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PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
 

DANE SPÓŁKI 
 

Firma:   PL GROUP S.A. 

Forma prawna:  Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba:  Łódź 

Adres:  90-024 Łódź ul. Wodna 14 

Tel.:   22 243 20 20 

Internet:  www.plgroup.pl 

E-mail:   office@plgroup.pl 

KRS:   0000286524 

REGON:   141049304 

NIP:   1132685165 

Kapitał zakładowy 18 331 695,00 zł 

 

ZARZĄD 
Sebastian Albin – Prezes Zarządu 
 

RADA NADZORCZA 
Emilia Piasecka – Członek Rady Nadzorczej 

Władysław Gaj -  Członek Rady Nadzorczej 

Alexander Ryszard Sawwidis – Członek Rady Nadzorczej 

Ivan Hanamov – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Bińkowski – Członek Rady Nadzorczej 

 

AUTORYZOWANY DORADCA 
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Miło jest mi podzielić się z Państwem jednostkowym raportem okresowym Spółki za 

III kwartał 2018 roku, pokazującym w pełni efekt działań i rozwoju PL Group S.A.

 

Względem wyników z III kwartału 2017 roku, pragnę zaznaczyć znaczący wzrost 

przychodów, zysku netto oraz kapitałów własnych, natomiast w porównaniu z po

przednimi kwartałami bieżącego roku, potwierdzamy stabilny oraz powtarzalny wynik 

finansowy. 

 

Warto nadmienić, iż w tym kwartale podjęliśmy intensywne działania z nową marką 

PLCFM®, której w uproszczeniu system będzie wspierał procesy zarządzania flotą 

samochodów dla całego sektora odbiorców usług motoryzacyjnych. 

Pomimo planowanego rozpoczęcia działalności

funkcjonalności, jest to strategiczny projekt dla Spółki już na obecnych etapie jego 

zaawansowania. 

 

Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią 

kolejne działania biznesowe Spółki potwier

 

 

 

PL GROUP 

Łódź, dnia 13.11.2018 r.

 

 

 

 

Miło jest mi podzielić się z Państwem jednostkowym raportem okresowym Spółki za 

III kwartał 2018 roku, pokazującym w pełni efekt działań i rozwoju PL Group S.A.

Względem wyników z III kwartału 2017 roku, pragnę zaznaczyć znaczący wzrost 

przychodów, zysku netto oraz kapitałów własnych, natomiast w porównaniu z po

przednimi kwartałami bieżącego roku, potwierdzamy stabilny oraz powtarzalny wynik 

ienić, iż w tym kwartale podjęliśmy intensywne działania z nową marką 

PLCFM®, której w uproszczeniu system będzie wspierał procesy zarządzania flotą 

samochodów dla całego sektora odbiorców usług motoryzacyjnych. 

Pomimo planowanego rozpoczęcia działalności w 2019 roku w pełnym zakresie 

, jest to strategiczny projekt dla Spółki już na obecnych etapie jego 

Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią poniższego raportu 

ne działania biznesowe Spółki potwierdzą jej wartość w kolejnych kwartałach.

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku

   

 

     Sebastian Albin

 

                Prezes Zarządu

GROUP Spółka Akcyjna 
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Łódź, dnia 13.11.2018 r. 

Miło jest mi podzielić się z Państwem jednostkowym raportem okresowym Spółki za 

III kwartał 2018 roku, pokazującym w pełni efekt działań i rozwoju PL Group S.A. 

Względem wyników z III kwartału 2017 roku, pragnę zaznaczyć znaczący wzrost 

przychodów, zysku netto oraz kapitałów własnych, natomiast w porównaniu z po-

przednimi kwartałami bieżącego roku, potwierdzamy stabilny oraz powtarzalny wynik 

ienić, iż w tym kwartale podjęliśmy intensywne działania z nową marką 

PLCFM®, której w uproszczeniu system będzie wspierał procesy zarządzania flotą 

samochodów dla całego sektora odbiorców usług motoryzacyjnych.  

w pełnym zakresie 

, jest to strategiczny projekt dla Spółki już na obecnych etapie jego 

poniższego raportu mając nadzieję, że 

dzą jej wartość w kolejnych kwartałach. 

Z wyrazami szacunku 

  

Sebastian Albin 

Prezes Zarządu 

 



 

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

BILANS - AKTYWA 

Wyszczególnienie

    

    

A.  AKTYWA TRWAŁE 

I.  Wartości niematerialne i prawne 

  1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych

  2.  Wartość firmy 

  3.  Inne wartości niematerialne i prawne

  4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 

  1.  Środki trwałe 

    a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

    c) urządzenia techniczne i maszyny

    d) środki transportu 

    e) inne środki trwałe 

  2. Środki trwałe w budowie 

  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek

III.  Należności długoterminowe 

  1.  Od jednostek powiązanych 

 
2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
kapitale 

  3.  Od pozostałych jednostek 

IV.  Inwestycje długoterminowe 

  1.  Nieruchomości 

  2.  Wartości niematerialne i prawne

  3.  Długoterminowe aktywa finansowe

    a) w jednostkach powiązanych

        - udziały lub akcje 

        - inne papiery wartościowe

        - udzielone pożyczki 

        - inne długoterminowe aktywa finansowe

  
b) w pozostałych jednostek, w 
zaangażowanie w kapitale

  
    - udziały lub akcje 

  
    - inne papiery wartościowe

  
    - udzielone pożyczki 

  
    - inne długoterminowe aktywa finansowe

    c) w pozostałych jednostkach

        - udziały lub akcje 

        - inne papiery wartościowe

        - udzielone pożyczki 

        - inne długoterminowe aktywa finansowe

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  2.  Inne rozliczenia międzyokresowe

B.  AKTYWA OBROTOWE 

PL GROUP 

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Wyszczególnienie Stan na 30.09.201

    

AKTYWA   

13 073 446,45

8 521 813,00

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych   0,00

6 214 041,12

3.  Inne wartości niematerialne i prawne 2 307 771,88

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00

4 551 633,45

4 551 633,45

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00

lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  0,0

c) urządzenia techniczne i maszyny 25 045,81

4 484 672,50

41 915,14

0,00

środki trwałe w budowie 0,00

Od jednostek powiązanych 0,0

Od pozostałych jednostek 0,00

0,00

0,00

2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
0,00

0,00

0,00

0,00

2.  Wartości niematerialne i prawne 0,00

3.  Długoterminowe aktywa finansowe 0,00

w jednostkach powiązanych 0,00

0,00

inne papiery wartościowe 0,00

0,00

inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00

0,00

inne papiery wartościowe 0,00

0,00

inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

pozostałych jednostkach 0,00

0,00

inne papiery wartościowe 0,00

0,00

inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

międzyokresowe 0,00

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00

1 617 338,59

GROUP Spółka Akcyjna 
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.2018 Stan na 30.09.2017 

  

  

446,45 0,00 

813,00 0,00 

0,00 0,00 

041,12 0,00 

771,88 0,00 

0,00 0,00 

633,45 0,00 

633,45 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

045,81 0,00 

672,50 0,00 

915,14 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00  0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

338,59 109 387,14 



 

I.  Zapasy 

  1.  Materiały 

  2.  Półprodukty i produkty w toku

  3.  Produkty gotowe 

  4.  Towary 

  5.  Zaliczki na dostawy 

II.  Należności krótkoterminowe 

  1.  Należności od jednostek powiązanych

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

        - do 12 miesięcy 

        - powyżej 12 miesięcy

    b) inne 

 

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

 

            - do 12 miesięcy 

 

 - powyżej 12 miesięcy 

 

b)  inne 

  3. Należności od pozostałych jednostek

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

        - do 12 miesięcy 

        - powyżej 12 miesięcy

  
  

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ube
zdrowotnych oraz innych świadczeń

    c) inne 

    d) dochodzone na drodze sądowej

III.  Inwestycje krótkoterminowe 

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

    a) w jednostkach powiązanych

       - udziały lub akcje 

       - inne papiery wartościowe 

       - udzielone pożyczki 

       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

    b) w pozostałych jednostkach

       - udziały lub akcje 

       - inne papiery wartościowe 

       - udzielone pożyczki 

       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

       - środki pieniężne w kasie i na rachunkach

       - inne środki pieniężne

       - inne aktywa pieniężne

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 

AKTYWA RAZEM: 

 

PL GROUP 

317 073,17

0,00

Półprodukty i produkty w toku 0,00

0,00

317 073,17

0,00

993 040,18

1.  Należności od jednostek powiązanych 0,00

tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00

0,00

powyżej 12 miesięcy 0,00

0,00

pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
0,00

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

0,00

0,00

0,00

. Należności od pozostałych jednostek 993 040,18

dostaw i usług, o okresie spłaty: 826 052,06

826 052,06

powyżej 12 miesięcy 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

6 954,21

160 033,91

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00

302 514,02

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 302 514,02

a) w jednostkach powiązanych 0,00

0,00

inne papiery wartościowe  0,00

0,00

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00

0,00

inne papiery wartościowe  0,00

0,00

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 302 514,02

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 302 514,02

inne środki pieniężne 0,00

inne aktywa pieniężne 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 711,22

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00

0,00

14 690 785,04

GROUP Spółka Akcyjna 
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073,17 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

073,17 0,00 

0,00 0,00 

040,18 65 067,13 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 3 618,21 

0,00 3 618,21 

0,00 3 618,21 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

040,18 61 448,92 

052,06 32 968,85 

052,06 32 968,85 

0,00 0,00 

954,21 17 694,46 

033,91 10 785,61 

0,00 0,00 

514,02 43 956,95 

514,02 43 956,95 

0,00 37 548,00 

0,00 37 548,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

514,02 6 408,95 

514,02 6 408,95 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

711,22 363,06 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

785,04 109 387,14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILANS - PASYWA 

Wyszczególnienie

    

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 

II.   Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 

-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

III.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 

   - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 

IV.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

 - tworzone zgodnie z umową ( statutem )spółki

- na udziały (akcje) własne 

V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych 

VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego 

VII.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.

I.   Rezerwy na zobowiązania 

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

       - długoterminowa 

       - krótkoterminowa 

  3. Pozostałe rezerwy 

       - długoterminowa 

       - krótkoterminowa 

II. Zobowiązania długoterminowe 

  1.  Wobec jednostek powiązanych 

2. Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

  3.  Wobec pozostałych jednostek 

    a) kredyty i pożyczki 

    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

    c) inne zobowiązania finansowe 

  

 

d) inne 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 

  1.  Wobec jednostek powiązanych 

    a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

         - do 12 miesięcy 

         - powyżej 12 miesięcy 

    b)  inne 

 

2.  Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

 

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

 

     - do 12 miesięcy 

 

     - powyżej 12 miesięcy 

 

b)  inne 

  3.   Wobec pozostałych jednostek 

    a)  kredyty i pożyczki 

    b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

    c)  inne zobowiązania finansowe 

    d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

         - do 12 miesięcy 

         - powyżej 12 miesięcy 

    e) zaliczki otrzymane na dostawy 

    f)  zobowiązania wekslowe 

PL GROUP 

Wyszczególnienie Stan na 30.09

PASYWA   

11 815

18 331

nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 

.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym: 

tworzone zgodnie z umową ( statutem )spółki 

-7 781

1 265

.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 

REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 2 875

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

1 997

jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

1 997

użnych papierów wartościowych 

1 997

                   

860

wymagalności: 

pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

usług, o okresie wymagalności: 

860

tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

349

d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 425

425

GROUP Spółka Akcyjna 
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9.2018 Stan na 30.09.2017 

  

815 431,13 6 222,66 

331 695,00 8 144 695,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

781 282,06 -8 135 508,05 

265 018,19 -2 964,29 

0,00 0,00 

875 353,91 103 164,48 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

997 006,79 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

997 006,79 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

997 006,79 0,00 

                  0,00                           0,00 

860 539,91 103 164,48 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 12 185,70 

0,00 12 185,70 

0,00 12 185,70 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

860 539,91 90 978,78 

250,00 50,00 

0,00 0,00 

349 916,88 0,00 

425 494,51 78 293,79 

425 494,51 78 293,79 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 



 

    g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

    h)  z tytułu wynagrodzeń 

    i)  inne 

  4. Fundusze specjalne 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 

  1.  Ujemna wartość firmy 

  2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 

     - długoterminowe 

     - krótkoterminowe 

PASYWA RAZEM: 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM

Wyszczególnienie 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,

    w tym: od jednostek powiązanych 

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

  II.  
Zmiana stanu produktów (zwiększenie 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

  III. 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej 

  I. Amortyzacja 

  II.  Zużycie materiałów i energii 

  III. Usługi obce 

  IV. Podatki i opłaty, w tym: 

    - podatek akcyzowy 

  V. Wynagrodzenia 

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 

D. Pozostałe przychody operacyjne 

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

  II.  Dotacje 

 
III. Aktualizacja wartości niefinansowych

  IV. Inne przychody operacyjne 

E. Pozostałe koszty operacyjne 

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

  II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

  III. Inne koszty operacyjne 

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 

G. Przychody finansowe 

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

     - od jednostek powiązanych 

  II. Odsetki, w tym: 

     - od jednostek powiązanych 

  III. Zysk ze zbycia inwestycji 

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 

  V. Inne 

H. Koszty finansowe 

  I. Odsetki, w tym: 

     - dla jednostek powiązanych 

  II.  Strata ze zbycia inwestycji 

  III. Aktualizacja wartości inwestycji 

 
IV. Inne 

I. Wynik brutto (I+/-J) 

J. Podatek dochodowy 

K. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

L. Wynik netto (K-L-M) 

PL GROUP 

g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 64

19

17

17

17

14 690

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM 

Od 01.07.2018 
do 30.09.2018 

Od 01.07.2017 
do 30.09.2017 

Od 01.01.2018 do 
30.0

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 862 608,99 0,00 3 004

 0,00 0,00 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 603 747,20 0,00 2 294

produktów (zwiększenie - wartość 
wartość ujemna) 

0,00 0,00 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
0,00 0,00 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 258 861,79 0,00 710

632 965,62 17 224,20 1 724

169 785,02 0,00 509

34 349,20 273,80 

84 199,88 16 800,40 217

0,00 150,00 

0,00 0,00 

66 119,88 0,00 179

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 842,39 0,00 

5 430,21 0,00 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 263 239,84 0,00 679

229 643,37 -17 224,20 1 280

0,02 0,00 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Aktualizacja wartości niefinansowych 0,00 0,00 

0,02 0,00 

0,00 0,00 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

0,00 0,00 

 229 643,37 -17 224,20 1 266

0,00 67 975,49 

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

0,00 0,00 

0,00 30 427,49 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 37 548,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

229 643,37 50 751,29 1 265

0,00 0,00 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
0,00 0,00 

229 643,37 50 751,29 1 265

GROUP Spółka Akcyjna 
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64 412,39 110,39 

19 752,33 12 500,00 

713,80 24,60 

0,00 0,00 

17 807,21 0,00 

0,00 0,00 

17 807,21 0,00 

0,00 0,00 

17 807,21 0,00 

690 785,04 109 387,14 

 

  

Od 01.01.2018 do 
30.09.2018 

Od 01.01.2017 
do 30.09.2017 

  

004 746,03 0,00 

0,00 0,00 

294 632,20 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

710 113,83 0,00 

724 347,80 40 236,76 

509 355,06 0,00 

91 969,32 273,80 

217 398,36 39 812,96 

9 993,68 150,00 

0,00 0,00 

179 956,45 0,00 

21 067,03 0,00 

15 301,39 0,00 

679 306,51 0,00 

280 398,23 -40 236,76 

0,04 0,30 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,04 0,30 

13 972,67 0,32 

0,00 0,00 

2 673,00 0,00 

11 299,67 0,32 

266 425,60 -40 236,78 

0,00 38 427,49 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 38 427,49 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1 407,41 1 155,00 

1 274,86 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 1 155,00 

132,55 0,00 

265 018,19 -2 964,29 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

265 018,19 -2 964,29 



 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODĄ POŚREDNIĄ

Wyszczególnienie 
Od 01.0

30.0

A. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

I. Zysk (strata) netto 

II. Korekty razem 

  1. Amortyzacja 

  2. 
Zyski (straty) z 
tytułu różnic 
kursowych 

  3. 
Odsetki i udziały w 
zyskach 
(dywidendy) 

  4. 
Zysk (strata) z 
działalności 
inwestycyjnej 

  5. 
Zmiana stanu 
rezerw 

  6. 
Zmiana stanu 
zapasów 

  7. 
Zmiana stanu 
należności 

  8. 

Zmiana stanu 
zobowiązań 
krótkoterminowych, 
z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

  9. 
Zmiana stanu 
rozliczeń 
międzyokresowych 

  10. Inne korekty 

III. 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I 
+/-II) 

B. 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

I. Wpływy 

  1. 

Zbycie wartości 
niematerialnych i 
prawnych oraz 
rzeczowych 
aktywów trwałych 

  2. 

Zbycie inwestycji w 
nieruchomości oraz 
wartości 
niematerialne i 
prawne 

  3. 
Z aktywów 
finansowych, w 
tym: 

    
a) w jednostkach 
powiązanych 

    
b) w pozostałych 
jednostkach 

    
-zbycie aktywów 
finansowych 

    
- dywidendy i 
udziały w zyskach 

    
- spłata udzielonych 
pożyczek 
długoterminowych 

PL GROUP 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODĄ POŚREDNIĄ 

Od 01.07.2018 do 
30.09.2018 

Od 01.07.2017 do 
30.09.2017 

 

Od 01.01.2018 do 
30.09.2018 

  229 643,37 50 751,29 1 265 018,19

-230 349,47 -62 742,49 -1 176 321,45

169 785,02 0,00 509 355,06

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -37 548,00 0,00

0,00 0,00 -9 828,92

99 500,00 0,00 -317 073,17

-156 722,56 -3 003,25 -540 076,77

-342 911,93 8 079,02 -825 367,41

0,00 -30 270,26 6 669,76

0,00 0,00 0,00

-706,10 -11 991,20 88 696,74

  

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00  0,00 0,00

0,00  0,00 0,00

0,00  0,00 0,00

0,00  0,00 0,00

0,00  0,00 0,00

0,00  0,00 0,00

0,00  0,00 0,00

GROUP Spółka Akcyjna 
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Od 01.01.2017 do 
30.09.2017 

  

  

018,19 - 2 964,29 

321,45 -21 392,48 

355,06 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 1 155,00 

828,92 500,00 

073,17 0,00 

076,77 -8 564,12 

367,41 24 146,41 

669,76 -38 629,77 

0,00 0,00 

696,74 -24 356,77 

  

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 



 

    - odsetki 

    
- inne wpływy z 
aktywów 
finansowych 

  4. 
Inne wpływy 
inwestycyjne 

II. Wydatki 

  1. 

Nabycie wartości 
niematerialnych i 
prawnych oraz 
rzeczowych 
aktywów trwałych 

  2. 

Inwestycje w 
nieruchomości oraz 
wartości 
niematerialne i 
prawne 

  3. 
Na aktywa 
finansowe, w tym: 

    
a) w jednostkach 
powiązanych 

    
b) w pozostałych 
jednostkach 

    
- nabycie aktywów 
finansowych 

    
- udzielone pożyczki 
długoterminowe 

  4. 
Inne wydatki 
inwestycyjne 

III. 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-
II) 

C. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

I. Wpływy 

  1. 

Wpływy netto z 
wydania udziałów 
(emisji akcji) i 
innych 
instrumentów 
kapitałowych 

  2. Kredyty i pożyczki 

  3. 
Emisja dłużnych 
papierów 
wartościowych 

  4. 
Inne wpływy 
finansowe 

II. Wydatki 

  1. 
Nabycie udziałów 
(akcji) własnych 

  2. 
Dywidendy i inne 
wypłaty na rzecz 
właścicieli 

  3. 

Inne, niż wypłaty na 
rzecz właścicieli, 
wydatki z tytułu 
podziału zysku 

  4. 
Spłaty kredytów i 
pożyczek 

  5. 
Wykup dłużnych 
papierów 
wartościowych 

  6. 
Z tytułu innych 
zobowiązań 
finansowych 

  7. 

Płatności 
zobowiązań z tytułu 
umów leasingu 
finansowego 

PL GROUP 

0,00  0,00 0,00

0,00  0,00 0,00

0,00  0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

GROUP Spółka Akcyjna 
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0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 



 

  8. Odsetki 

  9. 
Inne wydatki 
finansowe 

III. 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) 

D. 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 
NETTO, RAZEM (A.III+/-
B.III+/-C.III) 

E. 
BILANSOWA ZMIANA 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W 
TYM 

  
- zmiana stanu środków 
pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

F. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 
POCZĄTEK OKRESU 

G. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 
KONIEC OKRESU (F+/-D), W 
TYM 

  
- o ograniczonej możliwości 
dysponowania 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

b) korekty błędów podstawowych 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), 
po korektach 

1. Kapitał podstawowy na początek okresu 

1.1. Zmiany kapitału podstawowego 

a) zwiększenia (z tytułu) 

- wydania udziałów (emisji akcji) 

- inne 

b) zmniejszenia (z tytułu) 

- umorzenia udziałów (akcji) 

- inne 

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 

2.1. Zmiany kapitału zapasowego 

a) zwiększenia (z tytułu) 

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 

- podziału zysku (ustawowo) 

- podziału zysku (ponad wymaganą usta-
wowo minimalną wartość) 

- inne 

b) zmniejszenia (z tytułu) 

- pokrycia straty 

- inne 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego 
na koniec okresu 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 

a) zwiększenia (z tytułu) 

PL GROUP 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-706,10 -11 991,20 88 696,74

-706,10 -11 991,20 88 696,74

0,00 0,00 0,00

303 220,12 18 400,15 213 817,28

302 514,02 6 408,95 302 514,02

    

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

Od 01.07.2018 do 
30.09.2018 

Od 01.07.2017 do 
30.09.2017 

 

 
Od 01.01.2018 do 

30.09.2018 

 

11 584 796,97 -44 528,63 10 550 412,94

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11 584 796,97 -44 528,63 10 550 412,94

18 331 695,00     8 144 695,00    18 331 695,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

18 331 695,00       8 144 695,00    18 331 695,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

GROUP Spółka Akcyjna 
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0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

696,74 -24 356,77 

696,74 -24 356,77 

0,00 0,00 

817,28 30 765,72 

514,02 6 408,95 

  

 

 

 

 

Od 01.01.2018 do 
 

Od 01.01.2017 do 
30.09.2017 

 

412,94 842 186,95 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

412,94 842 186,95 

695,00 8 144 695,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

695,00 8 144 695,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 



 

b) zmniejszenia (z tytułu) 

- zbycia środków trwałych 

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na 
początek okresu 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezer-
wowych 

a) zwiększenia (z tytułu) 

b) zmniejszenia (z tytułu) 

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na 
koniec okresu 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 
okresu 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

b) korekty błędów podstawowych 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach 

a) zwiększenia (z tytułu) 

- podziału zysku z lat ubiegłych 

b) zmniejszenia (z tytułu) 

- przeniesienie w celu zmniejszenia   straty 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki)  
rachunkowości 

b) korekty błędów podstawowych 

5.5 Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach 

a) zwiększenia (z tytułu) 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do 
pokrycia 

- inne 

b) zmniejszenia (z tytułu) 

- przeniesienie zysku w celu pokrycia starty 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec 
okresu 

6. Wynik netto 

a) zysk netto 

b) strata netto 

c) odpisy z zysku 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 

PL GROUP 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-7 781 282,06 -8 135 508,05 -8 135 508,05

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7 781 282,06 8 135 508,05 8 135 508,05

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7 781 282,06 8 135 508,05 8 135 508,05

0,00 53 715,58 0,00

0,00 53 715,58 0,00

0,00 0,00 0,00

1 035 374,82 0,00 354 225,99

1 035 374,82 0,00 354 225,99

6 745 907,24 8 189 223,63 7 781 282,06

-6 745 907,24 -8 189 223,63 -7 781 282,06

229 643,37 50 751,29 1 265 018,19

229 643,37 50 751,29 1 265 018,19

0,00 45 327,22 0,00

0,00 0,00 0,00

11 815 431,13 6 222,66 11 815 431,13

11 815 431,13 6 222,66 11 815 431,13

GROUP Spółka Akcyjna 

 11 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

508,05 -7 355 671,12 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

508,05 7 355 671,12 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

508,05 7 355 671,12 

0,00 779 836,93 

0,00 112 420,26 

0,00 667 416,67 

225,99 0,00 

225,99 0,0 

282,06 8 135 508,05 

282,06 -8 135 508,05 

018,19 -2 964,29 

018,19 0,00 

0,00 2 964,29 

0,00 0,00 

431,13 6 222,66 

431,13 6 222,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 
INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

 

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. (tekst 
jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami) 

 

Wartości niematerialne i prawne
 
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w 
przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być 
bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i 
prawnych następuje według cen na
wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne 
i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacow
ekonomicznej użyteczności. 
metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu 
weryfikacji, czy zastosowane
rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości 
niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne o wartoś
10 000 złotych umarzane są jednoraz
bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie 
przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 
przesłanki, które by na to wskazywały,
sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach 
operacyjnych. Nakłady na wartości niematerialne nie oddane do użytkowania (np. nakłady na 
tworzone oprogramowanie k
niematerialnych i prawnych. 
 
Środki trwałe 
 
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o 
umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, 
przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym 
zostały poniesione. Jeżeli możliwe, jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały 
zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego 
środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one 
wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie 
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z 
dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania.
Środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 10 000
miesiącu przyjęcia do użytkowa
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INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 
ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. (tekst 
jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami)  

Wartości niematerialne i prawne 

i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w 
przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być 
bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i 
prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym 
wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne 

liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności. Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz 
metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu 
weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym 
rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości 
niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 

złotych umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania. Na dzień 
bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie 
przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 
przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny 

netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach 
Nakłady na wartości niematerialne nie oddane do użytkowania (np. nakłady na 

tworzone oprogramowanie komputerowe) ujmowane są w pozycji innych wartości 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o 
umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, 
przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym 
zostały poniesione. Jeżeli możliwe, jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały 

kiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego 
środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one 
wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie 

szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z 
dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania. 

ci początkowej niższej niż 10 000 złotych umarzane są jednorazowo w 
miesiącu przyjęcia do użytkowania.  
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INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 
ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. (tekst 

i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w 
przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być 
bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i 

bycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym 
wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne 

nemu okresowi ich 
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz 

metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu 
metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym 

rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości 
ci początkowej niższej niż 

owo w miesiącu przyjęcia ich do używania. Na dzień 
bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie 
przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 

est obniżana do ceny 
netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach 

Nakłady na wartości niematerialne nie oddane do użytkowania (np. nakłady na 
omputerowe) ujmowane są w pozycji innych wartości 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o 

wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, 
przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym 
zostały poniesione. Jeżeli możliwe, jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały 

kiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego 
środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one 
wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie 

szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z 

złotych umarzane są jednorazowo w 



 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są 
przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy 
zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym 
korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów 
nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 
przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów j
sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach 
operacyjnych. 
 
Inwestycje w jednostki podporządkowane
 
Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki w
wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji 
długoterminowych jest szacowana na każdy dz
aktywów jest każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza 
ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych. 
 
Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów fi
 
Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów 
finansowych, wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, 
dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości 
wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen 
(wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
 
Aktywa finansowe 
 
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rac
kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są 
ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są 
wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarci
aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący 
sposób: 1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej
procentowej; 2. Pożyczki udzielone i należności własne 
(zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
Należności o krótkim terminie wymagalności, dla
wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty; 3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 
według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku 
zysków i strat;  4. Aktywa finansow
zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym 
rynku ustalana jest w odniesieniu do cen
przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na 
podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu 

PL GROUP 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są 
przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy 
zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym 

ści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały. 
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów 
nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 

to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny 
netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach 

Inwestycje w jednostki podporządkowane 

Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są 
wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji 
długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy. Wartość bilansowa takich 
aktywów jest każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza 
ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych.  

Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów fi

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów 
finansowych, wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, 
dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości 
wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen 
(wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według 
kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są 
ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są 
wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. Po początkowym ujęciu 
aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący 
sposób: 1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - według skorygowanej 
ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej; 2. Pożyczki udzielone i należności własne - według skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, 
wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty; 3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 
według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku 
zysków i strat;  4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Według wartości godziwej, a 
zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym 
rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W 
przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na 
podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu 
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Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są 
przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy 
zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym 

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów 
nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 

est obniżana do ceny 
netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach 

spółzależne oraz w jednostki stowarzyszone są 
wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. 
Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji 

ień bilansowy. Wartość bilansowa takich 
aktywów jest każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza 

Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych) 

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów 
finansowych, wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, 
dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. Skutki 
wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen 
(wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

hunkowych są wyceniane według 
kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są 
ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są 

a transakcji. Po początkowym ujęciu 
aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący 

według skorygowanej 
przy zastosowaniu efektywnej stopy 

według skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

których nie określono stopy procentowej, 
wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty; 3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - 
według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku 

e dostępne do sprzedaży Według wartości godziwej, a 
zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat. 
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym 

notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W 
przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na 
podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu 



 

wyceny uwzględniającego dane wejściowe poch
bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. 
Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są 
wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do 
 
Trwała utrata wartości aktywów finansowych
 
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą 
utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka 
ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu 
aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą 
do odzyskania i wartością bilansową. 
finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się: 1) w 
przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia 
różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i 
możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość 
przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą 
efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając 
przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów 
finansowych, 2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej 
różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień 
wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień 
wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez 
jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do 
podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale 
(funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż 
wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów fin
przypadku pozostałych aktywów finansowych 
aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów 
pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej 
stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
 
Należności krótko- i długoterminowe
 
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 
aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodo
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość 
należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 
finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizują
umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których 
nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w n
wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów 
finansowych. 
 
 
 

PL GROUP 

wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego 
bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. 
Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są 
wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu. 

Trwała utrata wartości aktywów finansowych 

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą 
utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka 

ożliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu 
aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą 

zyskania i wartością bilansową. Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów 
portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się: 1) w 

przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia 
różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i 

yskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość 
przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą 
efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając 

ik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów 
finansowych, 2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej 
różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień 

przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień 
wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez 
jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do 

ntów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale 
(funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż 
wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów fin

pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika 
aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów 
pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej 

j stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. 

i długoterminowe 

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 
aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodo
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość 
należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 

zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizują
umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których 
nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w n
wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów 
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odzące z aktywnego obrotu regulowanego 
bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. 
Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są 

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą 
utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka 

ożliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu 
aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą 

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów 
portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się: 1) w 

przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako 
różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i 

yskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość 
przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą 
efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając 

ik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów 
finansowych, 2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako 
różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień 

przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień 
wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez 
jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do 

ntów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale 
(funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż 
wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych, w 

jako różnicę między wartością składnika 
aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów 
pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej 

 

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 
aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa 
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość 
należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 

zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności 
umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których 
nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej 
wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów 



 

Transakcje w walucie obcej 
 
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po 
kursie faktycznie zastosowanym
nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z 
dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach 
innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na 
ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub 
kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości 
aktywów. 
 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
 
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. 
 
Rozliczenia międzyokresowe 
 
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w 
wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w 
wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy
 
Kapitał podstawowy 
 
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w 
rejestrze sądowym.  Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, 
nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. 
 
Rezerwy 
 
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, 
że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających 
korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. 
 
Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
 
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki (w tym dłużne papiery 
wartościowe) są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków 
pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki (koszty transakcyjne). 
Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do 
obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

PL GROUP 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po 
kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu 
nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z 
dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach 

ki złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na 
ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub 

finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. 

dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w 
wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w 
wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w 
rejestrze sądowym.  Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, 
nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym.  

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, 
że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających 

yści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 

Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki (w tym dłużne papiery 
ościowe) są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków 

pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki (koszty transakcyjne). 
Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do 

tu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy 
u efektywnej stopy procentowej.  
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Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po 
w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu 

nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z 
dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach 

ki złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na 
ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub 

finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.  

dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w 
wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w 
wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w 
rejestrze sądowym.  Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, 
że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających 

yści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 

Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki (w tym dłużne papiery 
ościowe) są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków 

pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki (koszty transakcyjne). 
Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do 

tu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy 



 

Zobowiązania finansowe, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowią
tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu 
przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego 
okresu. 
 
Odroczony podatek dochodowy
 
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do 
wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością 
podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu 
finansowym. 
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich 
dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy 
powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub 
zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie 
ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę 
podatkową. Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkic
dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub 
stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i 
kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdo
w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. Składnik 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do 
wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat po
przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie 
osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba 
że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku począ
aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej 
zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania 
lub stratę podatkową. W przypadku ujemnych różnic p
jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, 
składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie 
jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobn
przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do 
opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wartość 
bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku
na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być 
prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub 
całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odro
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek 
dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych 
do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy
zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na 
podatek odroczony prezentowane są w bilansie oddzielnie.

 

 

PL GROUP 

Zobowiązania finansowe, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w 
wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w 
tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu 
przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego 

Odroczony podatek dochodowy 

roczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do 
wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością 
podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich 
dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy 
powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub 
obowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie 

ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę 
podatkową. Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkic
dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub 
stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i 
kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdo
w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. Składnik 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do 
wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat po
przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie 
osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba 
że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika 
aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej 
zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania 
lub stratę podatkową. W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w 
jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, 
składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie 
jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć 
przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do 
opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wartość 
bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana 
na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być 
prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub 
całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek 
dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych 
do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie 
zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na 
podatek odroczony prezentowane są w bilansie oddzielnie. 
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Zobowiązania finansowe, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w 
zania finansowe przeznaczone do obrotu, w 

tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu 
przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego 

roczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do 
wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością 
podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich 
dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy 
powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub 
obowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie 

ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę 
podatkową. Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich 
dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub 
stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i 
kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż 
w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. Składnik 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do 
wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych 
przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie 
osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba 

tkowego ujęcia składnika 
aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej 
zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania 

rzejściowych z tytułu udziałów w 
jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, 
składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie 

e, iż w dającej się przewidzieć 
przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do 
opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wartość 

dochodowego jest weryfikowana 
na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być 
prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub 

czonego podatku dochodowego. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek 
dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych 

składnik aktywów zostanie 
zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na 



 

Uznawanie przychodów 
 
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest pra
korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
 
Odsetki 
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
 
Dywidendy 
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez 
Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku 
przyznającej dywidendę, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywi
 
Dotacje i subwencje 

Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje 
wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie 
warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji 
kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji 
przychodów w sposób zapewniający współmierność 
zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia 
lub wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wówczas jest ona 
odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji dofinansowanych 
aktywów. 
 

 

 

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W 
OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW 
I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA 
OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA DOTYCZĄCE SPÓŁKI
SPRAWOZDAWCZEGO 

 
W dniu 13 lipca spółka udzieliła odpowiedzi na 
§5 KSH (raport EBI nr 16/2018)
internetowej Spółki pod adresem 
EBI, jako raport EBI nr 16/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. 
W dniu 24 sierpnia spółka poinformowała o rozpoczęciu prac nad systemem do zarządzania 
flotą. Efektem tych prac było otrzymanie w dniu 28 września dokumentacji do zarządzania 
flotą. Głównym założeniem dla Systemu jest kompleksowe wsparcie procesów zarządza
flotą pojazdów osobowych dla zarządcy floty oraz pracowników korzystających z pojazdów 
służbowych. W ramach projektowanego rozwiązania przewiduje się dostarczenie aplikacji 
mobilnej dla użytkowników indywidualnych, która będzie umożliwiała monitorowani
eksploatacji ich samochodu od momentu jego zakupu do sprzedaży.
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Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska 
korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez 
Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku 
przyznającej dywidendę, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywi

Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje 
wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie 
warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji 

towej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji 
przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta

Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia 
worzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wówczas jest ona 

odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji dofinansowanych 

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W 
KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW 

I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA DOTYCZĄCE SPÓŁKI W TRAKCIE TRWANIA OKRESU 

ka udzieliła odpowiedzi na  pytania Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 
§5 KSH (raport EBI nr 16/2018). Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza można znaleźć na stronie 
internetowej Spółki pod adresem www.plgroup.pl w zakładce relacje inwestorskie / raporty 
EBI, jako raport EBI nr 16/2018 z dnia 13 lipca 2018 r.  
W dniu 24 sierpnia spółka poinformowała o rozpoczęciu prac nad systemem do zarządzania 
flotą. Efektem tych prac było otrzymanie w dniu 28 września dokumentacji do zarządzania 

Głównym założeniem dla Systemu jest kompleksowe wsparcie procesów zarządza
flotą pojazdów osobowych dla zarządcy floty oraz pracowników korzystających z pojazdów 
służbowych. W ramach projektowanego rozwiązania przewiduje się dostarczenie aplikacji 
mobilnej dla użytkowników indywidualnych, która będzie umożliwiała monitorowani
eksploatacji ich samochodu od momentu jego zakupu do sprzedaży. 
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wdopodobne, że Spółka uzyska 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez 
Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku 
przyznającej dywidendę, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. 

Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje 
wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie 
warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji 

towej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji 
kosztami, które dotacja ta ma w 

Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia 
worzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wówczas jest ona 

odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji dofinansowanych 

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W 
KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW 

I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA 

W TRAKCIE TRWANIA OKRESU 

pytania Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 
. Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza można znaleźć na stronie 

ładce relacje inwestorskie / raporty 

W dniu 24 sierpnia spółka poinformowała o rozpoczęciu prac nad systemem do zarządzania 
flotą. Efektem tych prac było otrzymanie w dniu 28 września dokumentacji do zarządzania 

Głównym założeniem dla Systemu jest kompleksowe wsparcie procesów zarządzania 
flotą pojazdów osobowych dla zarządcy floty oraz pracowników korzystających z pojazdów 
służbowych. W ramach projektowanego rozwiązania przewiduje się dostarczenie aplikacji 
mobilnej dla użytkowników indywidualnych, która będzie umożliwiała monitorowanie procesu 



 

System będzie umożliwiał monitorowanie podstawowych parametrów związanych z bieżącą 
eksploatacją samochodu np. w zakresie analizy kosztów eksploatacji, planowanych i 
wykonanych przeglądów, historii ubezpieczeń, historii szkód itp. oraz wspierał użytkownika w 
jego codziennej pracy, w oparciu o funkcjonalności CRM, notyfikacje oraz geolokalizację. 
System będzie posiadał wbudowany moduł raportowy, umożliwiający tworzenie okresowych 
zestawień w postaci raportów tabelarycznych i graficznych.
System będzie udostępniał aplikację mobilną dla kierowców, zintegrowaną z aplikacją webową, 
instalowaną u zarządcy floty oraz aplikację mobilną, przeznaczoną dla klientów indywidu
alnych, stanowiącą samodzielną aplikację na telefon.
Zakłada się, że system będzie oferowany w następujących konfiguracjach:
1. Duża flota dla firm powyżej 50 pojazdów osobowych.
2. Mała flota MŚP  dla firm od 4 do 50 pojazdów osobowych.
3. Klient indywidualny  do 3 pojazdó
Ponadto, firmy Leasingowe współpracujące z Emitentem będą mogły oferować różne warianty 
Systemu swoim klientom.  
Otrzymana dokumentacja prezentuje koncepcję zakresu funkcjonalnego Systemu, budowę 
modułów dla poszczególnych konfiguracji, poten
partnerami zewnętrznymi, architekturę systemu, a także technologie, które zostaną 
wykorzystane przy tworzeniu Systemu.
Emitent zakłada, że źródłem przychodów z Systemu będą płatności abonamentowe za 
korzystanie z Systemu oraz płatności z tytułu zakupu dodatkowych funkcjonalności w jego 
ramach.  
Dalsze prace nad Systemem skupią się na wyborze i zatwierdzeniu technologii do napisania 
aplikacji mobilnej, określeniu sposobu płatności za usługi dodatkowo płatne w System
określeniu platform sprzętowych i systemowych, na których System będzie instalowany u 
klientów oraz na aspektach technicznych związanych z kwestiami bezpieczeństwa użytkowania 
rozwiązania.  
 

 
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH 
WYNIKI FINANSOWE 
 
Trzeci  kwartał 2018 roku był dla Spółki trzecim
odsłonie i czasem dalszych intensywnych działań i rozwoju.
Efekt  działań najlepiej obrazują osiągnięte przez Spó
okresie Spółka osiągnęła przychód w wysokości 862
Kapitały własne na koniec III kwartału
Zestawienie porównawcze z wynikami roku 2017 pokazuje 
kapitałów własnych, które na koniec II
0,00 zł, strata netto w wysokości 2
Tym samym, po bardzo dobrych wynikach za p
zdolność do generowania pozytywnych wyników fina
kwartałach 2018 r. wzrósł do 1
Osiągnięte wyniki są efektem przyjętej przez Zarząd strategii działania. 
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System będzie umożliwiał monitorowanie podstawowych parametrów związanych z bieżącą 
eksploatacją samochodu np. w zakresie analizy kosztów eksploatacji, planowanych i 

lądów, historii ubezpieczeń, historii szkód itp. oraz wspierał użytkownika w 
jego codziennej pracy, w oparciu o funkcjonalności CRM, notyfikacje oraz geolokalizację. 
System będzie posiadał wbudowany moduł raportowy, umożliwiający tworzenie okresowych 

wień w postaci raportów tabelarycznych i graficznych.  
System będzie udostępniał aplikację mobilną dla kierowców, zintegrowaną z aplikacją webową, 
instalowaną u zarządcy floty oraz aplikację mobilną, przeznaczoną dla klientów indywidu

modzielną aplikację na telefon.  
Zakłada się, że system będzie oferowany w następujących konfiguracjach: 
1. Duża flota dla firm powyżej 50 pojazdów osobowych.  
2. Mała flota MŚP  dla firm od 4 do 50 pojazdów osobowych.  
3. Klient indywidualny  do 3 pojazdów osobowych.  
Ponadto, firmy Leasingowe współpracujące z Emitentem będą mogły oferować różne warianty 

Otrzymana dokumentacja prezentuje koncepcję zakresu funkcjonalnego Systemu, budowę 
modułów dla poszczególnych konfiguracji, potencjalne możliwości w zakresie integracji z 
partnerami zewnętrznymi, architekturę systemu, a także technologie, które zostaną 
wykorzystane przy tworzeniu Systemu.  
Emitent zakłada, że źródłem przychodów z Systemu będą płatności abonamentowe za 

Systemu oraz płatności z tytułu zakupu dodatkowych funkcjonalności w jego 

Dalsze prace nad Systemem skupią się na wyborze i zatwierdzeniu technologii do napisania 
aplikacji mobilnej, określeniu sposobu płatności za usługi dodatkowo płatne w System
określeniu platform sprzętowych i systemowych, na których System będzie instalowany u 
klientów oraz na aspektach technicznych związanych z kwestiami bezpieczeństwa użytkowania 

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 

18 roku był dla Spółki trzecim  pełnym okresem sprawozdawczym 
i czasem dalszych intensywnych działań i rozwoju. 

działań najlepiej obrazują osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe
rzychód w wysokości 862 608,99 zł oraz zysk netto 

III kwartału 2018 r. wzrosły do 11 815 431,13 zł. 
Zestawienie porównawcze z wynikami roku 2017 pokazuje istotny przyrost przychodów, zysku i 

które na koniec III kwartału 2017 roku wynosiły odpowiednio: przychody 
rata netto w wysokości 2 964,29 zł oraz  kapitały własne w wysokości 6

dzo dobrych wynikach za pierwsze półrocze 2018 r., Spółka potwierdziła 
zdolność do generowania pozytywnych wyników finansowych. Wynik netto po trzech 

2018 r. wzrósł do 1 265 018,19 zł. 
Osiągnięte wyniki są efektem przyjętej przez Zarząd strategii działania.  

GROUP Spółka Akcyjna 
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System będzie umożliwiał monitorowanie podstawowych parametrów związanych z bieżącą 
eksploatacją samochodu np. w zakresie analizy kosztów eksploatacji, planowanych i 

lądów, historii ubezpieczeń, historii szkód itp. oraz wspierał użytkownika w 
jego codziennej pracy, w oparciu o funkcjonalności CRM, notyfikacje oraz geolokalizację. 
System będzie posiadał wbudowany moduł raportowy, umożliwiający tworzenie okresowych 

System będzie udostępniał aplikację mobilną dla kierowców, zintegrowaną z aplikacją webową, 
instalowaną u zarządcy floty oraz aplikację mobilną, przeznaczoną dla klientów indywidu-

 

Ponadto, firmy Leasingowe współpracujące z Emitentem będą mogły oferować różne warianty 

Otrzymana dokumentacja prezentuje koncepcję zakresu funkcjonalnego Systemu, budowę 
cjalne możliwości w zakresie integracji z 

partnerami zewnętrznymi, architekturę systemu, a także technologie, które zostaną 

Emitent zakłada, że źródłem przychodów z Systemu będą płatności abonamentowe za 
Systemu oraz płatności z tytułu zakupu dodatkowych funkcjonalności w jego 

Dalsze prace nad Systemem skupią się na wyborze i zatwierdzeniu technologii do napisania 
aplikacji mobilnej, określeniu sposobu płatności za usługi dodatkowo płatne w Systemie, 
określeniu platform sprzętowych i systemowych, na których System będzie instalowany u 
klientów oraz na aspektach technicznych związanych z kwestiami bezpieczeństwa użytkowania 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 

pełnym okresem sprawozdawczym w nowej 

owe. We wskazanym 
oraz zysk netto 229 643,37 zł. 

 
przyrost przychodów, zysku i 

kwartału 2017 roku wynosiły odpowiednio: przychody 
ały własne w wysokości 6 222,66 zł. 

2018 r., Spółka potwierdziła 
nsowych. Wynik netto po trzech 



 

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ 
WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE 
KWARTALNYM  

 

Emitent nie publikował prognoz

 

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI 
REALIZACJI 

 

Nie dotyczy. 

 

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ 
INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na 
wprowadzenie rozwiązań

 

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI 

 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

 

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 

Nie dotyczy. 

 

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 
POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM 
ZGROMADZENIU 

Na dzień 13 listopada

następująco: 

Nazwa akcjonariusza

Sebastian Albin 

PL Group Polska Sp. z  o.o. 

Pozostali 

Łącznie 

 
 

PL GROUP 

KO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ 
WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE 

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2018. 

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH 

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ 
INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na 
wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 
POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM 

listopada 2018 r. struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 

1 700 300 9,28 % 

10 187 000 55,57 % 

6 444 397 35,15 % 

18 331 695 100,00% 

GROUP Spółka Akcyjna 
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KO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ 
WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE 

 

EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH 

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ 

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na 

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 
POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM 

r. struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się 

 

Udział w głosach 

9,28 % 

55,57 % 

35,15 % 

100,00% 



 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W 

PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

 

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę 

Umowa o dzieło, zlecenie i inne  

Łódź, dnia 13 Listopada 2018 r.

PL GROUP 

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W 

PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów

5 

3 

r. 

Osoby reprezentujące spółkę:

Sebastian Albin

 Prezes Zarządu

GROUP Spółka Akcyjna 

 20 

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W 

Liczba pełnych etatów 

5 

---- 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 
 

Sebastian Albin 
 

Prezes Zarządu 


