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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PIK S.A. 

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PIK S.A. 

PIK S.A. 
z siedzibą: al. Armii Krajowej 8b/6, 50-141 Wroc ław, 
NIP 897-00-23-661 
REGON 930228499 

Jednostka dominuj ąca Spółka Akcyjna PIK zosta ła utworzona Aktem Notarialnym z dnia 
05-02-2013r. z przekształcenia spó łki z ograniczoną  odpowiedzialnością  (Zurowski Sp. z 
o.o.) W dniu 14-02-2013r. S ąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział  
Gospodarczy dokonał  wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000451245 
Czas trwania Spó łki zgodnie ze statutem nie jest ograniczony. 

Do dnia 08.11.2017r. podstawowym przedmiotem dzia łalności Spółki była 
- sprzedaż  detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-P1KD 47.61.Z. 
W dniu 09.11.2017r. aktem notarialnym Rep A nr 11945/2017 Nadzwyczajne Zgromadzenie 
dokonało zmian w przedmiocie działalności i został  uchwalony podstawowy przedmiot 
działalności: PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta ło sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o 
rachunkowości tj. zgodnie z takimi zasadami, z jakimi by ły sporządzone jednostkowe 
sprawozdania finansowe spó łek tworzących grupę  kapitałową . 

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych których dane obj ęte są  
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ze wskazaniem nazw (firm) i siedzib, przedmiotów 
działalności, udzia łu posiadanego przez jednostkę  dominującą , wspólnika jednostki wspó łzależnej lub 
znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek oraz udzia łu w ca łkowitej 
liczbie głosów, jeżeli jest różna od udzia łu w kapitale (funduszu) podstawowym; wykaz wzajemnych 
powiązań  kapita łowych pomiędzy jednostkami obj ętymi konsolidacj ą ; 

WYKAZ JEDNOSTEK ZALEŻNYCH 
LP NAZWA I SIEDZIBA 

SPÓŁKI 
UDZIAŁ  
BEZPOŚDREDNI 
W KAPITALE 

PRZEDMIOT 
DZIAŁALNOŚCI 

WATOŚĆ  
KAPITAŁU 

WARTOŚĆ  
NETTO 
UDZIAŁÓW 

I PD PROFIL Spzo.o. ul.Mickiewicza 
108, 38-200 Jasio 

100% PKD 46.732. sprzedaż  hurtowa 
drewna, materia łów budowlanyel 
t wyposażenia sanitarnego 

10.000,00ZŁ  10.000.00 

razem 10.000,00Z1 10.000,00 
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3. Informacje na temat kryteriów zastosowanych przez jednostk ę  dominującą  do objęcia 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zale żnych; można nie ujawniać  tych 
informacji, jeżeli jednostka dominuj ąca sprawuje kontrolę  na jednostką  z tytu łu posiadania 
bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby g łosów w organie stanowiącym innej jednostki 
( zależnej), także na podstawie porozumień  z innymi uprawnionymi do g łosu , wykonującymi swe 
prawa g łosu zgodnie z wolą  jednostki dominującej oraz jeżeli udzia ł  w ca łkowitej liczbie g łosów jest 
równy udzia łowi w kapitale( funduszu) podstawowym; 

Jednostka dominuj ąca posiada 100% udziałów 

4. Wykaz jednostek innych niż  jednostki podporządkowane ze wskazaniem ich nazw(firm) i siedzib, w 
których jednostki podporządkowane posiadaj ą  zaangażowanie w kapitale, z podaniem wysoko ści 
kapita łu (funduszu) podstawowego tych jednostek oraz wysoko ści zatwierdzonego wyniku 
finansowego tych jednostek za ostatni rok obrotowy ( mo żna pominąć  te dane, jeżeli bilans jednostki 
nie jest ogłaszany), udzia łu w tym kapitale ( funduszu) oraz udzia łu w ca łkowitej liczbie g łosów, jeżeli 
różna od udzia łu w kapitale ( funduszu) podstawowym i wyniku finansowym netto za ostatni rok 
obrotowy; 

Nie występuje 

5. wykaz (nazwy/firmy i siedziby) jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego wraz z podaniem podstawy prawnej oraz uzasadnieniem dokonania 
wyłączenia oraz udzia łu posiadanego przez jednostkę  dominującą, wspólnika jednostki wspó łzależnej 
lub znaczącego inwestora w kapitale ( funduszu) podstawowym tych jednostek; 

nie występuje 

6. wskazanie czasu trwania dzia łalności jednostek powiązanych, jeżeli jest on ograniczony; 

czas trwania dzia łalności jednostki powiązanej -nieoznaczony 

7. wskazanie okresu obj ętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz lat obrotowych i 
okresów objętych sprawozdaniami jednostek powi ązanych, jeśli są  one różne od okresu obj ętego 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; 

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane grupy sporz ądzone za okres od 01-01-2017r. do 
dnia 31-12-2017r. 
Jednostka dominuj ąca nabyła kontrolę  nad spółką  pod firmą: PD PROFIL spó łka 
z ograniczoną  odpowiedzialnością  w dniu 09-11-2017r. na  podstawie umowy kupna udzia łów 

od założyciela spółki "GAMRAT" S.A. 

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2017r. jednostki dominuj ącej jest sprawozdaniem 
łącznym i obejmuje dane finansowe spółki zależnej. 

Jednostki powiązane objęte kręgiem konsolidacyjnym nie sporządzały sprawozdań  łącznych. 

8. wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek obj ętych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym zawieraj ą  dane łączne , jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzą  wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzaj ące samodzielne sprawozdania finansowe; 

NIE DOTYCZY 
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9. wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowi ące podstawę  do sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zosta ły sporządzone przy za łożeniu kontynuowania dzia łalności 
gospodarczej prze jednostki powi ązane w daj ącej się  przewidzieć  przyszłości oraz czy nie istniej ą  
okoliczności wskazuj ące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki dzia łalności; 

Sprawozdania finansowe stanowi ące podstawę  do sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostki powi ązane w daj ącej się  przewidzieć  przyszłości, obejmującej 
okres nie krótszy ni ż  jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. 

W razie wystąpienia niekorzystnych zdarze ń  stanowiących zagrożenie dla kontynuacji 
działalności przez spó łki zależne, zarząd jest gotów przedsi ęwziąć  środki zaradcze w postaci 
dokapitalizowania lub połączenia zagrożonej spółki z podmiotem będącym w lepszej kondycji 
finansowej. 

10. W przypadku sprawozdań  finansowych sporządzonych za okres, w ci ągu którego nastąpiło połączenie, 
wskazanie, ze są  to sprawozdania finansowe sporz ądzone po połączeniu, oraz wskazanie zastosowanych 
metod rozliczenia połączeń  ( nabycie, łączenie udzia łów) 

W okresie sprawozdawczym , z który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe żadna ze spó łek nie połączyła się  z inną  jednostką . 

11. omówienie obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad 
( polityki) rachunkowości w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny 
aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i 
sporządzania jednostkowych sprawozda ń  finansowych w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru; 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta ło przygotowane zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowo ści obowiązującymi jednostki kontynuuj ące działalność . 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat zosta ł  sporządzony w układzie porównawczym. 
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą  pośrednią . 

11.1. ZASADY KONSOLIDACJI 

Jednostki zależne podlegają  konsolidacji pełnej w okresie od obj ęcia nad nimi kontroli przez 
jednostkę  dominującą  do czasu ustania kontroli. Aktywa i zobowi ązania spółki zależnej na 
dzień  włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane s ą  według 
wartości nabycia. 
Sprawozdanie finansowe jednostek zależnych sporządzane są  za ten sam okres 
sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominuj ącej. 

Dla potrzeb konsolidacji jednostka dominuj ąca dokonała przekształcenia sprawozdania 
finansowego jednostki zależnej dostosowuj ąc dane i zasady do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 

Wynik finansowy Spó łki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadaj ące 
na jej rzecz przychody oraz zwi ązane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami 
memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostro żnej wyceny. 
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11.2.wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne i prawne wycenia się  według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne 
odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści. 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane s ą  metodą  liniową  w okresie przewidywanej 
ekonomicznej użyteczności. 
Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej warto ści nie przekraczaj ącej 3,5 tys. z ł  
w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. 

11.3. Rzeczowe aktywa trwa łe 

11.3.1. Środki trwa łe 
Środki trwa łe są  wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych 
o skumulowane umorzenie a tak że o dokonane odpisy z tytułu utraty warto ści. 

Dla potrzeb ujmowania w ksi ęgach środków trwałych oraz warto ści niematerialnych 
i prawnych i dla celów podatkowych spó łka przyj ęła następujące ustalenia: 

- Składniki majątku o wartości poniżej 1.500z1 spółka zalicza bezpo średnio w koszty 
zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.000z ł  , spółka jednocze śnie 
wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. 

- składniki majątku o warto ści początkowej 1500-3.500A spó łka zalicza do środków 
trwałych lub warto ści niematerialnych i trwa łych i wprowadza do ewidencji bilansowej 
tych aktywów, od tego rodzaju sk ładników majątku spółka dokonuje jednorazowych 
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesi ącu następnym od miesiąca 
przyj ęcia do używania. 

- Składniki maj ątku o warto ści początkowej powyżej 3.500z1 spółka zalicza do środków 
trwałych lub warto ści niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej 
tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spó łka stosuje stawki 
przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowi ących załącznik do 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Odpisów amortyzacyjnych spó łka dokonuje metodą  liniową, począwszy od miesiąca 
następnego po miesiącu przyj ęcia do eksploatacji w okresie odpowiadaj ącym szacowanemu 
okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

11.3.2. Środki trwałe w budowie 
Środki trwałe w budowie wycenia si ę  w wysokości ogółu kosztów pozostaj ących 

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy 
z tytułu trwałej utraty warto ści. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych 
w budowie zalicza się  koszty obsługi zobowiązań  zaciągniętych w celu ich finansowania 
i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obs ługi pomniejsza si ę  o uzyskane przychody 
z nim związane 

11.4. inwestycje d ługoterminowe 

11.4.1 nieruchomości inwestycyjne 

Nieruchomości inwestycyjne ujmowane w cenie nabycia powi ększone o koszty transakcyjne 
oraz ewentualne koszty finansowania ich zakupu. 
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11.4.2 Inwestycje w warto ści niematerialne i prawne 

wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia si ę  nie rzadziej ni ż  na dzień  
bilansowy — według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz warto ści niematerialnych i 
prawnych, 

11.5. należności handlowe 

Należności handlowe wykazywane są  w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 
aktualizuj ące. Warto ść  należności aktualizuje się  uwzględniając stopień  prawdopodobieństwa 
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu alctualizacyjnego w ci ężar pozostałych kosztów 
operacyjnych lub kosztów finansowych- w zale żności od rodzaju należności, której dotyczy 
odpis. Należności umorzone, przedawnione lub nie ściągalne, od których nie dokonano odpisów 
aktualizujących ich warto ść  lub dokonano odpisów w pe łnej wysokości, zalicza się  
odpowiednio do pozostałych kosztów lub kosztów finansowych. 

11.6. zapasy 

Zapasy wycenione s ą  według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. 

11.7. Instrument finansowe 

- Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomo ści spółka wycenia w cenie nabycia, 
z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich warto ści. 

- Nie kompensuje się  ze sobą  rezerw i aktywów z tytu łu odroczonego podatku 
dochodowego. 

- Należności i udzielone pożyczki wycenia się  w kwotach wymaganej zap łaty, 
z zachowaniem zasady ostro żnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizuj ące). 

11.8. środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne wykazywane są  według w wartości nominalnej. 

11.09. Rozliczenia międzyokresowe 

W pozycji tej ujmowane są  koszty przypadaj ące na bieżący okres sprawozdawczy, które nie 
zostały jeszcze poniesione i tym samym nie stanowi ą  zobowiązania (rozliczenia 
międzyokresowe kosztów bierne), koszty poniesione w bie żącym okresie, dotyczące okresów 
późniejszych (rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów czynne), a także przychody w postaci 
należnych lub otrzymanych środków z tytu łu świadczeń, których wykonanie nastąpi w 
przyszłości (rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów). 
Rezerwy na mi ędzyokresowe koszty bierne powinny pokry ć  wszelkie spodziewane koszty 
dotyczące danego okresu sprawozdawczego, które faktycznie zostan ą  poniesione w okresie 
przyszłym. Czas i sposób ich rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów 
z zachowaniem zasady wspó łmierności kosztów do przychodów. Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów czynne dokonywane s ą  w wysokości kosztów przypadaj ących na 
następne okresy sprawozdawcze. Okres ich rozliczeń  uzasadniony jest charakterem 
poszczególnych pozycji kosztów z zachowaniem zasady ostro żnej wyceny. Rozliczenia 
międzyokresowe przychodów obejmuj ą  między innymi wartości niematerialne i prawne oraz 
środki trwałe przyj ęte nieodpłatnie, które w proporcjach odpowiadaj ących dokonywanym 
odpisom amortyzacyjnym przeksięgowywane są  do pozostałych przychodów operacyjnych 
oraz ujemną  wartość  firmy. 
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Rozliczenia międzyokresowe dotycz ące przyszłych okresów, których rozliczenie 
przewidywane jest w okresie dłuższym niż  12 miesięcy oraz rozliczenia mi ędzyokresowe 
dotyczące aktywowania ujemnej ró żnicy podatku dochodowego w odniesieniu do 
przej ściowych zmian podstawy obliczenia tego podatku klasyfikowane s ą  jako 
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 
Rozliczenia międzyokresowe, których uregulowanie przewidywane jest w okresie krótszym 
niż  12 miesięcy ujmowane są  jako krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe. 
Odpisy rozliczeń  międzyokresowych są  dokonywane stosownie do upływu czasu. 

11.10. Kapita ł  podstawowy, kapita ł  zapasowy i kapita ł  z aktualizacji wyceny 

Kapitały ( fundusze) w łasne ujmuje się  w księgach w warto ści nominalnej według ich 
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spó łki. 
Kapitał  zakładowy spółki wykazuje się  w wysokości w wysokości określonej w statucie 
i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wk łady kapitałowe ujmuje 
się  jako należne wkłady na poczet kapitału. 
Zobowiązania wycenia się  na dzień  bilansowy w kwocie wymagaj ącej zapłaty. 

11.11. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 

Rezerwy tworzone są  na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 
zobowiązania, których kwoty mo żna w sposób wiarygodny oszacować. Rezerwy zalicza si ę  
odpowiednio do pozosta łych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat 
nadzwyczajnych, zale żnie od okoliczno ści, z którymi przyszłe zobowiązania się  łączą  

11.12. PODATEK DOCHODOWY 

Utworzenie rezerwy i ustalenie aktywa z tytu łu odroczonego podatku dochodowego 
następuje w wyniku powstania przej ściowych różnic pomiędzy wartością  aktywów i 
pasywów wykazywan ą  w księgach rachunkowych, a ich warto ścią  podatkową  oraz stratą  
podatkową  możliwą  do odliczenia w przyszłości. 
Rezerwę  z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy si ę  w wysokości kwoty podatku 
dochodowego wymagaj ącej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich 
różnic przej ściowych, które spowoduj ą  zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem 
dochodowym w przyszłości. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si ę  w wysokości kwoty 
przewidzianej w przysz łości do odliczenia od podatku dochodowego w zwi ązku z ujemnymi 
różnicami przej ściowymi, które spowoduj ą  w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego oraz straty podatkowej mo żliwej do odliczenia 

11.13. Przychody i koszty oraz zasady ustalania wyniku finansowego 
Przychody i koszty rozpoznawane s ą  według zasady memoria łowej, tj. w okresach, 
których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania p łatności 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne s ą  to przychody i koszty nie związane 
bezpośrednio z normalną  działalnością  Grupy. Przychody i koszty finansowe zawieraj ą  
odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami i po życzkami, różnice 
kursowe, prowizje zapłacone i otrzymane, przychody i koszty zwi ązane ze sprzedażą  
papierów warto ściowych, odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji, itp. 
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Przychody z tytułu odsetek są  rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) je żeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 

Wynik finansowy Grupy w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, 
przypadaj ące na jej rzecz przychody i obciążające ją  koszty związane z tymi przychodami, 
zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozosta łe przychody i koszty operacyjne, 
wynik wyceny aktywów i pasywów Spó łki oraz podatek dochodowy 

12. onióN% ienie dokonanych ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmian zasad (polityki) 

rachunkowo ści, w szczególności zasad grupowania operacji gosp., metod wyceny aktywów i 
pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporz ądzania 
jednostkowych sprawozda ń  finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z 
podaniem ich przyczyn: 

Na podstawie Rozporz. MF z dnia 25.09.2009r. *4 ust.2 jednostki tworz ące Grupę  Kapitałową  
ze względu na różną  specyfikę  działalności gospodarczej odstąpiły od stosowania jednolitych 
zasad rachunkowo ści. 

13. Przedstawienie stosowanych kryteriów wy łączeń  jednostek podporz ądkowanych 

ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

nie występuje 

Wrocław, 23-03-2018r. 

wy  GLOW N YK 

JOLA 1

i 

RKO 

Prezes Zarządu 

PREZES  

P e urowski 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA PIK S.A. 
sporzadzonv za okres 01-01-2017 -31-12-2017r 

(wariant porównawczy) 	 jednostka obliczeniowa:z1 

Wiersz Wyszczególnienie 
Dane za okres 

01.01.2017- 
31.12.2017 

01.01.2016- 
31.12.2016 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 211 291,76 532 524,74 

- od jednostek powi ązanych 0,00 0,00 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 55 724,17 82 565,36 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwi ększenie- warto ść  dodamia, zmniejszenie - warto ść  ujemna) 4591,71 0,00 

III Koszt wytworzenia produktów na w łasne potrzeby jednostki 1 542,24 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia łów 5 149 433,64 449 959,38 

B Koszty działalności operacyjnej 5 518 673,61 1 126 231,36 

I. Amortyzacja 38 758,89 31 842,01 

II. Zuzycie materia łów i energii 69 890,11 23 557,09 

111. Us ługi obce 386 623,81 162 384,32 

IV. Podatki i op łaty, w tym: 49 033,00 14 108,05 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 276 507,41 153 786,34 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 27 307,94 3 967,91 

- emerytalne 4138,24 2 024,77 

VII. Pozosta łe koszty rodzajowe 70 306,66 2 318,06 

VIII Wartość  sprzedanych towarów i materia łów 4 600 245,79 734 267,58 

C. Zysk (strata) ze sprzeda ży (A - B) -307 381,85 -593 706,62 

D. Pozosta łe przychody operacyjne 52 226,30 2 493,73 

I. Zysk z tytu łu rozchodu niefinansowych aktywów trwa łych 48 993,47 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

IV. Inne przychody operacyjne 3 232,83 2 493,73 

E. Pozosta łe koszty operacyjne 14 752,05 98 739,10 

I. Strata z tytu łu rozchodu niefinansowych aktywów trwa łych 0,00 0,00 

II Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych 0,00 64 108,47 

III. Inne koszty operacyjne 14 752,05 34 630,63 

F. Zysk (strata) z dzia łalności operacyjnej (C + D - E) -269.907,6C -689 951,99 

G. Przychody finansowe 28 247,05 72 664,38 

I. Dywidendy i udzia ły w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

a) od jednostek powi ązanych. w tym: 0,00 0,00 

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

b) od jednostek pozosta ł ych, w tym: 0,00 0,00 

- w których jednostka posiada zaanga żowanie w kapitale 0,00 0,00 

II. Odsetki. w tym: 13 106,36 26 267,60 

- od jednostek powi ązanych 0,00 0,00 

III. Zysk z tytu łu rozchodu aktywów finansowych. w tym: 15 133,69 46 396,78 

- w jednostkach powi ązanych 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

V. Inne 7,00 0,00 

H. Koszty finansowe 2 528,76 25 863,51 

I. Odsetki. w tym: 1 737,26 1 867,76' 

- dla jednostek powi ązanych 0,00 0,00 

II. Strata z tytu ł u rozchodu aktywów finansowych. w tym: 0,00 0,00 

- w jednostkach powi ązanych 0,00 0,00 

III. Aktualizacja warto ści aktywów finansowych 0,00 23 995,75 

IV, Inne 791,50 0,00 

Zysk(strata) na sprzedaży c,alosci lub czato' udzia łów jednostek 
podporządkowanych 0,00  000 , 

J. Zysk (strat:1)z dzia łalności gospodarczej (F + G - 11+1-1) -244 189,31 -643 151,12 

K. Odpis wartości firmy 2 693;65 0,00 

I. Odpis warto ści firmy- jednostki zale żne 2 693,65 0,00 

11. Odpis warto ści firmy-jednostki wsp łzalezne 0,00 0,00 

L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 

Odpis ujemnej warto ści firmy-jednostki zale żne 0,00 0,00 

II. Odpis warto ści firmy-jednostki wsp łzależne 0,00 0,00 

M. Zysk(strata) z udzia łów w jednostkach podporzadkowanych wycenianych metod ą  
praw w łasności 

0,00 0,00 

N. Zysk (strata) brutto (J - K+1.,+/-M) -246882,96 -643151,12 



O. Podatek doehodov, y 23 045,00 7 522,00 

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwi ększenia straty) 0,00 0,00 

R. Zyski (straty) mniejszo ści 0,00 0,00 

S. 'trysk (strata) netto (..N-O-P+/-R) -269 927,96 -650 673,12 

(Data i  podpisonyIjr(  po le 	ł  tiprowadzenie  ksiąg rachunkowych) Zy  
 ■ 

K5ĘGOWY GLÓ 

J# AN  ,:' I 
i 

 - •  RKO 

(Data i podpis kierownika jednostki. a puli Jednostk ą  



GRUPA PIK S.A. 

SKONSOLIDOWANY BILANS 
dla jednostek innych niż  banki, zakłady ubezpieczeń  i zakłady reasekuracji 

sporządzony na dzień :31-12-2017 
irglnetka nhfinzeninwa -  71 

AKTYWA 
Stan na 

PASYWA 
Stan na 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

A. Aktywa trwale 467 907,52 551 529,55 A .  Kapitol (fundusz) w łasny 1 063 088,61 1 495 814,05 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0 .00  I. Kapitol (fundusz) podstawowy 950 180,00 950 180,00 

I Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00  11. Kapitol (fundusz) zapasowy, w tym: 1 096 307,17 1 096 307,17 

2 Wartośe firmy 0,00 0.00 
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 

wartością  nominalną  udziałów (akcji) 0,00 0,00 

3. Inne warto ści niematerialne i prawne 0,00 0,00 I ł  I. Kapitał  (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 

4. Zaliczki na warto ści niematerialne i prawne 0.00 0.00 - z tytu łu aktualizacji warto ści godziwej 0,00 0,00 
. 

i i Wartost firmy jednostełt podporządtkowanych 78 115,87 0.00 lv. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 100 000,00 
_ 

100 000,00 

1. Wartość  firmy-jednostki zaleZne 78 115,87 
_ 

0,00 - tworzone zgodnie z umową  (statutem) spó łki 100 000.00 100 000.00 

2 Wartość  firmy-jednostki współzależne 0,00 0,00 k'. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 

III. Rzeczowe aktywa trwale 235.816.65 5443 006,55 vi. Zysk (strata) z lat ubieg łych -813470.60 

i Środki trwa łe 
235 816,65 546 006,55 

VII.  7.,vsk (strata) netto -269 927,96 -650 673.12 

a) 
g,runty roi tym prawo użytkowania wieczystego 

grantu) 

0,00 58 323.28 
VIII.  

Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego 

(wielkość  ujemna) 

0,00 0,00 

bl 
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty 

inzynieni lądowej i wodnej 
0,00 429 621,17 B. Kapita ły mniejszości 0,00 0,00 

c)  urządzenia techniczne i maszyny ,  224 616,65 15 551 . 07  C Ujemna werto4C-jednostki podporzĄdkowanych 0.00 0,00 

d)  :;rodki transportu 11 200,00 0,00 ł . Ujemna wartość  -jednostki zależne 0.00 0.00 

ei inne środki trwale 0,00 42 481,03 II. Ujemna wartość  -jednostki wspó łzależne 0,00 0,00 

Sro(ł ki trwa łe w budowie 0,00 0 . 00  D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 750 633,20 235 276,25 

Zaliczki na środki trwa łe w budowie 0,00 0,00 i. Rezerwy na zobowiązania 4400.00 "  3452,00 

IV. Należności d ługoterminowe 0,00 2. -817,00 I Rezerwa z tytu łu odroczonego podatku dochodowego 0,00 3 452,00 

I Od jednostek powi ązanych 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

2 
Od pozosta łych jednostek, w których jednostka 

posiadu zaangażowanie w kapitale 

0,00 0.00 

- d ługoterminowa 

0,00 0.00 

-.; Od pozostałych jednostek 0,00 2817,00 - krótkoterminowa 0.00 0,00 

Y. Inwestycje długoterminowe 153 615,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 4400.00 0.00 

Nienichomości 0.00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 

-). wartości niematerialne i prawne 153 615,00 0.00 - krótkoterminowe 4400,00 0,00 

- 
D ługoterminowe aktywa finansowe 0,00 0 . 00  IŁ  Zobowiązania d ługoterminowe 0,00 0,00 

a) 
w jednostkach zależnych, współzależnych 
niewycenianych metodą  konsolidacji pełnej lub 

metodą  proporcjonalną  
0,00 0,00 I Wobec jednostek powi ązanych 0.00 0.00 

- udzia ły lub akcje 

0,00 0,00 
2. 

Wobec pozosta łych jednostek, w których jednostka 

posiadu zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

- unie papiery wartosciowe 0,00 0,00 Wobec pozosta łych jednostek 0,00 0,00 

- udzielone po życzki 0,00 0,00 a) kredyty ,  i pożyczki 0,00 0.00 

- inne dlugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0.00 b)  z tytu łu emisji d łużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

b) 

w pozostałych jednostkach zale żnych, 

wspólzaleznych i stowarzyszonych wycenianych 

metodą  praw własności 
0.00 0.00 c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0,00 

- udzia ły lub akcje 0,00 0,00 d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 d)  inne 0,00 0,00 

- udzielone pozycz.ki 0,00 0 . 00  111. ZObowiązania krótkoterminowe 746 . 233,20 231 824,25 

- inne d ługoterminowe aktywa finansowe 0,00' 0,00 I. Zobowiązania wobec jednostek powi ązanych 0,00 0.00 

C) 
w pozostalych jednostkach w których jednostka 

posiada zaangazowanie w kapitale 
0,00 0.00 a) 

z tytu łu dostaw i us ług, o okresie wymagahlosci: 
0.00 0,00 

- udzia ły lub akcje 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0.00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0.00 - powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00 

- udzielone po życzki 0,00 0,00 b) unie  0,00 0,00 

- inne d ł ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2. 
Zobowiązania wobec pozostalych jednostek. w których 

jednostka posiada zaangazowanie w kapitale 
557 553,71 0,00 

d) w pozosta łych jednostkach 
0,00 0.00 

a) z tytułu dostaw i usług,, o okresie wymagalno ści" 
557 553,71 0,00 

- udzia ły lub akcje 
0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 
557 553,71 0,00 

- inne papiery warto ściowe 0.00 0,00 - powyżej 12 miesi ęcy 0,00 0,00 

- udzielone po życzki 0,00 ‹  0,00 b)  inne 0,00 0,00 

- inne d ługoterminowe aktywa finansowe 0,00 ‹  0,00  3 Zobowiązania wobec pozosta łych jednostek 188 679,49 231 824,25 

4 Inne inwestycje dlugotenninowe 0,00 a) kredyty i pożyczki 124 901,60 0,00  

y, Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 360.00 2 706,00 b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

I Aktywa z tytu łu odroczonego podatku dochodowego 
360.00 

2 706,00 c)  illIle zobowiązania finansowe 0,00 0.00 



2. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 0,00 0,00 d )  z tytu łu dostaw i us ług, o okresie wymagalno ści: 30 252,29 219 407,02 

O. Aktywa obrotowe 1265814,29 ł 099:5605 - do 12 miesięcy 30 252,29 219 407,02 

L Zapasy 207 588,09 64 108,47 - powyżej 12 miesi ęcy 0,00 0,00 

1 Matenalv 1 940,00 0 . 00  e)  ZalICAI otrzymane na dostawy i us ługi 0,00 0,00 

2. Polprodukty i produkty w toku 0.00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0.00 

3 Produkty gotowe 0,00 0,00 
- el 

Z tytułu podatków. cel, ubezpiecze ń  społecznych i 

zdrowotnych oraz innych tytulOw publicznoprawnych 18 327.81 4 197,23 

-I lowary 205 648.09 64 108.47 li) z tytułu wynagrodzen 13 266.24 8 220,00 

Zaliczki na dostawy i us ługi 0,00 0,00 i r inne 1 931,55 0,00 

II. Należ:104d krótkoterminowe 800 420.19 48147.87 4 Fundusze specjalne 0,00 0.00 

1 Należności od jednostek powiązanych 3 542,40 0,00 W. Rozliczenia międzyokresawe 0,00 0,00 

a) z t ■Aulu dostaw i us ł ug, o okresie sp łaty: 3 542.40 0,00 1 Ujemna warto ść  firmy 0,00 0.00 

- do 12 miesięcy 3542,40 0,00 / Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 0,00 0.00 

- powyzej 12 miesi ęcy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 

b)  inne 0,00 - krótkoterminowe 0.00 0.00 

ż  
- 

Naleznosci od pozosta łych jednostek. w krówek 

iednostka posiada zaanpazowanie w kapitale 
0,00 0,00 

a i z tytu łu dostaw i us ług, o okresie spłaty. 0,00 0,00 

- do 12 miesi ęcy 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) unie 0.00 0,00 

1  Należności od pozosta łych jednostek 796 877,79 48 147,87 

ar z tytu łu dostaw i us ług, o okresie spłaty: 574 088,08 25 259,73 

- do 12 miesięcy 574 088.08 25 259,73 

• powyżej 12 miesięcy 0,00 0.00 

t>) 
z tytułu podatków. dotacji, cel. ubezpieczen spolecznych i 

zdrowotnych oraz innych tytulów publicznoprawnych 
222 789,71 22 888,14 

e) inne 0,00 0,00 

d) dochodzone na drodze s ądowej 0,00 0,00 

im Inwestycje krótkoterminowe 249139,30 -1376 217,34 

I Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 752 104,86 

a)  w jednostkach zależnych i wspó łzależnych 0.00 0,00 

- udzia ły lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery warto ściowe 0,00 0,00 

- udzielone po życzki 0,00 0,00 

- inne krótkotemiinowe aktywa finansowe 0,00 0.00 

b) V. jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 

- udzia ły lub akcje 0,00 0.00 

- inne papiery wartosciowe 0.00 0,00 

- udzielone pozyczki 0,00 0,00 

-inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

Ci w pozosta łych jednostkach 0,00 752 104,86 

- udzia ły lub akcje 
0.00 319 737.60 

- inne papiery warto ściowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 432 367,26 

d )  ś rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne 249 839,30 224 112,48 

• środki pieni ężne w kasie i na rachunkach 249 839.30 224 112,48 

• inne srodki pieniężne 
- 

0,00 0,00 

- sine aktywa pieni ężne 0.00 0.00 

2 linie inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00 

IV. KnStkotenrainowe rozliczenia międzyokresowe 7 966,71 11 087.07 

C.  Należne wplaty na kapital (fundusz) podstawowy 0,00 0.00 

D.  ['dzia ły (akcje) w łasne 80 000,00 80 000.00 

AKTN . w.-■ razem (suma poz•A i B i C i ł)) 1 813 721,81 1 731 090,30 PASN'WA razem (suma poz. A i B i C i D) 
_ 

1 813 721,81 1 731 090,30 

(Data i podpis osoby,  

której po=twfflerKs5 

Z #: 
Je A 

• s10.  •  uRK0  

(Data" podpis kierownika jednos łki, a jeżeli jednostk ą  

kieruje organ wieloosobowy, wszystkich cz łonków tego organu) 

PREZES ZA 



SKONSOLIDOWANE 	 GRUPA PIK.S.A. 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 
sporządzone za okres: 01.01.2017-31.12.2017 

jednostka obliczeniowa:ZŁ  

Wiersz Wyszczególnienie 

Dane za okres 

01.01.2017 - 

31.12.2017 
01.01.2016 - 

31.12.2016 

I. Kapitał  (fundusz) w łasny na początek okresu (BO) 1 495 814,05 2 066 487,17 
- zmiany ,  przyj ętych zasad (polityki) rachunkowoki 0,06 0,00 
- korekty blędow 0,00 0,00 

Ia. Kapitał  (fundusz) w łasny na początek okresu (BO), po korektach 1 495 814,05 2 066 487,17 
I. Kapitał  (fundusz) podstawowy na pocz ą tek okresu 950 180,00 950 180,00 

1.1 Zmiany kapita łu (fundusm) podstawowego 0,00 0,00 
a) zwiększenie (z tytu łu) 0,00 0,00 

- wydania udzia łów (emisji akcji) 0,00 0,00 
- 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytu łu) 0,00 0,00 
- umorzenia udzia łów (akcji) 0,00 0,00 

0,00 0,00 
1.2. Kapita ł  (fiaidusz) podstawowy na koniec okresu 950 180,00 950 180,00 
2. Kapita ł  (fundusz) zapasowy na pocz ą tek okresu 1 096 307,17 1 031 326,70 

21. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 64 980,47 
a) zwi,;kszcale (z tytu ł u) 0,00 64 980,47 

- emisji akcji powyzej warto ści nominalnej 0,00 0,00 
- podzia łu zysku (ustawowo) 0,00 64 980,47 
- podzia łu zysku (ponad wymagan ą  ustawowo minimaln ą  wartość ) 0,00 0,00 

0,00 0,00 
b) zmniejszenie (z tytu łu) 0,00 0,00 

- pokrycia straty 0,00 0,00 
- 0,00 0,00 

2.2. Stan kapita łu (funduazu) zapasowego na kpince okresu 1 096 307,17 1 096 307,17 
3. Kapita ł  (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz ą tek okresu 0,00 0,00 

3 i Zmiany kapita łu (funduszu) z aktualizacji xvyceny 0,00 0,00 
- zmiany przyj ętych zasad (polityki)rachunkowosci 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytu łu/ 0,00 0,00 
0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytu łu) 0,00 0,00 
- zbycia SrodkOw trwa łych 0,00 0,00 

0,00 0,00 
3.2. Kapitał  (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 	 • 0,00 0,00 

4. Pozosta łe kapita ły (fundusze) rezerwowe na początek okresu 100 000,00 100 000,00 
-I 	I Zmiany pozosta łych kapita łów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytu łu) 0,00 0,00 
• n nn n nn 

b) zmniejszenie (z tytu łu) 0,00 0,00 
n nn n nn 

4.2. Pozostałe kapitały-  (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 100 000,00 100 000,00 
Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubieg łych na począ tek okresu 0,00 64 980,47 
5.) Zysk z lat ubiegłych na począ tek okresu 0,00 0,00 

- zmiany przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0,00 0,00 
- korekty bl ę(km 0,00 0,00 

Zysk z lat ubiegłych na począ tek okresu, po korektach 0,00 0,00 
a) zwiększenie (z tytu łu) 0,00 0,00 

- podzia łu zysku z lat ubieg łych 0,00 0,00 
0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tulu) konsolidacji 162 797,48 64 980,47 
- 0,00 0,00 

5.3. Zysk z lat ubieg,lych na kOniec oicreM -162 797,48 0,00 
5.4 Strata z lat ubieg łych na początek okresu 650 673,12 0,00 

- zmiany przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0,00 0,00 
- korekty błędów 0,00 0,00 

5 5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 650 673,12 0,00 
a) zwiększenie (z tytu łu) 0,00 0,00 

- przeniesienia straty z lat ubieg łych do pokrycia 0,00 0,00 



0,00 0,00 
bi zmniejszenie (z tytu łu) 0,00 0,00 

0,00 0,00 
5 O Strata z lat ubieg łych na koniec okresu 650 673,12 0,00 
5 7 Zysk (strata) z lat ubieg łych na koniec okresu 640 602,41 0,00 

6. Wynik netto 269 927,96 650 673,12 
ai zysk netto 0,00 0,00 
b) strata netto 269 927,96 650 673,12 
c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał  &udu«) whsay na konjiś:okreSu grą  1 063.088;61 1 495 814,05 

III.  
Kapita ł  (fundusz) w łasny, po uwzgl ędnieniu proponowanego podzia ł u zysku 

(pokrycia straty) 
1 063 088,61 1 495 814,05 

(Dwa i podpis osoby. 
 

której powierzono prowadzenie ksi.agr, 	■  ...:y tA  . 

G LÓWNY K. -  • 

l  
.IoLAN  ,i,I uRK0 

(Data i podpis kierownika jednostki 

PREZE 	U 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
GRUPA PIK S.A. 

sporządzony za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 

(metoda poś rednia) 	 (dane w z ł ) 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016 

A. 

< 	

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto -269 927,96 -650 673,12 
' 	II. Korekty razem -332 890,41 699 694,02 

1. Zyski(straty)mniejszości 0,00 0,00 

2. Zysk (strata)z udzia łów (akcji) w jednostkach wycenionych metod ą  praw własności 0,00 0,00 

3. Amortyzacja 38 758,89 31 842,01 

4. Odpisy wartości firmy 0,00 0,00 

5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 

6._ Zyski (straty) z tytu łu różnic kursowych 0,00 0,00 

7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 462,33 0,00 

8. Zysk (strata) z dzia łalności inwestycyjnej 0,00 3 452,00 

9. Zmiana stanu rezerw 948,00 89 907,85 

10. Zmiana stanu zapasów 399 954,46 

11 Zmiana stanu nale żności - 	.:(...; 	4:,•;::, 	..,:. 170 637,94 

12._ Zmiana stanu zobowiązań  krótkoterminowych, z wyj ą tkiem pożyczek i kredytów 514 408,95 3 899,76 

13. Zmiana stanu rozlicze ń  międzyokresowych 5 466,36 0,00 

14. Inne korekty z działalności operacyjnej 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z dzia łalności operacyjnej (I±11) -602 818.37 49 020,90.  
B. .PrtspłyWY81-00kOW:014~.*44101*~fiiVO*081001 
I. WPIYwY 945 420,00 67 632,74 
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 193 315,14 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ści oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 319 737,60 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0.00 

b) w pozosta łych jednostkach 319 737,60 0,00 

- zbycie aktywów finansowych, 319 737,60 0,00 

- dywidendy i udzia ły w zyskach 0.00 0,00 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

odsetki 0,00 0,00 

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 432 367,26 67 632,74 

H. Wydatki 316 412,48 48 237,60 
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa łych 0,00 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 153 615,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 162 797,48 0,00 

a) w jednostkach wycenianych metod ą  praw własności 162 797,48 0,00 ' 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 ' 0,00 

nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

udzielone pozyczki d ługoterminowe 0,00 0,00 

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom(akcjonariuszom) 0,00 0,00 

Inne wydatki inwestycyjne 0,00 48 237,60 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-11) 629 007,52 19 395,14 

C. PeplywY:SroOkt,WpiEmionytfid:#040441.11~.0wej. 

I. WP1YwY 46 000,00 0,00 
Wpływy netto z wydania udzia łów (emisji akcji) i innych instrumentów kapita łowych oraz dopłat do 
kaoitalu 

0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 45 000,00 0,00 

3. Emisja dłużnych papierów warto ściowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II. Wydatki 45 462,33 0,00 
Nabycie udzia łów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz w łaścicieli 0,00 0.00 

3. Inne, fliz wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytu łu podzia łu zysku 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pozyczek 45 000,00 0,00 

5, Wykup d łuznych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytu łu innych zobowiązań  finansowych 0,00 0,00 

7. P łatności zobowiązań  z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

8. Odsetki 462,33 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l41) -462,33 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.111±13.111*C.111) 25 726,82 68 416,04 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 25 726,82 68 416,04 
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursoNep 	 9,rY 0.00 0.00 

F. Ś rodki pieniężne na początek okresu 	GŁÓW " i 

 K.s1 
224 112,48 155 696,44 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (FiD), w tym 	 AA, 249 839,30 224 112,48 

- o ograniczonej możliwości dysponowania -• ,,, v-r) 

LCN  (11V-\\ 	/), 1, 



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PIK S.A. 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1 
I) 

dane o strukturze w łasności kapita łu podstawowego jednostki dominuj ącej, z wyodr ębnieniem 
akcji(udzia łów) posiadanych przez jednostk ę  dominuj ącą  i inne jednostki powiązane, oraz o liczbie i 
warto ści nominalnej udzia łów (akcji) , w tym uprzywilejowanych; 

L.P. 

Nazwisku (nazwa) udzialowca 

Liczba 
posiadanych przez 

udzia łowca 
udzia łów 

Wartość  nominalna 
pmiadanych przez 

udzialowca 
udziałów 

I 
 kizial procentowy 

udzia łów w 
kapitale 

zakładowym spó łki 
w % 

I 2 3 4 

I G ANIRAT S.A. 3 310 000 331 000 34,84 

2 _ 
PIK S.A. 800 000 80 000 8.42 

3 
NIOSKA KRZYSZTOF 1 900 0011 191) 000 20,00 

4 
LANOSZKA ADAM 731 	117 73 111,70 7,69 

5 

POZOSTALI -POSIADAJ ĄCY 
MNIEJ NIŻ  5% AKCJI 

2 760 683 276 068,30 29,05 

RAZEM 9 501 800 950 180,00 100,00 

2) kwotę  wartości firmy lub ujemn ą  wartość  firmy dla każdej jednostki obj ętej 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym osobno, ze wskazaniem sposobu ich 
ustalenia, wyja śnienie okresu ich odpisywania oraz wysoko ści dotychczas dokonanych 
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, odpisów z tytu łu trwa łej utraty warto ści 
oraz korekt z tytu ł u sprzedaży części udzia łów, do których by ła ona przypisana; 

cena nabycia udzia łów 253 607,00 

kapitał  własny jednostki zależnej na dzień  nabycia 172 797,48 

Udział  procentowy w kapitale jednostki zależnej 100% 

Kapita ł  własny przypadający dla podmiotu 
dominującego na dzie ń  nabycia 172 797,48 

różnica dodatnia (wartość  firmy) 80 809,52 

Str.8/27 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PIK S.A. 

3) informacje liczbowe, wraz z wyja śnieniem, zapewniające porównywalność  danych 
sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj ący ze sprawozdaniem za rok obrotowy; 
Informacje te pomija się, jeżeli jednostka dominuj ąca sporządza skorygowany bilans 
porównawczy oraz skorygowany porównawczy rachunek zysków i strat; 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowej PIK SA obejmuje okres od dnia 
01-01-2017r do dnia 31-12-2017r. oraz zawiera dane porównawcze za okres od 01-01-2016r 
do 31-12-2016r.( jednostka dominuj ąca ) 

4) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie s ą  uwzględnione w tym sprawozdaniu 
oraz o ich wp ływie na sytuacj ę  majątkową, finansową  oraz wynik finansowy; 

NIE WYSTĘPUJE 

5) informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubieg łych, ujętych 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym albo informacje o znacz ących błędach 
dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym 
o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty; informacje o przychodach i kosztach 
z tytu łu błędów pope łnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na 
kapitał  ( fundusz) w łasny z podaniem ich kwot i rodzaju; 

NIE WYSTĘPUJE 

6) szczegó łowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwa łych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji d ługoterminowych, zawieraj ący stan tych 
aktywów na początek roku obrotowego, zwi ększenia i zmniejszenia z tytu łu: aktualizacji 
wartości, nabycia, przemieszczenia wewn ętrznego oraz stan ko ńcowy, a dla maj ątku 
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytu łów zmian dotychczasowej 
amortyzacji lub umorzenia; 

Nazwa grupy 
rodzajowej 
środ ków 
trwa łych 

Wartość  
początkowa 

(brutto) 

- stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

Zwiększenie warto ści począ tkowej 
Ogólem 

zwiększenie 
wartości 

początkowe 

j (3 4-  4 ± 5) 

Zmniejszenie warto ści począ tkowej 
Ogólem 

zmniejszeni 
e wartości 

począ tkowe 
j (7 + 8 + 9) 

Wartość  
począ tko 
wa - stan 

na 
koniec 
roku 

obrotowe 
go(2+ 6 

- 10) 

aktualizacja przychody pru'n'i~ni  zbycie likwidacja inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 

GRUNTY 
W.UZYTKOWA 
NIE 

58 323,28 0,00 58323,28 58323,28 0.06 

LOKALE 
UZYTKOWE 

464 506,72 0,00 464.506,72 464506,72 0,00 

URZĄDZENIA 
TECHNICZNE 20 654,47 251900,00 251900,00 20654,47 20654.47 251900.00 

ŚRODKI 
TRANSPORTU 41 288,62 I 2000,00 12000,00 41288,62 41288,62 12000,00 

INNE SRODK1 
TRWALE 

61 197,75 0,00 0,00 67197,75 67197,75 0,00 

Ruem 651 970,84 0,00 263900,00 0.00 263900.00 651970,84 0,00 0,00 651970,84 263900,00 

Strona 17 z 27 



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PIK S.A. 

Umorzenie- stan 
na początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego 

Ogółem 
 ZM iękSZetlie 
umorzenia 

(13+14- 15) 

Zmoiejxeenie 

umorzenia  

t'inournie- 
S12/11111 

koniec roku 
obrotowego 

(12 + 16- 
17) 

Wartość  netto 
ś rodków trwa łych 

aktualizacj 
O 

ortyzacj ani 	 - 	 , 
a 7.2 rok 

obrotowy 

. 
ume 

stan na 
począ tek 

roku 
obrotowego 

(2- 12) 

stan ild 

koniec 
roku 

obrotowego  

(11 - 18) 

12 13 14 16 16 17 18 19 20 

0,00 0,00 0,00 58 323,28 0,00 

34885,55 967,72 967,72 35853,27 441 233,84 0,00 

5073,40 29034,26 29034,26 6824,31 27283,35 18 582,62 224 616,65 

41288,62 800,00 800,00 41288,62 800,00 5316,68 II 200,00 

24716,72 7880,31 7880,31 32597,03 54 392,(4 0,00 

105 964,29 0,00 38 682,29 0,00 38 682,29 116 563,23 577 818,56 235 816,65 

W yszczególnien 
ie 

Stan na 

począ tek 

roku 

Obrotowe 

go 

(N, arto ś  

brutto) 

Zwiększenie Zmniejszenie 

Stan na 

koniec 

roku 

obrotowego 

(wartość  

brutto) 

(2 + 3 + 4- 

5-6) 

Wartość  odpisów aktualizuj ących inwestycje 

dlugoterminowe 

3Vartość  netto 

inwestycji 

d ługoterminowych 

zakup inne sprzeda; 
tan 
e 

na 

począ tek 

roku 

obrotowego 

zwi ększenia -,,,niejs,erli,1 

na 

koniec 

roku 

obrotowego 

(8 + 9 - 10) 

na 

początek 

roku 

obrotowego 

(2 - 8) 

na 

koniec 

roku 

obrotowego 

(7 - 11) 

1 ' 3 1 4 6 7 8 9 pl li 12 13 

PROGRAM 
KOMPUTEROWY 12 000,00 I 2000,00 0,00 12 000u 12 	(,,ii() 0,00 0,00 0,00 

ZNAK 
TOWAROWY , 

153 615» 153 615,00 0,00 0,00 0,00 153 615,00 

UDZIALY 253 607,00 253 607,00 253607,00 

Razem 12 n00,00 407 222,00 0,110 12 000.00 0,0 407 222,00 12 000,00 0,00 12 000,00 111,00 0,00 407 222,00 

7) kwotę  dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizuj ących wartości aktywów 
trwałych odrębnie dla d ługoterminowych aktywów niefinansowych oraz d ługoterminowych 
aktywów finansowych; 

Nie wystąpiły 

8)kwota kosztów zako ńczonych prac rozwojowych wraz z wyja śnieniem okresu ich od pisa n ia; 
Nie wystąpiły 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PIK S.A 

9) wartość  gruntów u żytkowanych wieczy ście przez jednostki powi ązane 

Grunt 

(nr dziatki. nazwa) Wyszczególnienie 

iiign uw potil4rek 

inko otworowego 

Zmiany stanu w trakcie roku 
obrotowego 

Stnn no koniec 

iwku 

otworowego 

(3 -(- 4 tu ,ek,:zenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 6 

Armii Krajowej 8b/5 

Powierzchnia (m:) 15:13 45,43 0,00 

Wartość  (z ł ) 30 603,61 30 603,61 0,00 

Armii Krajowej 8b16 
Powierzchnia (m2) 42,48 42.48 0.00 

WartośC izI) -t7 71Q.67 27 7(9.67 0,00 

RAZEM 
Powierzchnia (im) 66 :2,1 88,91 

Wartose tzlj 58 323,26 *323_28: '0,00 

10) wartość  nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków 
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzier żawy i innych umów, w tym z tytu łu 
umów leasingu; 
Umowy najmu i dzierżawy: 

I. samochód osobowy o warto ści 12.000,00z1 
2. urządzenia do wyrobu systemów rynnowych o warto ści 251.900,00A 

11) liczbę  oraz wartość  posiadanych papierów warto ściowych lub praw, w tym świadectw 
udzia łowych, zamiennych d łużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, 
ze wskazaniem praw jakie przyznaj ą ; 

nie posiada 

12) dane o stanie rezerw wed ług celu ich utworzenia na pocz ątek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego; 

„ \yvic zegnin renie 

Stan na 
począ tek 

roku 
obrotowego 

2 

imięk.,,e ,, i ,, 

u ykorzystanie 

(rozliczone z 
zobowiązaniami) 

rozwiązanie( 
uznanie za 

zbędna) 

o 	„ «,. 
'"zein' ' 

5) 

Stan na 

koniec roku  
obrotowego 
(2 + 3 -6) 

1 3 4 5 6 7 

I Rezerwy długoterminowe 0,00 

- na świadczenia emerytalne 

 0,00 

podobne 

- na udzielone gwarancje i 
poręczenia 

na pewne lub prawdopodobne 
-araty z operacji w toku 

na Pozosta łe koszty 

2. Rezerwy krótkoterminowe 0,00 4 400.00 0.00 o :,D( 4 400,00  

na swiadczenia emerytalne i 
podobne 

4 400,00 4 400,00  

- na udzielone gwarancje! 
poręczenia 

na pewne lub prawdopodobne 
.Irary z operacji w toku 

- na pozosta łe koszty 0,00 

Wizent 0 ,00 4 .100.00 t," 0,00 0,11011 4 400,00 
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S'KONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PIK S.A. 

Wyszczególnienie 

Rezerwy na odro(zony .  

podatek dochodowy 
..■ kty ■% a z tytu łu odroczonego podatku dochodowego 

odniesione na 

wynik 

finansowy 

odniesione na 

kapita ł  
Ifundusz 

w ł asny) 

odniesione na 

wynik 

finansowy 

w tynt: 

odpisy 

aktualizuj ące 

akty wił  

odniesione na 

kapita ł  
(fundusz 

sł  lasny) 

is tym: 
odpisy 

aktualizuj ące 

a ktysi a 

1 , - 3 4 

I. Stan na początek roku obrotowego, 

w lym: 

- z tytu łu strat podatkowych 

2 . Zwiększenia. w tym: 

- zlytulti strat podatkowych 

: 	.-, mniejszenia, w tym:  

, tytutu strat podatkowych 

-t. Stan na koniec roku obrotowego. w 
tym: 

360,0( 

- z tyłolu strat podatkowych 

13) dane o odpisach aktualizuj ących wartość  należności, ze wskazaniem stanu na początek 
roku obrotowego, zwi ększeniach, wykorzystaniu, rozwi ązaniu i stanie na koniec roku 
obrotowego: 

( '11117,1 

imicitoKet 

Stan na 
począ tek 

roku 
obrotowego 

Zmiany stanu 

/NN i ę k../enia 

odpisów w ciągu 
obrotowego 

wykorzystanie 

roku 

uznanie 

za /będ ne 

na koniec  

I 	Stan 

roku 

obrotowego 

(2 + 3 - 4 - 5) 

I 2 3 4 

Niedobory w kasie 
zawinione- pracownicy 

2713,00  

,. ■ 	( ■■ 

Razem 2 -  1 ■ 0,00 270,00 11,[1([ 0710 
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14) podział  zobowiązań  długoterminowych wed ług pozycji bilansu o pozosta łym od dnia 
bilansowego przewidywanym okresie sp łaty: 
a) do I roku. 
b) powyżej I roku do 3 lat. 
c) powyżej 3 lat do 5 lat, 
d) powyżej 5 lat; 

STRUKTURA ZOBOWIAZAŃ  

Zobowiązania 

Okres wymagalności 
Razem 

do 1 roku powyżej 1 roku 
do 3 lat 

powyżej 3 lat do 
5 lat 

powyżej 5 lat 

stan na 

początek 
roku koniec roku początek 

roku 
koniec 

roku 
początek 

roku 
koniec 

roku 
początek 

roku 
koniec 
roku początek roku koniec roku 

1. Wobec jednostek 
powiązanych: 

0,00 557 553,71 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 557 553,71 

a) z tytu łu dostaw i usług 557 553,71 0,00 557 553,71 

b) inne 0,00 om 

2. Wobec pozosta łych 
jednostek: 

231 824,25 188 679,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 824,25 188 679,49 

a) kredyty i pożyczki 0,00 124 901,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) z tytułu emisji d łuznych 
papierów wartościowych 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania 
finansowe 

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

d) z tytu łu dostaw i usług 219 407,02 30 252,29 0,00 0,00 219 407,02 30 252,29 

e) zaliczki otrzymane na 
dostawy 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

f) zobowiązania 
wekslowe 0,00 0,00  

g) z tytu łu podatków, cel, 
ubezpieczeń  i innych 
świadczeń  

4 197,23 18 327,81 4 197,23 18 327.81 

h) z tytu łu wynagrodzeń  8 220,00 13 266,24 8220.00 13 266,24 

i) inne o 1 931,55 0,00 0,00 1 931,55 

RAZEM 158 351,38 746 233,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 351,38 746 233,20 

15) łączną  kwotę  zobowiązań  zabezpieczonych na maj ątku jednostek powiązanych ze 
wskazaniem charakteru i formy zabezpiecze ń ; 

Wyszczególnienie 

Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia Na aktywach trwalych Na aktywach obrotowych 

na początek 
roku 

obrotowego 

na koniec 
roku 

obrotowego 

na początek 
roku 

obrotowego 

na koniec 
roku 

obrotowego 

na począ tek 
roku 

obrotowego 

na koniec 
roku 

obrotowego 

na początek 
roku 

obrotowego 

na koniec 
roku 

obrotowego 

I 2 3 4 S 6 7 8 9 

Weksel kredyt 
bankowy 

0,00 124 901,60 0,00 124 901.60 

Weksle -2 uinow 
leasingu operacyjnego 207 700.00 207 700,00 

Hipoteka 0,00 

Zastaw 0,00 

Inne 0,00 

Razem 0,00 332 601,60 0,00 332 601,60 
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16) łączną  kwotę  zobowiązań  warunkowych, w tym również  udzielonych przez jednostki 
powiązane i stowarzyszone gwarancji i poręczeń , także wekslowych, niewykazanych w 
bilansie, ze wskazaniem zobowi ązań  zabezpieczonych na majątku tych jednostek oraz 
charakteru i formy tych zabezpieczeń ; odrębnie należy wykazać  informacje dotyczące 
wszelkich zobowiązań  w zakresie emerytur i podobnych świadczeń ; 

Nie wystąpiły 

17) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozlicze ń  międzyokresowych, w tym kwotę  
czynnych rozliczeń  międzyokresowych kosztów stanowi ących różnicę  między warto ścią  
otrzymanych finansowych sk ładników aktywów a zobowi ązaniem zapłaty za nie; 

Wyszczególnienie 

Stan na 
począ tek roku 
obrotowego 

/. W il k,/ e n i3 Zmniejszenia 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(2 + 3 — 4) 

I 2 3 4 S 

tym 

I Czynne rozliczenia.międzyokresowe 
11 087,0 ,  5500,27 I 321 ..3-1 -7 

- dlugotenninowe 

- krótkoterminowe, 11 087,07 5500,27 13 212.34  

UBEZPIECZENIA 1 223,01 2 200,27 3 423,28 

PRENUMERATY 830,27 600,00 755,27 675;00 

OPŁATY 287,53 287,53 OP 

POZOSTAŁE 8746,26 - 	3 ,.n. "- L 8746.26 7291,71 

2. Bierne rozliczenia mi ędzyokresowe. 
W tym: 0,00 0,00 0,00 

—długoterminowe 

— krótkoterminowetODSETK1 
, NIEZAPADŁE OD POZYCZKI1 0 ,00 

0,00 

18) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w wi ęcej niż  jednej pozycji bilansu, 
jego powiązanie między tymi pozycjami zostaje zaprezentowane w informacji dodatkowej; dotyczy to 
w szczególności podzia łu należności i zobowiązań  na część  d ługoterminową  i krótkoterminow ą ; 

Nie wystąpiły 
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19) w przypadku gdy sk ładniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są  wyceniane wed ług 
wartości godziwej: 
a) istotne za łożenia przyj ęte do ustalenia warto ści godziwej, w przypadku gdy dane przyj ęte di ustalenia 

tej wartości nie pochodzą  a aktywnego rynku; 
b) dla każdej kategorii sk ładnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym- warto ść  godziwą  
wykazaną  w bilansie, jak również  odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub 
kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapita ł  z aktualizacji wyceny w okresie 
sprawozdawczym, 
c) tabelę  zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmuj ącą  stan kapita łu na początek i koniec okresu 
sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ci ągu roku obrotowego. 

Nie wystąpiły 

2. informacje o wspólnych przedsi ęwzięciach, które nie podlegaj ą  konsolidacji, w tym; 
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 
b) procentowym udziale, 
c) części wspólne kontrolowanych rzeczowych sk ładników aktywów trwałych oraz warto ści 

niematerialnych i prawnych, 
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsi ęwzięcia lub zakupu używanych 

rzeczowych składników aktywów trwałych, 
e) części zobowiązań  wspólnie zaciągniętych, 
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsi ęwzięcia i kosztach z nimi związanych, 
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotycz ących wspólnego przedsi ęwzięcia. 

Nie wystąpiły 

3 

1) struktura rzeczowa ( rodzaje dzia łalności) i terytorialna (rynki geograficzne) 
przychodów netto Ze sprzedaży towarów i produktów wykazanych w 
skonsolidowanym rachunku zysków i strat w zakresie w jakim te rodzaje i rynki 
istotnie różnią  się  od siebie z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży 
produktów i świadczeń  usług; 

Przychody netto ze 
sprzeda ży 

Sprzeda ż  netto na kraj 
Sprzeda ż  netto za granic ę  

dostawy wewn ą trzwspólnotowe eksport 

za poprzedni 
rok obrotowy 

za bieżą cy 
rok obrotowy 

za poprzedni 
rok obrotowy 

za bieżący rok 
obrotowy 

za poprzedni 
rok obrotoi% y 

za bieżący 

rok obrotowy 

I 2 3 4 S 6 7 

1 Wyroby gotowe. w tym 
główne grupy: 

- wyrób 

- wyrób 

2. Usługi, w tym g łówne 
gruPY: 

82 565,36 55 724,17 S1, tf 	 ■ Il, 0,00 0,00 

USŁUGA 82 565,36 43. 650,56 

USŁUGI 12 073,61 

3. Towary, w tym wed ług 
rodzajów dzialalnoki: 

449 959,38 5 149 433 64 ().(e ■ ■ 	' 	,(' 0,00 2 847 000,00 

-burt 4 484 013,01 2 847 000,00 

-detal KSIĄŻKI 449 959,38 665.420,63 

-detal 

- 

Razom 532 524,74 521! 291,76 5,00 0,0 ■ I 0,00 2 847 000,00 
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2) wysokość  i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizuj ących ś rodki trwa łe: 

Nie wystąpiły 

3) wysokość  odpisów aktualizuj ących wartość  zapasów; 

Nie wystąpiły 

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzia łalności zaniechanej w roku 
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nast ępnym; 

Nie wystąpiły 

5) rozliczenie różnicy pomiędzy podstaw ą  opodatkowania podatkiem dochodowym 
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą ) brutto; 

nie dotyczy 

6) dane o kosztach wytworzenia produktów na w łasne potrzeby, a w przy pad ku 
sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym — 

o kosztach rodzajowych: 
Nie wystąpiły 

7) koszt wytworzenia środków trwa łych w budowie oraz środków trwa łych na w łasne 
potrzeby w tym odsetki różnice kursowe, które powi ększyły koszt wytworzenia środków 
trwałych w budowie w roku obrotowym; 

Nie wystąpiły 

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powi ększyły cenę  nabycia towarów lub koszt 
wytworzenia produktów w roku obrotowym; 

Nie wystąpiły 

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na nast ępny rok nakłady na niefinansowe 
aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać  poniesione i planowane nak łady na ochronę  
środowiska; 

Nie wystąpiły 

10) kwotę  i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 
wartości lub które wystąpiły incydentalnie: 

Nie wystąpiły 

4. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyra żonych w walutach obcych-kursy przyj ęte 
do ich wyceny; 

Nie wystąpiły 
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5. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporz ądzonego za okres, w ci ągu 
którego nastąpiło połączenie jednostki powiązanej: 

Nie wystąpiły 

6. 
I) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania dzia łalności powiązanej 

opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność  występuje, jak również  wskazanie, czy 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi ązane; informacja powinna 
zawiera ć  również  opis podejmowanych bądź  planowanych przez jednostk ę  dominującą  lub jednostki 
podporządkowane dzia łań  mających na celu eliminacj ę  niepewności 

2) objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przep ływów pieniężnych, 
a w przypadku gdy rachunek przep ływów pieniężnych sporządzany jest metodą  bezpośrednią , 

dodatkowo należy przedstawić  uzgodnienie przep ływów pieniężnych netto z dzia łalności operacyjnej, 
sporządzone metodą  pośrednią ; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji 
bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanych w rachunku przep ływów pieniężnych należy 
wyjaśnić  ich przyczyny; 

Zarząd jednostki dominuj ącej oraz zarządy Spółek wchodzących w skład skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego nie posiadaj ą  żadnych innych informacji, nieujawnionych 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które mog łyby mieć  wpływ na ocenę  
niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

3) INFORMACJE 0; 
a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powi ązane umów nieuwzględnionych 

w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezb ędnym do oceny ich wpływu na sytuacj ę  majątkową, 
finansowa i wynik finansowy grupy kapitałowej, 

b) transakcjach ( wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostk ę  dominującą  lub inne jednostki obj ęte skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym na innych warunkach ni ż  rynkowe ze stronami powi ązanymi, przez które rozumie się  
podmioty powiązane zdefiniowane w mi ędzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowo ści (Dz.Urz. UE L 243 z 11.09.2002r, str.1; Dz.Urz.UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz.13,t.29,str.609. z pó źn.zm.)wraz z informacjami okre ślającymi charakter związku ze stronami 
powiązanymi oraz innymi informacjami dotycz ącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuacje 
majątkową, finansową  i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mog ą  być  
zgrupowane wed ług ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji s ą  
niezbędne dla oceny ich wp ływu na sytuację  majątkową, finansową  i wynik finansowy jednostki, 

Wszystkie transakcje dokonywane przez jednostki powi ązane wchodzące w skład 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zosta ły zawarte na warunkach rynkowych 

c) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podzia łem na grupy zawodowe wraz z przeci ętną  liczbą  
zatrudnionych w jednostkach wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metod ą  
proporcjonalną, 

Wyszczególnienie 
Przeciętne 
zatrudnienie 
w roku 

Pracownicy umysłowi 3 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych-prace na 

podstawie umów zleceń  

Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju O 

Uczniowie O 

Pracownicy przebywaj ący na urlopach wychowawczych 
lub bezpłatnych 

OGÓŁEM 3 
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d) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wyp łaconych lub należnych osobom wchodzącym 
w skład organów administruj ących, zarządzających i nadzorujących jednostki dominuj ącej 

przyznanych przez jednostk ę  dominującą  i jej jednostki zależne oraz wszelkich zobowi ązań  wynikających 
z emerytur i świadczeń  o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach 
zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, Ze wskazaniem kwoty ogó łem dla każdej kategorii organu, 

W N..zczegoini,nie 

Wynagrodzenia brutto wyplacone w bie4cym roku 
obrotowym 

,,bciiiiają ce koszty. obciążające zysk 

I 2 3 

Organ zarządzający 158 447,00 

Organ nadzorujący 20 801,00 

Organ 'administrująCy 

e) kwoty zaliczek, kredytów, potyczek i świadczeń  o podobnym charakterze udzielonych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administruj ących jednostki dominuj ącej 
przyznanych przez jednostk ę  dominującą  i jej jednostki zależne, Ze Wskazaniem ich głównych warunków, 
wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot sp łaconych, odpisanych lub umorzonych, a także 
zobowiązań  zaciągniętych w ich imieniu tytu łem gwarancji i poręczeń  wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem 
kwoty ogó łem dla każdego z tych organów, 

Wyszczególnienie 
kwota 

. ■k. iadczeni:4 

Kwota 
spiaconti 

Kwota 
odpisana lub 

umorzona 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

G łówne warunki umowy 

oprocentowanie pozostale 

I 2 3 4 s 6 7 

i Organ zarzadzający. 400'000,00 400 000,00 0,00 0,00 

- potyczka/kredyt 400 000,00 400 000,00 0,00 5,00%. 

- zaliczka 

- zobowiązania zaciągnięte w ich 
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń  

2: Organ nadzoruj ący 

- pożyczka/kredyt 

-zaliczka 

- zobowiązania zaci ągnięte w ich imieniu 
tytułem gwarancji i poręczeń  

3, Organ administrujący  

- potyczka/kredyt 

- zaliczka 

- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu 
tytułem gwarancji i poręczeń  

‚tatem 100 000,00 400 000,00 
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O wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda ń  finansowych, 
wyp łaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: 
— obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita łowej, 
—inne us ługi poświadczające, 
— us ługi doradztwa podatkowego, 
—pozosta łe us ługi; 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
będzie wynosiło 9 400,00z1 netto. 
Inne usługi nie wystąpiły. 

g) nazwie, adresie oraz siedzibie jednostek wraz z podaniem formy prawnej, w których jednostki 
powiązane są  wspólnikami ponoszącymi nieograniczona odpowiedzialno ść  majątkową ; 

Nie wystąpiły 

4) INNE INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWI ĄZANYMI 

Inne transakcje z jednostkami powi ązanymi nie wystąpiły. 

7. W przypadku gdy inne informacje niż  wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wp łynąć  na 
ocenę  sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powi ązanych, należy ujawnić  
te informacje. 

Wrocław, 23-03-2018r. 

GŁÓWNY WY 
SporządzającAy 

JO #".IRK0 
Zarząd PIK S.A. 

PREZES ZA 

paw  t  wski 
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