygodno�ci 
kredytowej. Ponadto Spółka na bie��co monitoruje stan nale�no�ci, dzi�ki czemu ryzyko ich nie�ci�galno�ci jest 
nieznaczne. W odniesieniu do aktywów finansowych z tytułu udzielonych po�yczek, eo Networks S.A. stosuje zasad�
udzielania po�yczek sporadycznie i tylko sprawdzonym kontrahentom. Na dzie� bilansowy Spółka nie ma nale�no�ci z 
tytułu udzielonych po�yczek. 

Ryzyko płynno�ci 

Spółka w celu utrzymania płynno�ci finansowej na bie��co monitoruje oraz prognozuje  przepływy pieni��ne z 
uwzgl�dnieniem terminów wymagalno�ci. eo Networks S.A. nie ma problemów z płynno�ci� finansow�, na bie��co 
reguluje zobowi�zania i posiada zabezpieczone �ródło finansowania w  postaci kredytu w rachunku bie��cym. 

Pozostałe informacje uzupełniaj�ce wymienione w zał�czniku nr 1 do ustawy o rachunkowo�ci  nie wyst�piły w Spółce, 
b�d� s� nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 

Warszawa, dnia 25 marca 2017 r. 

      ……………………………………………………………. 

        Zarz�d 

…………………………….......................... 

Osoba, której powierzono prowadzenie 

 ksi�g rachunkowych 
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EO NETWORKS S.A. 

Sprawozdanie z działalno�ci  

eo Networks S.A.  

za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 
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INFORMACJE O SPÓŁCE :  

Nazwa jednostki :             eo Networks Spółka Akcyjna  

Adres siedziby :                    03-301 Warszawa, ul. Jagiello�ska 78 

Kapitał podstawowy :   205.937,90 złotych 

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

Nr KRS :               0000332547       

REGON :                                141905973    

NIP :                                     5272604418

PKD :              62.01.Z 

Spółka eo Networks S.A. (dalej : „Spółka”) powstała z poł�czenia dwóch podmiotów : eo Networks Sp. z o.o. 

(działaj�cej od 2001 roku) oraz IPTech Polska Sp. z o.o. (działaj�cej od 2005 roku). Poł�czenie eo Networks Sp. 

z o.o. oraz IPTech Polska Sp. z o.o. zostało zarejestrowane 1 lipca 2009 roku. Akcjonariuszami Spółki s�

zało�yciele odpowiednich spółek z ograniczon� odpowiedzialno�ci�, osoby fizyczne, oraz fundusze inwestycyjne.  

Spółka kontynuuje działalno�� podmiotów na których bazie powstała, prowadz�c działalno�� w bran�y 

informatycznej, w podziale na usługi zwi�zane z oprogramowaniem oraz na usługi zwi�zane z infrastruktur�

sprz�tow� IT. Działalno�� spółki opiera si� w przewa�aj�cej cz��ci na �wiadczeniu usług informatycznych o 

charakterze ci�głym, a nie projektowym, baza klientów jest mocno zdywersyfikowana, a udział najwi�kszego 

odbiorcy usług spółki nie przekracza 20 % przychodów ze sprzeda�y ł�cznie. 

Głównymi obszarami działania w 2016 roku były : 

• Realizacja projektów programistycznych pod klucz 

• Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych 

• Usługi hostingowe i wsparcia informatycznego 

• Usługi doradcze zwi�zane z oprogramowaniem i infrastruktur� informatyczn�

• Realizacja projektów integracyjnych 

• Usługi serwisowe infrastruktury informatycznej 

• Sprzeda� towarów i materiałów oraz oprogramowania 

Na dzie� 31 grudnia 2016 roku spółka eo Networks S.A. nie była podmiotem dominuj�cym dla �adnych spółek. 
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POSIADANE ODDZIAŁY  

W dniu 31.12.2013 r. Zarz�d Spółki podj�ł uchwał�, zgodnie z któr� postanowił reaktywowa� Oddział w 

Niemczech  z siedzib� w Monachium, z dniem 01.01.2014 r.  Rejestracja w KRS nast�piła 26.02.2014 r. 

Przedmiot działalno�ci oddziału niemieckiego nie ró�ni si� od przedmiotu działalno�ci spółki.  

ZARZ�D I  RADA NADZORCZA 

W 2016 roku skład Zarz�du spółki był niezmieniony : Bła�ej Piech – Prezes Zarz�du oraz Rafał Jagniewski – 

Wiceprezes Zarz�du.  

W  okresie od 1 stycznia 2016 roku do 6 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w poni�szym 

składzie : 

1. Robert Szl�zak – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

2. Stefan Batory – Członek Rady Nadzorczej 

3. Jerzy D�oga – Członek Rady Nadzorczej 

4. Tomasz Marciniak – Członek Rady Nadzorczej 

W dniu 6 czerwca 2016 roku skład Rady Nadzorczej został uzupełniony przez tymczasowe powołanie w jej skład 

Pana Mariusza Borawskiego. 

Od 12 lipca 2016 roku, w zwi�zku z wyga�ni�ciem mandatu Pana Andrzeja Wo�niakowskiego, Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Rad� Nadzorcz� Spółki w poni�szym składzie : 

1. Robert Szl�zak – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

2. Mariusz Borawski – Członek Rady Nadzorczej 

3. Stefan Batory – Członek Rady Nadzorczej 

4. Jerzy D�oga – Członek Rady Nadzorczej 

5. Tomasz Marciniak – Członek Rady Nadzorczej 

6 grudnia 2016 roku Zarz�d Spółki poinformował o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Stefana Batorego, 

z dat� 1 grudnia 2016 roku. W dniu 13 stycznia 2017 roku, skład Rady Nadzorczej został uzupełniony przez 

tymczasowe powołanie w jej skład Pana Jacka Kujawa. 

AKCJE WŁASNE   

W dniu 19 wrze�nia 2013 roku Zarz�d spółki zawarł umow� kupna akcji własnych Emitenta, celem ich umorzenia. 

W wyniku zawartej transakcji zakupiono 221.165 akcji Emitenta, o warto�ci nominalnej 0,1 złotego (dziesi��

groszy) ka�da, drog� umowy cywilnoprawnej, zawartej w dniu 19.09.2013 r. poza rynkiem Newconnect. Cena 

nabycia wyniosła 11,14 złotego (jedena�cie złotych czterna�cie groszy) za jedn� akcj�. Ł�czna warto�� to 

2’463’778,10 złotych (dwa miliony czterysta sze��dziesi�t trzy tysi�ce siedemset siedemdziesi�t osiem złotych i 
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dziesi�� groszy). Zakupione akcje stanowi� 10,74 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniaj� do 

oddania 10,74% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed wyst�pieniem tego zdarzenia Spółka nie 

posiadała innych akcji Emitenta.  Spółka o�wiadcza ponadto, i� wobec realizacji upowa�nienia Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w zamierzonej cz��ci, wyra�onego w uchwale nr 18 z dnia 14 czerwca 2013 r., w 

najbli�ej przyszło�ci nie zamierza nabywa� akcji własnych Emitenta. Jednocze�nie Spółka informuje, �e nie 

wyst�puj� osoby trzecie, z którymi zawarła umowy przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta, ani te� �e nie posiada spółek zale�nych posiadaj�cych akcje eo 

Networks S.A. 

W dniu 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podj�ło uchwał� zmieniaj�c� uchwał�

dotycz�c� przeznaczenia akcji własnych b�d�cych w posiadaniu spółki na akcje własne do odsprzeda�y. 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁA� SPÓŁKI, ISTOTNE ZDARZENIA W DZIAŁALNO�CI SPÓŁKI, W 

TYM INNOWACJE ORAZ BADANIA I ROZWÓJ  W ROKU 2015 : 

W ocenie Zarz�du Spółki, rok 2016 był bardzo udany. Po trudnym roku 2013, w którym spółka przeszła 

gruntown� restrukturyzacj� polegaj�c� na redukcjach kosztów, rewizji planów strategicznych której rezultatem 

była sprzeda� udziałów w spółkach zale�nych i postawienie na wzrost organiczny, spółka powróciła na �cie�k�

wzrostu przychodów ze sprzeda�y i rentowno�ci, kontynuuj�c dobre wyniki osi�gni�te w roku 2014 i 2015. 

W roku 2016 Spółka zrealizowała przychody ze sprzeda�y o warto�ci 44,7 miliona złotych, w porównaniu do 44,3 

miliona złotych w roku 2015, oraz zysk netto o warto�ci 3,6 miliona  złotych (rentowno�� 8% netto), wobec zysku 

netto o warto�ci 2,5 miliona złotych w roku 2015.  

Działalno�� software’owa stanowiła 65 %, a hardware’owa, w tym przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów, 

kolejne 35 % przychodów ze sprzeda�y spółki.  

Spółka zanotowała zysk na poziomie operacyjnym o warto�ci 4,5 mln złotych (rentowno�� operacyjna 10%).  

Spółka regulowała swoje zobowi�zania terminowo, nie wyst�piły równie� problemy ze spływem nale�no�ci od 

klientów. Suma bilansowa Spółki na dzie� 31 grudnia 2016 roku osi�gn�ła warto�� 27,0 miliona złotych, w 

porównaniu do 28,0 miliona złotych na koniec roku 2015.  

Rok 2016 Spółka zamkn�ła ujemn� zmian� stanu �rodków pieni��nych o warto�ci 2,5 miliona złotych, w 

porównaniu do dodatniej zmiany stanu �rodków pieni��nych o warto�ci 6,7 miliona złotych w roku 2015. 

Głównymi odbiorcami produktów Spółki byli klienci z sektorów finansowego, mediów, telekomunikacyjnego oraz 

informatycznego. 

Na dzie� 31 grudnia 2016 roku  przeci�tne zatrudnienie w spółce w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło  144 

osoby, w porównaniu do 142,5 osób w ubiegłym roku. 
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W kolejnych latach eo Networks S.A. dzi�ki przeprowadzonym działaniom restrukturyzacyjnym utrzyma stan 

rentowno�ci i wzrostu przychodów. Zarz�d Spółki optymistycznie ocenia perspektywy utrzymania lub poprawienia 

wyników finansowych w roku 2017.  

W ocenie Zarz�du, szczególnie obiecuj�cymi obszarami wzrostu s� usługi programistyczne w kontek�cie 

rozszerzenia współpracy z dotychczasowymi klientami, zwłaszcza w obszarze utrzymania i rozwoju systemów 

informatycznych. Spółka b�dzie rozwija� produkty programistyczne w których si� specjalizuje, a tak�e wchodzi� w 

nowe obszary produktowe w obszarze usług profesjonalnych. 

GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA, KTÓRE MOG� WPŁYN�� NEGATYWNIE NA WYNIKI 

FINANSOWE SPÓŁKI 

Nale�� do nich: 

ryzyka wewn�trzne : 

• Ryzyko zwi�zane z utrat� specjalistów – powszechnie wyst�puj�ce w spółkach, w których kluczow� rol�

odgrywa kapitał intelektualny 

• Ryzyko niewykorzystania potencjału wzrostowego obecnego oraz nowych rynków na których działa 

Spółka 

ryzyka zewn�trzne, zwi�zane z otoczeniem Spółki : 

• Ryzyko konkurencji – Spółka działa w atrakcyjnym sektorze bran�owym, kieruj�c swoje produkty do 

zdywersyfikowanej, lecz uwa�anej za równie� atrakcyjn�, bazy klientów 

• Ryzyko zwi�zane z sytuacj� makroekonomiczn� – pogorszenie si� koniunktury mo�e skutkowa�

zmniejszonym popytem na usługi �wiadczone przez Spółk� oraz obni�eniem si� mar� osi�ganych na 

sprzeda�y, 

Osobn� grup� ryzyk s� ryzyka finansowe, na które nara�ona jest spółka : 

• Ryzyko zwi�zane ze zmianami kursów walut - ze wzgl�du na fakt, i� cz��� operacji eo Networks S.A. 

jest realizowana na rynku niemieckim i francuskim, rozliczana w walucie euro, poziom kursu walut 

obcych mo�e mie� wpływ na jej wyniki finansowe. Spółka  stara si� zapobiega� tym sytuacjom stosuj�c 

odpowiednie narz�dzia, aby neutralizowa� wpływ zmian kursów walutowych na swoje wyniki finansowe. 

Wi�kszo�� kosztów zwi�zanych z realizacj� kontraktów na rynku niemieckim i francuskim jest 

ponoszona w euro, co do chwili obecnej stanowiło wystarczaj�ce zabezpieczenie (hedging naturalny). W 

przypadku gdy takie działania oka�� si� niewystarczaj�ce Spółka ma równie� mo�liwo�� stosowania 

narz�dzi rynku finansowego w celu zabezpieczenia kursu sprzeda�y waluty, w oparciu o umowy 

pozwalaj�ce na zakup odpowiednich instrumentów finansowych. W roku 2016 spółka nie korzystała z 

tych mo�liwo�ci. 
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• Ryzyko zmiany stóp procentowych - nara�enie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych 

wynika z zaci�gni�tego kredytu w rachunku bie��cym (uzale�nionego od wska�nika WIBOR3M) i 

zawartych umów leasingowych ze zmienn� stop� procentow�. Ryzyko zmian stóp procentowych Spółka 

rozpoznaje w momencie zawarcia danej transakcji i analizuje je na podstawie bie��cych informacji  z 

rynku na temat aktualnej ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej. 

• Ryzyko kredytowe - spółka nara�ona jest na ryzyko wynikaj�ce z nieterminowych wpłat nale�no�ci od 

kontrahentów, b�d� ich całkowitego braku. Klientami eo Networks S.A. s� w głównej mierze urz�dy 

publiczne oraz kontrahenci o sprawdzonej wiarygodno�ci kredytowej. Ponadto Spółka na bie��co 

monitoruje stan nale�no�ci, dzi�ki czemu ryzyko ich nie�ci�galno�ci jest nieznaczne. W odniesieniu do 

aktywów finansowych z tytułu udzielonych po�yczek, eo Networks S.A. stosuje zasad� udzielania 

po�yczek sporadycznie i tylko sprawdzonym kontrahentom, w zwi�zku z tym ryzyko niespłacenia 

udzielonej po�yczki jest niewielkie. 

• Ryzyko płynno�ci - spółka w celu utrzymania płynno�ci finansowej na bie��co monitoruje oraz 

prognozuje  przepływy pieni��ne z uwzgl�dnieniem terminów wymagalno�ci. eo Networks S.A. nie ma 

problemów z płynno�ci� finansow�, na bie��co reguluje zobowi�zania i posiada zabezpieczone �ródło 

finansowania w  postaci kredytu w rachunku bie��cym. 

ZASADY STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO 

Zarz�d eo Networks S.A. przyj�ł do stosowania, zgodnie z uchwał� 2/03/2011 z dnia 22 marca 2011 roku zasady 

ładu korporacyjnego, zgodnie z dokumentem „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” – pełny tekst 

dokumentu znajduje si� pod adresem http://www.corp-gov.gpw.pl/NC_publications.asp . Zasady niestosowane 

przez spółk� oraz komentarze na temat sposobu stosowania zasad ładu korporacyjnego, je�eli odbiega on od 

literalnego zapisu zostały opisane poni�ej : 

Zasada nr 1 - spółka powinna prowadzi� przejrzyst� i efektywn� polityk� informacyjn�, zarówno z 

wykorzystaniem tradycyjnych metod,  jak  i z u�yciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narz�dzi 

komunikacji zapewniaj�cych szybko��, bezpiecze�stwo oraz szeroki i interaktywny dost�p do informacji. Spółka 

korzystaj�c w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewni� odpowiedni� komunikacj� z inwestorami i 

analitykami, wykorzystuj�c w tym celu równie� nowoczesne metody komunikacji internetowej, umo�liwia�

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowa� przebieg obrad i 

upublicznia� go na stronie internetowej. 

Komentarz – Spółka stosuje powy�sz� zasad� z wyj�tkiem umo�liwiania transmisji obrad walnego zgromadzenia 

z wykorzystaniem internetu i upubliczniania go na stronie internetowej. 

Zasada nr 3.3 - opis rynku, na którym działa emitent, wraz z okre�leniem pozycji emitenta na tym rynku. 

Komentarz – spółka działa na rynku IT, w obszarach gdzie okre�lenie pozycji zajmowanej przez spółk� nie jest 

obecnie mo�liwe (rynek jest bardzo szeroki, nie istniej� powszechnie dost�pne, wiarygodne dane dotycz�ce 

wielko�ci i gł�boko�ci poszczególnych nisz rynkowych). 
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Zasada nr 3.7 – zarys planów strategicznych spółki.

Komentarz – powy�sza zasada nie jest stosowana, spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych, zarys 

strategii został zaprezentowany w dokumencie informacyjnym spółki. 

Zasada nr 3.16 - pytania akcjonariuszy dotycz�ce spraw obj�tych porz�dkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. 

Komentarz – powy�sza zasada nie jest stosowana, spółka nie zdecydowała si� na protokołowanie i 

zamieszczanie na stronie pyta� akcjonariuszy ze wzgl�du na fakt, �e pytania te nie s� liczne i z reguły dotycz�

spraw porz�dkowych. 

Zasada nr 9.2 - informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z 

tytułu �wiadczenia wobec emitenta usług w ka�dym zakresie. 

Komentarz - powy�sza zasada nie jest stosowana, wysoko�� wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy zdaniem 

Zarz�du Spółki powinna pozosta� poufna. 

Zasada nr 11 - przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 

organizowa� publicznie dost�pne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Komentarz - powy�sza zasada nie jest stosowana, spółka odst�puje od stosowania tej zasady ze wzgl�du na 

znacz�ce koszty organizacji tego rodzaju spotka�. Jednocze�nie Spółka prowadzi� b�dzie polityk� informacyjn�

w taki sposób, aby ka�dy zainteresowany mógł otrzyma� informacje na temat jej działalno�ci poza tego rodzaju 

publicznymi spotkaniami. 

Zasada nr 16 - emitent publikuje raporty miesi�czne, w terminie 14 dni od zako�czenia miesi�ca. Raport 

miesi�czny powinien zawiera� co najmniej : 

• informacje na temat wyst�pienia tendencji i zdarze� w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie 

emitenta mog� mie� w przyszło�ci istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych 

emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bie��cego w okresie 

obj�tym raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, je�eli taka realizacja, cho�by w cz��ci, miała miejsce w 

okresie obj�tym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmuj�cy wydarzenia maj�ce mie� miejsce w nadchodz�cym miesi�cu, które 

dotycz� emitenta i s� istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególno�ci daty publikacji 

raportów okresowych, planowanych walnych zgromadze�, otwarcia subskrypcji, spotka� z inwestorami 

lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

Komentarz - powy�sza zasada nie jest stosowana, spółka publikuje raporty bie��ce i okresowe zgodnie z 

zał�cznikiem Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Zdaniem Spółki okresy miesi�czne nie s�

miarodajne dla oceny tendencji i zdarze� wyst�puj�cych w otoczeniu spółki oraz w samej spółce. 
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W roku 2017 Zarz�d Spółki przewiduje utrzymanie lub popraw� wyników finansowych i dalszy, organiczny rozwój 

spółki.  

Warszawa, 25.03. 2017 r. 

Zarz�d Spółki eo Networks S.A. 

Bła�ej Piech Rafał Jagniewski 

Prezes Zarz�du Wiceprezes Zarz�du 


