
GRUPA KAPITAZOWA IMAGIS

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKO{CZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
WRAZ Z OPINIA BIEGLEGO REWIDENTA



Skonsolidowane spra*ozdanie finansoweza okres od l stycznia 2012 rok do 3l grudnia 2012 rokr

Dl. Akcjonarilszy GruPy hagis

zatwierdzenie sprawozdania f inansowego

zarzEd Jednostki dominujacej gr!py kapLtaiowej Imagis zatwlerdzlt skonsolldowane sp.awozdanie finansowe Grupv

lmagis za okres od 1 svcznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

zazad jesl zobowi4zany zapewnia sporzadzenie skonsolidowanego sprawozdania nnansoweoo daj4ceso rzetelnv ijasnv

obraz sytuacji majatkovvej ifinansowej G.upy na konlec okresu obrotowego oraz wyniku flnansowego za ten okres

Niniejsze skonsolldowane sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone zgodnie z lvliedzvnarodowymi siandardami

Sprawozdawczogci Finansowej (,,MsSF") oraz z odpowiedniml MssF przyjetymi pftez Unle Europejskq. l45SF obejmuj4

standardy iinterprctacje zaakceptowane przez Rade lvlledzynarodowych Standard6w RachunkowoSci (,,RlvlSR") oraz

Komitet ds. Inierpreta.ji Miedzynarodowej Sprawozdawczo3ci Fi.ansowej (,,KIlvlsF").

Przy ustalaniu wyniku finansowego isporzEdzanlu skonsolidowanego sprawozdania przyjeto,2e w daj4cej sie

przewidziee przyszto6ci Grupa bedzle kontynuowai dzialalno66 w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawie.ia

j€j w stan likwidacji l!b upadloSci.

Zalaczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sk{ada sie ze: .

- skonsoljdowanego bilansu spo qdzonego na dziei 31 grudnia 2012 roku, kt6ry po stronie aktvw6w i pasvwow

wykazuje sume 46 563 643,15 zl.

- skonsolidowanego rachunku zysk6w i strat za okr€s od dnia 1 stycznia 2012 rcku do dnia 31 grudnia 2012 roku

wykazujacego zysk netto w wysokolcl 8 097 587,87 21.

- sprawozdani! ze zmian w skonsolldowanym kapitale wlasnym wykazuj4cego zwiekszenie kapitalu wlasnego w okresie

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwoi98 552 074,99 zl.

- skonsolldowanego rachunku przeplyw6w pienle2nych wykazljqceqo zmniejszenie stanu Srodk6w pienie2nvch netto

w okresie od dnla 1 slycznia 2012 rcku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwoie 7 323 484,37 zl.

oraz inrormacji dodatkowej i objasnien.
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52, Zdarzenia nastepui4c€ po dniu bilansowy

s3. Charakter I cel gosPodarczy zawartych przez Grupe um6w nieuwzslednionYch w bilansi€ w zakrcalc

niezbednynr do oceny i.h wplywu na sytua.iQ mai4tkowq, finan6owa i wynik finansowv iednostki.4a

53. Sprawozdanie f inansowe w warunkach wysokiei  inf lacj i . . . . . ' . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  " , ' .  . . . . . . . .44
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1. skonsolidowany rachunek zyck6w i strat.

skonsofidowany rachunek zysk6w I st.at za okres obrotowv od 1.01.2012 do 31'12'2OL2 oraz za
okres obrotowy od 1.01.2o11 do 31.12.2011

o1.01.2012 -
3L.L2,2012

01.01.2011-
3L.12,201L

D2iC6lm<6 konwnrb/vana

Pzlrhadv ze soeedazv oroduKow r ugLq 9 5@ 707.25 ,_ 9 410 306,63

ze sorzedazv towarow I nEleaat6w 502 524 !23,32 28 535 290.55
5L2 O24 a30,57 37 945 fi7,L4

Ko6zt w\t\,loeenia sozedanvdr Dndul46w I uslLrq t7.7 {2 5'/ 940,001_ (332434,a7)

Ward sorz€danvch lowar6w i fiEle.ialow 17.7 (488 0e8 e@L4q) (26 o92.722]A
Itd4m ket wtasry sez.datv L7.1 (rt90 656 a4A.4a) (29 347 070,491

Zvsk (stEta) brutto ze sDrz€.laiv 21 367 98209 8 554 52629
L7.L (5 738 384.98) (3 553 351,661

Ko*W oqolneoo z.2adu l7.l G 811612,s2) ..t2w330.4
R'v6rale oMhodv oo€raMne 17.2 465 825.16 I 336 994,4

Pozo6tale koEztv ooeraMne (572 277,A5) (463 242,5t)
llvnik na dzialalnoE.i operdcyin€j 11711531,90 3 032 556,62

77.4 355 408,5'4 3s1 905/1
(2 616 898,971 (43 226.22)

!1lvnik na so_z€dazy jedno6tek zale2nlrh 77.6 998 999.00

zvsk (sffia) brutto 10 tt4t n4o,47 . 2 9O123t42
(2 357 452.60',, Q33 M7,ffi)

n€tto z dzlatalnosci 8097 *7,47 2 164 $e,42
lEialalnojt 2aniechana
ast6ta) z okxes z dzialainoGci zanlchanei
zEk /(+rata) netto za okr€s ag97 *7,47 2 16A $4,42

Akcionarllszom iednoslk dorinuiacei 4 44A 303.04 2 029 7a5,65
al(ciorEriuszom rmieiszolciowm 3 649 284,83 t38 403,17

ag97 *7,47 2 16A 188,82
avsk/(sFata) m i€dna akcie
- ..dstawow z zlsku za okrcs 19 o,7937 0,2173
- Dodstawow z zvsku z dzialalno6ci koitynuoMnej 19 o,7937 4.2773
- rozvlDdnroiv z zl€ku za okres 19 4,7937 0.2773
- ozwodn ony z z\slu z dzatdlnos.i kontvnuowEnej 0,793/ 0,2773

1.01.2012 -
31.12.2012

1.01.2011-
31.12.2011

8 097 567,67 2 168 18E,62

Inne skladn ki dochod6vy calkowltych 0,00 0.0c
lnne dochody po opodatkowanlu 0,00 0.0c
calkowite dochody osolem a o97 547,47 _2 lqq !q9.!?

w tym pftypadajqce akcjonarluszorn jednostki dominujEcej 4 448 303.04 2 090 939,93
w ivm Duvoalaiace akcionariuszorn mnieiszoscowym 3 649 284,83 7J 244.49

t,"
PIARLIN ryIEWEGLUWSKI
Prezes Zalzadu Czlonek ZatzE)

' skonsolrdowany ra.hunek zysk6w strat obejmuje dane IIAGISsa za okes obotowv 0112.2012 31122012, dane Emapasp zd0 ra
d'Je. ad 1o.12.2Ar2-3' r2.2or2, So6rki Smad Erektonrk sp. z o.o. raz sp6rklGPs Konsorcllm sp zoo,a

t{-l"r"ar-- \rrtil^-
I4AREK HELUSZKA
Ksiegowy

Warszawa, dnia 25 luty 2013 roku
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31.12.mL2 3L-L2.20Ll

Aktvua tnr/ale tdluqoterminoue) 27 692 54L32 11 462 5:|0,35

Rzerzowe aktyua trr^€{e 21-22 381 826,20 155112.65
Nreruciomo3ci in\4€stvcrne
Wartoaci niernaterialne i Drawne 23-24 7 363 03!,29 I 195 650.77

26 19 534 479.41 3117 254,U

tnweswde w red_catulh w,Dohdle2nvch | )toer zv*onvcl

Zallczki na 6rodkj nv\iEle omz vtet, njenraterialne i prawne 25 ,_ 30 000,00
Pozo6tal€ roz ic?enia miedzvokreso!'le 21932.42
Aktyw€ 2 !!^du !.datku odroeon€oo € 4t3 244,42 342 579.47

Aktvu/a obrotov€ tknitkotermino$€) t a a71 061,8:l 20 44 432'4
zaDasr' 28 4 747 647,72 2 445 49030

NaleTnoi.i z t\,tulu dctaw i ustuo oraz DozGiale nal€znoGci 29-32 7L 9r5 774,74 12 59a 155,59

Smdkl oienietne i ich ekwL$ lenty 34 | 892 791,47 3 216 275.84
Inne akiywa fnansowe 34 100 000,00
Udzialv w iednostkach Dowiaanvch 1 219 354,00

Rozliczenia miedzvokr€so\ € 33 974 447.46 860745.61

SUMA AKrYrrrOW /16 563 643,15 31902962,79

2- Skon60lidowanv bilans.

Skonsolidowany bilans na dzioi 31g.udnla 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku

\
!lARCIN NIEWEGLOWSKI ANNA TRZESKOWSKA

Czlonek Zan4du

{dr,x.'!"&- KN}'-.
MAREK HEIUSZKA

Warszawa, dnia 25 luty 2013 roku

033 052,98 ok

31,12,20LO 31.12.20(x)
Kapitai lMasny (prrypisany aldonariuszom jednostki

24065 432,49 19 204 499,36
35.1 5 101 229,50 3 910 000,00
35.2

Kapital z emiSi akcji povryzej ich wartoSci nominalnej
Pozostale kapitaly 35.2 14 515 899.95 13 203 959.69
Zlski zatrryrmne 4 448 303.04 2 @0 939,67
Kapitaly \xfasny akcionariuszy mniejszoiciowydl 35.3 3 772 54a,76 81006,90
rGpital Yvlasny ogolem 27 437 9A\25 19 245 90626

zobowiazania dluooterft inot/t'e 3 614 424,17 4207 365,43
38

37.2 5 710,00 5 192,00
Pozostaie zobowiazania finansovi€ 39 3 562 A79,t4 4 747 246,95
Rezervva z Mulu odro.zonego podaiku dochodow€go zl5 219.03 60 926,88
Zobowiazania btkoterminowe 15110833.73 a 409 690,70

3a 6 244 905.76 6 011630,09

Zobowiazania z Mufu dostaw i usfuq o€z pazo6tale zobowiazania 39 2 3OL 24,64 1 263 195,41
zobowazania z t}tttu Dodatku dochodoweqo

39
9qe6lpQ

5 691947.97PDzcctale zobo\riazania iinansov\€ 865 197,63
36 ats 726,42 264 667,57

zobowazanla bezpoarednio zwi4zar€ z aktywam $walyni
zaklas\4ikowanvmi iako oeeznaczonedosozeda2v
Stan zobouriezai og6'lem I725 661,90 1261705et3

46 5d? 643,15 31902 279
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3. skonsolidowany rach!nekprzeplyw6w ptenieinvch.

Skonsolidowany rachunek przeptyw6w pienieinych za okres obrotowy od 1.01 2012 do
31.12,2012 oraz za okres obrotowy od 1.O1.2011 do 31.12.2011

01 .01.2012 . 31,12.2012
01,01,20'r -
4t.12,2011

Prz€ptywy 6rodk6w pieni€i:nych z dzialalnoSci opera€yjnei
zyskl (strata ) rr.utto 1 0 2 9O1 235,e2

9O9 677,27 (3 522 465.62)
L 666 742,L6

Odsetki i dywidendy, netto 644 572,15 2 9 1 4 5 2 , 3 0
(zysk)/strata na dzislalno<ci 1nw€stycyjiej
(zwiekszeiie)/ rmniejszenie sianu nale2n06ci 1 682 390,81 (2 247 s$,sA)
(Zwiekszenie)/ zmniejszenie stanu zapas6w (1 7OL 757,32) 1 628 919,80

zwielsrerie/ (7tr ejszel e) staru zobow qTai 880 706,76 Q AO7 723,42)

zwiekszenie/ (zmniejszenie) stanu rozliczeh miedzyokresowych (102 833,38) 67 154,43

zmiana stan! rez€rw 532 889,00 a6 227 .59
Podatek dochodowy zapracony (2 377 3AA,49) (7 226 437 ,OA)
I11e korekty -  war lo6a Ldz 'a l6w vapco Sp.  z  o.o. 1 0 0 1 , 0 0
Pozostal,e korekty zwi4zane z nabyciem Sp6lki Emapa Sp. 2 o.o. i
zbyciem Sp6lki l'4apco Sp. z o.o.

(588 672,00)

Pozostale kor€kty zwiazane z nabyclem 5p6lek zale2nych (392 606,28)

Przeplvwy pieniezne netto : dzialalno6ci operacyinei tL 358 7L7,74 (621629,40)

Przeplywy 5rodk6w pienietnych z dzlalalno5ci inwesty.vjnei

Sprzeda2 rzeczowych aktyw6w tMalych i waftojci niematerlalnych 63 4LO,57

Nabycie rzeczowych aktyw6w lrwalych i waftosci niematerialnych (972 013,10) (151 661,78)

sprzeda2 nieruchomoici inwestycyjnych
Nabycie i ieruchomo{c i  hwestycy jnych
Splzeda2 udzial6w w jednostkach powl4zanych
Nabycie innych aktyw6w finansowych 100 000,00 800 000,00
Nabycle udzial6w w jednostkach powi4zanych (11t t3cr  r00,00) (185 906,00)

Splata udzielonych po2yczek

Przeplywy pienleine netto z d:iablhogcl inw€ty.yjn€j (12  502113,1( ) ) 525 442,79

Przeplywy 6rodk6w plenie:ny.h z dzialalnoici finansow€i
Wprywy z tytulu emisj akcji 391 000,00

193 275,67 3 536 295,11

Dywidendy wyplacone akcjonariuszom jednostki domlnujqcej (74 275,0O)

Platno{ci zobowi4za6 z lytulu leasingu (47 577,53) (48 324,11)
(648 572,15) (29! 452,3O)

Srodki pienietne netto z dziaralno6ci finansowej (180 089?01) 3 196 518,70

Zwiekszenie nelto stanu 6fodk6w pienieznych i ich ekwiwalent6w
Rotnice kursowe netlo

Srodki pienidne na poczEt€k okresu 3 216 275t44 115 544?15

S.odkl plenieine na koniec okresu, w tym I 49279L,47 3 216 275,44
i st.at obejmuje daie l[]AGIs s,A, za okes obrctowy 01 12 2012 31 12.2012, dane Emapa sp. : o o za

oke! od 1o.12\2on-31,12.2o12i 13. sp6rk GPsKonsorlunrsp u o.oza
d ?\ od q\or >qrz rr rr r0rr' 
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IYARCIN NIEWEGTOWSKI
Ptezes ZaaEdu

KsiQgowy

Warszawa, dnia 25 luty 2013 roku

Czlonek zarzEdu



PrzYDdajq&y m *dmrlLE4 sp6fld

Na rbiei 1 stydla z)12 d0

1191229,50

Lrs,dacla kapitatu '@w^rEo

wn k € sozedit udralN iednGt€k ale2nydr
Mb/c e ud al6d w sp6lk&b zl€u nych 42 257,41

M dist 3t gr'd a 2012 d0 5101229,50 \49.5-!2p 27 at 9€1,25

Na disi 1 stvala 2011 rdo (34r 957,'tl:

?'q!!!9f1

Llkvjdada kaptatu @ao ego

!{vnik na sorzedary u&jalfr jedndtek ale2nyd
'latde ud atd* w spdl€dr aleinydi 345 715,51 r 473 393,92

N. &st 3r s0.tila 2oi1 Fkl a 2$ 959,69 D 235 m5,25

Skonsolid6wane sDrawozdanie 2e zmian w kapltatach wlasnych.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitalach dasnych za okres obrotowy od
1.01,2012 do 31.12.2012 oraz za okr€s obrotowv od 1.01'2011 do 31.12.2011

w I sbat obejmul. d.nc
akes dtt 10,12,2012-31.12.2012, sD6rkl snait Elektronlk sp z oo za okres 01012012_3112.2012 oraz Sp6rkiGPs KonsorcJum sp zo.oza

14ARClN NIEWEGLOWSKI

{dr-!"c-- K0r,0^-
14AREK HELUSZKA
Ksie9owy

warszawa, dnia 25 luty 2013 rok!
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Dodatkowc ihf6rmacje i obiainlenia

5. Informacje og6lne

Grupa Kapltalowa Il'lAGlS ("Grupa") sklada siQ ze sp6lki ll'4AGIS S A. i jej spolek zale2nvch (pattz punkt 6 informacji
dodatkowej). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GrupY obejnruie okres sprawozdawczv I oI.2072'3112 2012
roku oraz zawiera dane por6wnawcze za okres sprawozdawczy 1.01 2011-31 12.2011.

W sklad Grupy kapltalowej IIYAGIS na dzied 31 grudnia 2012 roku wchodziU'4AGIS S A oraz sp6lki zale2nel

1 .
01-460 warszswa,  01 .
G6tczew.ka 272/226

Sprzeda2 urzEdzei do nawigacji
samochodowel oraz Innych
uE4dzen elektronicznych

O1-460 Warszawa,  u l .
c6rczewska 2L2/226

Sprzeda2 hu.towa sprzetu

telekomunikacylnego oraz czesci

3 , 90-56216dt ,  u l ,
Produkqa I sprz€da2 system6w
seoinformatyc2nych dla f irm
transportowych ora2 operatorow

Na dziefi 31 grudnia 2012 roku udzia{ w og6lnej liczbie qlos6w posiadanv przez IIYAGIS S.A. w podmiotach zale2nych jest
r6wny udzialowj II4AGIS S.A. w kapiia{ach tych jednostek.

7. Sklad zarzqdu sp6tki dominuiecej

Zgodnje z obowl4zuj4cym Stalutem Sp6lkl, ZarzEd moze liczya od lednego do czterech czlonk6w
Aktualnie zarzEd sklada siq z dw6ch osob.

W okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2012 roku w skkd zan4du Spoiki wchodzily nastepujqce

. lylarcin Niewegtrowski - Prezes Zarzadu,

. Anna Tzeskowska czlonek zarzadu

8. sklad Rady Nadzorczet sp6tkl domlnurqcej

sklad Rady Nadzorczej w okresie od dnla 01 stycznia 2012 r. do dnla 11 lipca 2012 r. przedstawial siq nastqpujqcol
. Pawel Narkiewicz - Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej
. llarlusz Plotr Blawat - czionek Rady Nadzorczej
. Dariusz Gze<kowiak - Cztonek Rady Nadzorczej

9. Zatwlerdzenie sprawozdanla flnansowego

Niniejsze skonsolidowane spEwozdanie finansowe zostalo zatwierdzone do publikacji pzez zarzqd w dniu 30 stycznia
2013 roku.

1O. Podstawa sporzqdzenia skonsolidowanego sprawozdanla flna.soweso

Skonsolidowane spravvozdanle f'nansowe zostato sporzadzone zgodnie z zasada kosztu historycznego, z wvjqtklem
wycenianych w warto6ci godzlwej instrument6w finansowych

Skonsolidowane sprawozdanle linansowe jest przedstawione w zloiych (,,PLN").

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone przy zalo2eniu kontynuowania dzialalnoEci gospodarczej
pzez spoiki Grupy w daj4cej sie pr/ewidzie6 przyszloici. Na dziei zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
nie stwierdza sie istnienia okolicznosci wskazujacych na zagrozenie kontynuowanla dzialalno6ci przez spolki Grupy

10.1. o5wiadczenie o zgodno6.i

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanle finansowe zoslalo sporzEdzone zgodnie z MiQdzynarodowymi Standadami
Sprawozdawczo6ci Finansowej ("l4sSF") oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. I4SSF obejmuja standardy i interpretacjeN
zaakceptowane przez Rade lvliQdzynarodowych slandard6w Rachunkowosci ("RMSR") oraz Komisje ds. Interpretacji\ \'
r4iedzynarodowej sprawozdawczosci Finansowej (,,KIMSF"). 

\
\

10.2.Waluta pomiaru I waluta sprawozda6 finansowych

walutq pomiaru 5p6lki dominuj4cej i wdlut4 sprawozdawcz4 niniejszych skonsolidowanych sprawozdao iinansowych lest
zloLy polski.



11.2mia.y stosowany.h zasad rachubkowo5ci - zastosowanie MSSF po raz pierwszy

cruDa soorzadzr'a oie-wsze sprawozdd'ie li_ansowe weolug lvllQdzynarodowych Stanoardow spGwozdawczojc
rini'nro*et tr,isSrl, q. zawierajace bezwarunkowe o6wiadczenie o zgodno(ci z MSSF, za rok obrotowy zakoiczony
31 sierpnle 2007 roku irawierajEce dane por6wnywalne 2a lata 2akoiczone 31 sjerpnia 2006 j 31 sierpnia 2005 rok!
Dnier. przejicia Spaki na I4SSF byl 1 wrte6nia 2004 roku Uchwala doiyczEca przeiscla na l'4SR_v zostala podjeta 25
kwietnia 2008 roku.

Rodzaie korekt, ktore musrala wprowadzrd GrLrpa, abv zastosowaa w pelni !1SSF po raz pierwszv, oraz ich wplvw na
wyn k-rinansowy ikaptaly wlaane okresow por6wnvwalnvch zostaiv przedstawione w hislorvcz'vch informacjach
fiiansowych za lata zakoiczofe 31 sierpnia 2007, 31 sierpnia 2006 i 31 sierpnia 2005 roku

PrzyjQte zasady (poliLyka) rachunkowo<d s4 sp6jne, zasadami stosowanvmi w laiach ubieglvch z wvjatkiem
zasiosowania nowych .eglrlacji.

12. Nowe standardy i interpretacie,

G.uoa nie skorzystala z mozliwoscr wcze6nlejszego zastosowanla jakichkolwiek standard6w, zmian do slandard6w i

13" I6totn6 warto6ci oparte ha profesionalnym os4dzi€ i sza.unkach

13.1. Prolesjonalny os4d
W pftypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w zadnvm standardzle badi interpr€tacji, Zaftadl klerujac sk
*di"ry*"a ir"i"+ olr"<la i stosuje poiitykl .achunkowoici, kt6re 2apewni4 i2 sprawozdanie finansowe bedzle zawierac
wtasciwe i wiarygodne informacje oraz bedziel

prawldlowo, jisno i rzelelnje paesiawiaa sytuacjQ majatkow4 i finansowE Grupv, wvniki jej dzialalnogci iprzeplvwv

od2wier.led aa tre6a ekonomion4 tra nsakcji,

spouadzone zgodnie z zasad4ostroZnej wyceny,
komoletne we wszystklch lsLotnych aspektach.

Profesjonalny osEd dokonany na dziei 31 grudnla 2012 rok! dotyczy zobowiEzari warunkowych Znajduje on r6wnie2
zastos;wani; przy ocefie ryzyka zwjazanego ze splatE nale2no6ci przetermlnowanych - Grupa na ka2dy dziei
bilansowy dokonuje wen/fikacji odpis6w aktuaLizujAcych warto66 nale2no6ci przeterminowanych bior4c pod uwage
pot€ncjalne ryzyko znacznego op6inienia w ich splacie.

13.2, Nlepewno56 szacunk6w
spor"Edzenle Sprawozdanla finansowego wymaqa od zarzEdu Grupv dokonania szacunk6w, jako 2e wiele informacji
zawartych w tych iniormacjach finansowych nie moZe zostaa wvcenione w spos6b precvzvjnv. ZaaQd weryrkuje
puyjete szacunki w oparciu o zmiany czynnlk6w branych pod uwagQ przv ich dokonvwaniu, nowe informacje lui)
do6;i;dczenia z pzeszloaci. Dlateqo tez szacunki dokonane na dzied 31 grudnia 2012 roku mog4
w przyszlo6ci ulec zm anie.
Poni2ej om6wiono podstawowe zalozenia dotyczEce
na dzled bilansowy, z ki6rymi zwiqzane jesi ryzyko
w kolejnych okresach sprawozdawczych,

orzvszlo5cl i inne kluczowe 2r6dla niepewnoaci wystqpujAce
znaczacej korekv wartosci bilansowych aktywdw i zobowiEzai

Utrata warto<ci ooiedvnczvch skladnik6w rzeczowvch aktvw6w trwatrvch i warto6ci niematerialnvch
Grupa pzylmuje zalo2enia w celu ustalenia wartoici odzyskiwalnej ianalizuje p.zeslanki wskazujqce na potencjalnE

Stawk aanorwzacvine
Wysokoa6 stawek amortyzacyjnych jes! lstalana na podstawie przewidvwan€go okresu ekonomicznej
skladnik6w zeczowych aktyw6w truvalych oraz wartodci niemate alnych o okresLonvm okresie
u2ytecznoEci. Grlpa corocznie dokonuje weryfikacji pzyjetych okres6w ekonomicznej u2vfecznosci
bie24cych szacunk6w.

skladfik aklvw6w z tvtutu podatkLr odroszoneoo
orupa rozpoznaje skladnik aktyw6w z tytulu podatku odrcczonego bazuj4c na zalo2eniu, 2e w przvszlo6ci zostanie
osiagniety zysk podaikowy pozwalajqcy na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanvch wvnik6w podatkowvch
w ptzyszlo6ci mogtoby spowodowaa, 2e zalozenie to staloby sie nleuzasadnione

wvcena rezerw na 6wiadczenia oracownicze
Rezerwy z tytulu <wladczei pracowniczych zostaly oszacowane na podstawie metod statystycznych.

Warto56oodziwa instrument6w finansowvch
wartoii godziwE inslrument6w finansowych. dla kt6rych nie lstnieje aktywny rynek, wvcenia sie, wvkotzvstujqc
odpowlednie techniki !,vyceny. Przy dobone odpowiednich metod i zalozei Grupa kieruje sie profesjonalnym osAdem,

Odoisv aktualizuiace nale2noaci
warto6a odpis6w na nale2no<ci szacowana jest na podstawie
pftelefminowanych, szacuj4c indywiduahie ryzyko nleotrzymania
kieruje siQ profesjonalnym osadem.

warto5a odpis6w aktualizujacych zapasy szacowana jest na podstawie indywidL.Jalnej oceny mozhwoSc sp
lowar6w. Przy doborze odpowiednich zabzei Spolka kleruje sle profesjonalnym osEdem.



14. Istotne zasady rachunkowo6ci

14.1.Zasady konsolidacii
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprdwozdanie finansowe I|'4AGI5 S.A. sporzqdzone za ok'es
r.o1.2oL2 3r.72.io12, sprawozdnnie rinansowe GpS konsorcjum Sp. z oo. za okres Or or 2472-3712 2012,
sorawozdanie fifansowe Smart Elektronik Sp. z o.o. za okres 01.01.2012-31 12.2012 oraz sp€wozdanie finansowe
Emapa Sp. 2 o.o. za okr€s 70.\2.2012-37.12.2012.
Ze wzglQdu na njeznaczacy wp+yw, sprzedanej w listopadzle 2012 roku., sp6lki Mapco Sp z oo. na wartoSci
p-ychod6w, zysku netto oraz sumy bilansowej - dane za lq spotke nie zostalv L,jete w sprawozdanlu finansowvm.
Wszystkie znaczace salda i transakcje pomiedzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikajEce z
lransakcii w ramach Grupy, zostaly w calo6ci wyeliminowane. Niezrealizowane slGty sa eli..inowane cflyba, 2e
dowodza wystapien ia utraty wadoscl.
lednostk; ;ale;na podlega konsolldacji w okresie od dnia objecia nad ni4 koniroli przez GrLrpe Sprawowanie konlrolj
przez Sp6lkQ dominujEc4 ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezPo6rednio lub po6rednio, poprzez swoje jednostki
zalezne, wlecej ni2 polowe Ticzby g1os6w w danej spotce, chyba, 2e mo2liwe jest do udowodnlenla, ze taka wlasnosa nie
stanowi o sprawowanlu kontroli. Sprawowanie kontroli ma mi€jsce r6wnie2 wtedv, gdv Grupa ma moiliwose wptwania
na Doriryke finansow4 i operacajna danej jednostki.

l4.2,Peeli.zanle pozycii wyratony.h w walucie obcej
Podsiawowe pozycje bilansu, rachunku zysk6w istrat oraz rachunk! pzeplyw6w pienie2nych ze sprawozdania
inansowego przeliczono na euro ("EUR") zgodnie ze wskazana, obowi4zujaca zasada pzellczenial

bjlans - wedlug kursu obowiazujacego na ostatni dziei odpowiednlego ok.esu,
- rachunek zysk6w i strat oraz rachunek przeptryw6w pienie2nvch - wedlug kLrrs6w <rednich w odpowiednim
okresie, obliczonych Jako grednia arytmetyczna kurs6w obowiazujQcvch na ostatni dzied ka2dego miesiEca w

Przeliczenia dokonano zgodnie 2e wskazanyrni wyzej kursalni wymiany przez podzielenle warlosci wvra2onvch
w ziotych przez kurs wymjanY,

Tabea kurs6w wymiany waluty PLN w stosunku do wallty EUR

Okres
Kurs Sredni w Kurs najnizszy w Kurs najwy2szy w

1,07.201,2 - 37,r2,2012 4.1736 4,DAa2 4,3489 4.0882
r.07.20!L - 3t.rz.20rr 4,7447 3.9345 4.5494 4,4168

Podstawowe dane dotycz4cs stanu Srodk6w pienie:nych Przeliczone na euro

L,OL,2()L? - 3L.L2,20L2 1.O1.2011 - 31.12.2011
w tvs. EUR w tvs" EUR

Srodki oienie2ne na Doczatek okresu 3 216 724 116 249
grodki oienie2ne na koniec ok.€su 1 893 463 3216 724

Podstawowe pozycie bilansu przeliczone na euro

2011
w ws. EUR _ w tys, PLN w tys. EqL

27 693 6 774 tt 463 2 595
18 871 4 6L6 20 440 4 628

a-|!$44 !429d 46 564 11 390 31 9l'3 7 223

KaDilal wlasny 27 834 6 809 19 286 4 366
Zobowiazanla dluqoterminowe 3  6 1 5 884 4 207 953
zobowiazanla kratkotermrnowe 1 5  1 1 1 3 696 a 410 1 904

46 564 11 390 3 1 9 0 3 7 223

Podstawowe pozycje rachunku zysk6w i strat przeliczone na euro

L,OL,2012 - 3L,12,20L2 1 . 0 1 . 2 0 1 1 -  3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
w tvs. Et R

Przvchodv ze sorzedazv 512 025 t22 642 37 946 9 165
Koszt wlasnv sorzeda2v 490 657 117 562 29 3A7 7 098
Zvsk brutto ze sDrzedazv 27 368 5 1 2 0 8 559 2 067
Zvsk brutto LO 449 2 504 2 901 707
zvsl netlo 8 098 1, 940 z 764 524

\

$il^[
-(tu



pod3tawowe dane dovc2ace ra.hunku pr2epryw6w pienie2nvch przeliczon€ na euro

1 . O 1 . 2 0 1 2  -  3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 1 . 0 1 . 2 0 1 1  -  3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
w tys. EUR w tvs. EUR

Pzeplywy srodkow prenreznych z dzrararnoscl
1 1  3 5 9 2 722 -622 - 1 5 0

Przeptywy 6rodk6w pieniQ2nych z dzialalnoac!
-12 502 -2 996 526 r27

Przeptywy srodk6w pieniaznych z dzlalalnosci
-180 -43 3 r97 772

Prz€plywy 6.oclk6w pienie:nych netto
-1 323 3 1 0 1 749

14.3. wa*o5cl nlematerialne i piawne
Warto4ci nien,aterialne nabyte w ramach oddzielnej transakcj sa ujmowane w bilansie wedtug ceny nabycia Po ujeciu
poczatkowym, warto6ci ni;materialne sq wykazywane w cenie fabvcia lub koszcie wvtwonenia pomniejszonym
o umarzenie iodpisy akiuatizujace z tytulu Lrtraiy wafto6ci. Naklady poniesione na wartosci niemateriaLne wytwo?one
we wlasnym zakrcsle, z wyjatkiem aklywowanych naklad6w poniesionych na prace rozwojowe/ nie sa aktywowane I sE
Ljn oxane w ,osztaLh ol.€su, w kt6rym zo:(aly oon esone

Cena nabycia i koszt wytwodenia wartoici niehaterialnych obejhuje r6wnie2 koszt obslugi zobowi4zan zaclagnietvch w
celu ich finansowanla za okres budowy, monta2u i przystosowanra

Koszty prac badawczych s4 odpisywane w cie2ar koszl6w w rachunku zvsk6w i strat w momencie poniesienia. Nakladv
poni€sione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsiewziecia sq przenoszone na kolejnv okres, jezeli
mo2na u?naa, 2e zostana one w pnyszloaci odzyskane. Po pocz4tkowym ujQciLl nak{ad6w na prace rozwojowe, stosule
sie model kosztu historycznego wymaqajqcy/ aby skladniki aktvw6w bvlv ujmowane wedtug cen nabvcia
pomnlejszonych o skumulowanq amortyzacje i skumulowane odpisv aktuallzujace z tytllu utratv warto5cl. Wszelkle
irakladv prziniesione na kolejnt okres s4 arnortyzowane przez pzewidvwany okres uzvskiwanla przvchod6w ze
sprzeda2y 2 danego przedsiQwzlQcia.

Koszty prac rozwojowych s4 poddawane ocenie pod kEtem ewentualnej utratv warto6ci corocznie, je6li sktadnik
aktyw6w nie zostal jeszcze oddany do uzytkowanla, lub czeiciej, gdy w ci4gu okresu sprawozdawczego pojawi sie
pueslanka ut.aty wartojci wskazLrjEca na to, ie ich warto{a bilansowa mote nie by6 motliwa do odzv.kania.

Wartosci niematerialne o nieokreslonynr okresie uzyikowania oraz te, kt6re nie sa Lrzvtkowane sE corocznie poddawane
weryfikacji pod kEtem ewentualnej utraty wartoi€i, w odniesienlu do poszczeg6lnvch aktvw6w lLrb na poziomie osrodka
wypracowujEcego Srodki pienJeZne.

Wado6ci nienraterialne o ograniczonym okresie uuytkowania s4 amortyzowane pruez okres u2ytkowania oraz
poddawane testom na uiratQ warto6ci ka2dorazowo, gdy istniejA pEeslanki wskazujace na utrate ich warto6ci. Okes i
meioda amortyzacji warto6ci niematerialnych o ograniczonym okresie uzvikowania sa weryfikowane pftynajmniej na
koniec kazdego rcku obrotowego. Zmiany w oc2eklwanym ok.esie u2ytkowania lub oczekiwanvm sposoble
konsumowania korzy6ci ekonomicznych pochodzEcych z danego sk{adnika aktvw6w se ljmowane poprzez zmiane
odpowi€dnio okresu lub metody amortyzacli, i vaktowane jak zmianv warto6cl szacunkowvch odpis amortvzacvjnv
sktadnlk6w warto6cl niematerialnych o ograniczonym okresie u2ytkowania ujmuje sie w rachunku zvskbw i strat w
cia2ar tej ketegorii, kt6ra odpowiada funkcji danego skladnlka warto<ci niemate.ialnych.

Grupa stosuje nastepLrjqce roczne stawki amoqzacyjne dla podstawowych grL.rp warto6ci niematefialnvch:

. autorskie pruwa majqtkowe, prawa pokrewne

- wynalazkow
patentow

- znakow towarowych
- wzor6w u2ylkowych oraz zdobniczych

20-5O o/o

12,5-50 oh

20 0/6

20 Yo

20 a/o

20 a/o

zyskl lub straty wynikaj4ce z usuniecia warto6ci niematerialnych z bllansu s4wvceniane wedlug r62nicv pomiedzv
wplywamize sprzedazy netto a warto<ci4 bilansowadanego skladnika aktyw6w i sa ujmowane w rachunku zysk6w i
strat w rnornencie ich usuniecia z bilansu,

14,4. Rzeczowe aktywa trwale
S.odkr trwate wycenia sle wedlug ceny nabycla lub kosztu wytworzenia lpomniejsza o naliczone na.astaj4co odpisv
amoriyzacyjne (umorzenie) iodpisy z tytulu trwalej utraly wartosci.

Srodkitrwale w budowie wycenia sie w wysokosciogotru koszt6w pozostajacych w bezpoirednim zwiazku z ich nabvciem
tub wytworzeniem. Do kos2t6w lych zalicza sie takze koszty finansowe neito zwiqzane z obsluqa izabezpieczeniem
zobowiEzan finansujacych (rodl trwale w budowie poniesione (zaplacone lub naliczone) do dnla ich oddanja do
uzywania. Srodki trwale w budowre zanlechane, przeznaczone do likwidacji lub sprzedazy wycenia sie w warto6c' nie
wyzszej ni2 ich cena spzeda2y netto mo2liwa do osiaqniecia. 

\ ,
grodki kwale w budowie nie podlegaja amortyzaci do czasu zakodczenia budowy I przekazania 4rodka trwalego\ \
do u2ywania.

Kazdorazowo, przy wykonywaniu rcmontu, koszt remontu jest ujmowany w wartoSci biansowej 2 eczowych aktyw6Y\ n l)-rwa'v.h, rezel, sa spehione l,ryte ia Limowana. 
,,4 , yrw
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Srodki trwale (z wyiatkiem grunt6w wlasnych nie slu2Ecych wvdobvclu kopalin mefodq odkrywkowal amortyzowane sq
;;todE liniowi w ;kiesie paewldywanej ekonomicznej u2viecznosci. okres przewidvwanej ekonomicznel uzyiecznosci
ka2dego aktyvva okre<lany jest na dziei pzyjecia aktywa do u2ywanja wartosa koncowtu okres u2ytkowania oraz
metode amoityzacji skladnii6w aktyw6\4 weryflkuje sie corocznie, iw razie konieczno<ci - koryguje sie je6li korekla
nastepuje od pocT4tku nactepnego mku obrotowego.

srodki trwale uzytkowane na podstawie umowy leaslngu, najmu, dzier2awy itp. gdzie odpis6w amortvzac'vjnych
dokonuje kozyst;jacy, amorryzowane s4 w okresie pnewldvwanej ekonomjcznej uzvtecznoici lub w okresie na jaki
zostala zawarta umowa, w zale2no6ci od tego kt6ry z n ch jest kr6tszv

Inwestycje w obcych 6rodkach ttualych s4 amortyzowane pzez okres pzewidvwanego tMania 1]mowv najmu'

cnrpa stosuj€ nastepujace roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowvch grup 6.odk6w trwatvch:

r urzqdzenia techniczne i maszyny
. Srodkitransportu
. pozostale 6rodki trwatre

10 o/d - 20 o/d

20 0k
IO d/o - 2O o/o

Srodkl trwale nie oddawane bezpo5rednio do uzywania lecz wymagajace uprzednlego monta2u/ adaptacli, innych
dodatkowych prac lub naklad6w zaliczane sa do 6rodk6w trwalych w bldowie do czasu ich oddania do u2vwania

Srodkitryale nie uzywane, wycoiane z u2ywania, przeznaczone do likwidacji lub spruedaZv wvcenia sie w wartoici nie
wy2szej niZ ich cena sprzedaZy nelto mo2liwa do oslEgniQcia

Dana pozycja fteczowych akLyw6w irwalych mo2e zostaa usunieta z bilansLr po dokonaniu jej zbvcia ub w ptzvpadkLi,
gdy nie sa;podzlewane 2adne ekonomiczne korzyici wynikajace z dalszego uzvtkowania takiego skladnika aktyw6w
Wszelkle zyski l!b straly ivynikajace z usunlecia danego skladnika akLyw6w z bilansu (obllczone lako r62nica pomiedzv

ewentualnymj wplywami 2e sprzedazy netto a wartoiciE bllansowa danej pozvcjD sE ujmowane w rachunku zysk6w i
stral w okresie, w kt6rym dokonano takiego usuniQcia,

14.5. KoszW finansowania zewnetrznego
KOSzty flnansowanla zewnQtunego sq kapitalizowane jako czesf kosztu wvtworzenia srcdkow tMalvch, Na kosztv
iinansowania zewnetznego skladaj4 sie ods€lki oraz zyski lub straty z tvtul! r62nlc kursowvch do wvsokosci
odpowiadajEcej korekcie kosztu odsetek.

Umowy leaslngu finansowego, kt6re przenoszq na sp6lkQ zasadniczo cale ryzvko i wszystkie pozvlki wynikajAce
z posiadania p?edmiotu leasingu, sE ujmowafe w bilansie na dziei rozpoczecia leasingu wedlug ni2szej z
nastepujacych dw6ch warto6cj: warto6ci godzlwej 5rodka trwalego stanowiacego przedmiot leasinou llb $rartoici
blezEcej minimalnych oplat leasingowych. OPlaty leasingowe s4 rozdziel€ne pomiedzv kosztv finansowe i zmniejszenie
salda zobowrqzania z tytllu leasingu w spos6b umo2liwiajEcy uzyskanie sialej stopy odsetek od pozostalego do splatv
zobowiazania. Koszty finansowe sE !jmowane bezpoGrednio w ciezar .achunku zvsk6w i stra!

6rodki trwate u2ytkowane na mocy um6w leasinqu finansowego s4 amortyzowane pzez kr6tszv z dw6ch okresowl
szacowanv ok.es u2ytkowania 6rodka trwalego lub okr€s leasinsu.

lJmowy leasingowe, zgodnie z kt6rymi leasingodawca zachowuje zasadficzo cale ryzyko iwszvslkie pozvikiwvnlkajEce
z posiadania pzedmiotu leasingu, zaliczane sa do um6w leasngu operacyjnego optaty leasingowe z tytulu leasingu
operccyjneso ataz p'tnie|sze rdty leasinsowe ujmowane sE jako koszty w rachunku zysk6w i strat metodq liniowq
przez okres trwania easingu,

14.7.warto6a firmv
warto66 firmy z tytulu przejQcia jednostki sospodar.2el lest pocz4tkowo ujmowana wedllq cenv llabvcla stanowi4cej
nadwy2ke koszt6w polaczeiia Jednostek gospodarczych nad udzialem j€dnostki pl?ejmuj4cej w wartoSci godziwej netto
mo2li;yci do zide;tyiikowan; aktyw6t, zobowiazan i zobowiqzai warunkowvch Po po€zElkowvm ujeciu, wartosi
irmy jest wykazywana wedlug ceny nabycia pomnielszonej o wszelkie skumulowane odpisv aktualizulqce z tvtulu
ltraiy warto<ci. Test na utraie wartogcj przep.owadza sie raz na rok. Wartosa flrmv nie podleqa emortvzacji
Na dziei przejecia nabyta warto6a firmy jesl alokowana do ka2dego z o6rodk6w wypracowuj4cvch Srodki plenje2ne,
ki6re mogA skozysta6 z synergii polaczenia. Utrata warto6ci usta ana jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartosci
ogrodka wypracowujEcego 6rodki pieniezne, kt6rego doiyczy dana wartosa firmy W przvpadku, gdy odzyskiwalna
wariosd o6rodka wypracowujaceqo Srodki pleniezne jest ni2sza niz wartosa bilansowa, ujaiv zosta.je odpis z tytulu ltraty
warto6ci. W pnypadku, gdy wa.toii firmy stanowi czeSi o6rodka wyprccowujEcego Srodki pienie2ne i dokonana
zoslanie sp*edai cza6ci dzialalnodci w ramach tego o(mdka, przy uslalanir.l zysk6w lub strat ze spzeda2y takiej
dzialalno<ci warto6a firmy zwiazana ze sprzedan4 dzialalno6cla zoslaie w{4czona do jej warto6ci bilansowej W takich
okolicznodciach sprzedana wartoJd firmy lest ustalana na podslawie wzglednej warto5cl spuedanej dzialalnoaci i
warto6ci zachowanej czeaci o6rodka wypracowujAcego Srodki pieniezne.

14.8. Utrata wartosci aktyw6w nieflnansowych
Na kazdy dziefi bilansowy Grupa ocenia, czy istniejqjakiekolwiek paeslanki wskazujEce na to, 2e mogla nast4pia utrata
wartosci kl6rego5 ze skladnik6w aktyw6w. w razie stwierdzenia, ze pzesianki takie zachodzE lub w razie koniecznoaci
przeprowadzenia corocznego tesLu sprawdzalEcego, czy nastqpila utrata wartosci, Grupa dokonuje oszacowania
warto6ci odzyskiwalnej danego skladnika aktyw6w. 

N ,
wartoft odzysklwalnE skladnlka aktyw6w odpowiada wartoki godziwej tego skladnika aktyw6w lub osrodka\ 

-

wypracowujEcego irodki pienie2ne, pomniejszonej o kosziy sprzedaZy lub wado6ci u2ytkowej, zaleZnie od tego, kt6ra z \
nich jest wy2sza. wario66 te ustala siQ dla poszczeg6lnych aktyw6w, chyba 2e dany sktradnik aktyw6w nie generuje
samodzielnie wptyw6w pieniQ2nych, kt6re w wi€kszo6ci sE nlezale2ne od tych, kt6re sE generowane przez inne aktywa
lub qrupy aktyw6w, leslr warto6C brlansowa sktadnlka aktyw6w jest wyzszd niz jego wartoE6 odzyskiwalna, ma miejsce
ulrata wado6ci i dokonuje sie w6wczas odpisu do ustalorej wartoici odzyskjwalnej, Przy szacowani! warto<ci uzytkowel
p.oonozowane przeplywy pienie2ne sa dyskonlowane do ich wartosci bie2acej pay zastosowaniu stopy dyskontowej
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przed uw2glednieniem skrtk6w opodaikowania, kt6ra odzwiercjedia bie2ace rynkowe oszacowanie wartosci pienlEdza w
i.iil 

"rii 
i'.vr" typowe dla danego skladnlka aktyw6w. Odpisy aktualizujace z tytglu ltraty wartoEcl skladnik6w

ma;att<owvch ulywanvch w dzialalno6cl kontynuowanej ujmuje sie w Lvch kateqorlach koszt6w, kt6re odpowiadajq
funkcjisktadnika aktyw6w, w przypadku, kt6rego stwierdzono utrate wartosci.

Na ka2dy dzien bilansowy Grupa ocenia, czy wystepuj4 pEeslankl wskazul4ce na Lo,2e odpis aklualizuj4cv z tvtutu
,truty *irto6.i, kt6ry by| ujQly w okresach popEednich w odniesieniu do danego skladnika aktvw6w jest zbQdnv, lub
czy pbwinten zostae imriiejsz;ny. Je2eli takle pzestanki wystepujq, Grupa szacuje w€rto6a odzyskiwatnE tego skladnlka
aktyw6w. Poprzednio ljett odpis aklualizljQcy z iytulu utratv wartosci ulega odwr6ceniu wtedv i ivlko wtedy, gdv od
czaiu ulqcia ostatniegd odptsu akrudtjzuj4cego nasrEpitd zmiana wartoici szac!nkowych stosowanych do ustalefia
wa ftosci ;dzyskiwalnej danego sktadnika akiyw6w. w takim p'ypadku, podwv2sza siQ warto6i bilansow4 skladnika
aktyw6w do wysoko3aj jeqo wartosct odzyskiwatnej. Podwy2szona kwota nie mo2e przekroczya warto6ci bilansowej
skddnika aktyw6w, jaka z;stalaby ustalofa (po odjeciu umonenia), qdyby w ubieglvch latach w og6le nle ujeto odpisu
akrlatizujEcego z ryaulu utraty wartosci w odniesieni!r do teso sktadnika aktyw6w. Odwrocenie odpisu aklualizujacego u
lytutu utiaiy warto5ci sktadnika aktyw6w ujmuje si9 niezwlocznie jako przvch6d w rachunku zysk6w lsirat, chyba. Ze
d;ny skbd;lk aktyw6w wykazywany jest w warto6ci przeszacowanej, w kt6rvm to przvpadk! odwr6cenle odplsu
akiJatzLrjacego z iyturu utiaty wart66ii traktuje sle jako zwiekszenie kapiialu z aktualizacji wyceny. Po odwr6ceniu
odpisu ai<tlallzujacego, w kolejnych okresach odps amortvzacvjnv dotY<z4cv daneqo slladnika jest korygowanv w
so6s6O, tt6rv pdzwaU w ciEgu pozostalego okresu Lrzytkowania tego skradniLa altvwow dokonvwa6, svstematycznego
odoisania ieqo zweryfikowanej warto6ci bilansowej pomniejszonej o wartoae koncowE

14,9, Instru menty tinansowe
Aktywa finansowe dziela sie na nastqpujace kategoriel

a<tywa f inansowe . t?ymvwane do lF mi_u wy agalno6c,
- aktywa finansowe wycenlane w wartoScl godziwej puez wynlk finansowv,
- oo2vczki i naleznoscl,
- akvwa finansowe dostepne do sprzedazy.

Akiywa finansowe utrzymywane do terminu wymaqalnoEci sa to inwestvcje o okreSLonvch lub mozliwvch do okreSlenia
Dlatno{ciach oraz ustalonym terminie wymagalnoEci, kt6re Grupa zamieza ima mo2liwost utrzymaa w posiadaniu do
lego czasu, z wyjEikiem kredyt6w iwiezylelnosci wlasnych Grupv. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymaca noici wycenlane sq wedlug zamoatyzowanego kosztu przy u2yciu efektywnej slopy procentowej. Aktywa
i nans;we utrzvmvwane do ternlnu wvmasalno6ci kwalifikowane s4jako aktvwa dlugoterminowe, je2eli ich zapadalnosa
przekrac2a 12 miesjqcy od dnia bilansowego.

Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku dzieki kr6tkoternrinowvm wahaniom cenv sQ klasvfikowane jako
akvwa finansowe wyceniane w wartosci godzlwej przez wynlk finansowv Aklvwa finansowe wvceniane
w wartosci gooziwel pizez wyntt rinansowy s4 wyceniane w wartogci godziwej uwzgledniajqc ich wartos6 rynkowq
na dzied bilansowy. Zmiany warto6cl godzjwej iych aktyw6w finansowych uwzglQdniane se w pzvchodach lub kosztach
finansowych, z wyj4ikiem zmlany wartoeci terminowych kontrakt6w walulowych. Aktvwa finansowe wvceniane
w warto6ci godziwej pftez wynik finansowy zaliczane s4 do aktyw6w obrotowvch, jezell zarzEd ma zamiar zrealizowaa
je w cl4su 12 miesiecy od dnia bilansowego.

Pozyczk i naleznocci to niezalczane do instrument6w pochodnych aktywa finansowe o usta onych
lub mo2liwych do usialenia platnosciach, nlenoiowan€ na akLywnym rynku. Udzieione po2vczki ujmowane sa wediug
zamortyzowaneso kosztu. Zalicza sie je do aktyw6w obrotowvch, o lle termin ich wvmagalnoScj nie przekracza 12
meslecy od dnia biansowego. Po2yczkl 'naleznosci o terminje wymagaliocci przekraczajqcvm 12 miesiecv od dnia
bilansowego zalicza sie do aktyw6w dlugotermlnowych.

Wszystkie pozostatr€ aktywa flnansowe sEaktywami finaisowymi dostepnymi do spEeda2v. Aklvwa finansowe dostepne
do sprzeda2y s4 ujmowane wedlug wartoici godziwei, bez potrEcania koszt5w eansakcji, z uwzglednieniem warto5ci
rynk;wej na diiea bilansowy. w przypadku braku notowa gieldowych na aklywnym rvnku j braku mo2ljwoftl
wiarygodnego okre6enia ich warto5cl godziwej metodami alternalvwnvml, aktywa finansowe dostepne do spneda2y
wyceniane s4 w cenie nabycia skorygowane.j o odpis z tytulu uiraty wartosci, jezeli zostaly wycenione w wartoSciach

DodatniE i ujemne r62nice porniedzy wartogcia godziwE a cen4 nabycia, po pomniejszenju o podatek odroczony,
a ktyw6w dosaepny;h do sprzeda2y, jesli istnieje cena rynkowa ustalona na akvwnvm rvnku regulowanym albo ki6rych
warto66 sodziwa mo2e by6 usialona w inny wiaryqodnv spos6b, odnosi sie na kapital rezerwowv z aktualizacji wvcenv.
spadek warlo6ci akLyw6w dostepnych do sprzeda2y spowodowany utratA wa(o6cl odnosi sie w rachunek zvsk6w I strat
jako koszi fnansowy.

Iistrumenty pochodne, kt6.e nle sq okre5lane jako instrumenty zabezpieczajece, sq klasyfikowane jako aktvwa lub
zobowi4zanid finansowe wyceniane wedlug wartoici godziwq pftez wynik finansowy i wykazywane sq w wartoaci
godziwel przeT wyn k anansowy w rachLn(u 7ysk6w i srat.

Grupa zawierc umowy denominowane w walutach obcych, kt6rych warunki spelniajE kyteria wbudowanych
lnstrlrne.t6w oochodnych, Ze wzgledu na fakt, i2 zawarte pzez Spolke un,owy niebedace instrumentem finansowym
wyrc2ane s4
w walr]tach, w kt6rych powszechnie na rynku krajowym zawi€ran€ sE umowy na dostawQ okre6lonych d6br lub uslLrg
Sp6,ke nie dokonuje wyceny wbudowanych lnstrument6w finansowych odrebfie od umowy zasadniczej \
Skladnik aktyw6w finansowych Jest wykazywany w bllansle, gdy Grupa staje sie stron4 umowy (kontftk!u)\\'
, kt6rej ien skladnik aktyw6w wynika. \
Skladnik aktw6w finansowych zostaje usuniety z bilansu, gdy Grupa t|aci kontrole nad prawami umowfymr ^
skladaj4cymi sie na dany instrument fin;nsowy. Zazwyczaj ma io miejsce w przypadku spzeda2y instrumeitu lub, Sdy, ̂ I l{\
wszystkie przeplywy Srodk6w pienieznych przypisane danemu instrumentowi przechodzA na niezale2na stroie lrzeciE. ll/,l ,ll'/.nrv
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Nabycie isprzeda2 aktywow finansowych ro2po2nawane s4.a dziei dokonania iransakcji- W lrromencie poczqtkoweqo

ujecia sEone wyceniane po cenie nabycia, czyliw wartoici godziwej, obejmujqcej kosztv transakcil

Na ka2dy dzief bilansowy Grupa ocenia, czy istnieja objektvwne pfteslanki ulratv warto6ci skiadnlka aktvw6w

finansowych 1ub grupy aktyw6w finansowych

Aktvwa finansowe
Aktvwa finansowe wvcenLa sie na moment ich ujQcia w ksiegach w wartosci godz wej. PoczQtkowa wycena powlekszana
lesi o fosz,'y va.saicji z wylqtl em aPtvwow finansowvch zaliczonvch do kategorii wvcenianvch w warto<'i sodzlwej
izez wvnii rinansowy. Koszty transakcyjne ewenLualnego zbvcia sktadnika aklvw6w nie sq uwzglQdnlane przv
p6tniejsiej wycenie akiyw6w finansowych. Skladnik aktyw6w finansowvch jest wvkazvwany w bilansie, gdv Grupa staje
sle stron4 umowy (kontraklu), z kt6rej io aktywo finansowe wynika
ruj uiav arl.'i uiun"o*v crupa ocenia, .zy istniej4 przeslanki wskazuj4ce na utrate warto6ci skladnika aktvw6w
finansowych (lub grupy aktyw6w rinansowych). W przypadku iistrument6w zaliczonvch do dostepnvch do spr?edazv,
Drzy lstalaniu, czy nasiEpita utrata warto6ci, bierze sie pod uwage mlqdzy innvmi znaczacv lLrb przedtuzajEcv sie
spadek wartoici godziwej papieru warto6ciowego ponizej kosztu

Aktywa finansowe wyconiane w warto6ci godziwei przez wynik finansowY
Kategoria ta obejnruje dwie grupy aktyw6wr aktywa rjnansowe przeznaczone do obrotu oraz aktvwa finansowe
*vrni.tonu * m;m;ncle ich pocz4tkowego jako wycenian€ w warto6ci godziwej przez wvnik finansowy. skladnik
a[ryw6w rinansowy.h zari.ra sie do iatego;ii pizeznaczonych do obrotole2eli nabyty zostal w celu sprzedazy w kr6tkim
ter;inie, je2eli stanowi czQsi portfela, kt6ry generuje kr6tkoterminowe zvski lub tez jest instrumentem pochodnvm o
dodalniej wa rtoSci 9odziwei.
w spac'e Oo tej 

-katego;li 
nalez4 przede wszystkim instrumentv pochodfe (Grupa nie slosuje rachunkowo4ci

zabeipieczei) oraz instrtmenty dtuzie lub kapltal,owe, kt6re zostaly nabvte w celu ich odspEedazv w kr6tkim terminie.
Wbudowane instrunrenty pochodne sE oddzielane od um6w traktowane jak instrumentv pochodne, je2ell wszvstki€ z
nastQpujEcych warunk6w sE spelnione:
. charakter ekonomlczny I ryzyko wbudowanego instrumentu nie sE 6ci6le zwiEzane z ekonomicznym charakterem i

ryzyklem umowy, w ki6rE dany lnstrumenijest wbudowany,
. samodztetny insvument z jdentycznymi warunkami realizacli jak inslrlment wbudowany spehiaiby definicle

instr!mentu pochodnego,
. instrLrmenr hybrydowy (zlozoiy) nie jesl wykazywany w warto<ci godzlwei, a zmiany jego warlo6ci godziwej nie s4

odnoszone w zysklstrate netto ( tJ. instrument pochodny, kt6ry jest wbudowanv w skladnik aktvw6w finansowvch
lub zobowlqzanie iinansowe wyceniane wedllg wartoici godziwej przez wvnik finansowv, nie Jest wvdzlelonv).

Wbudowane instrumenty pochodne sawykazywane w analoqiczny spos6b jak samodzielne jnstrunTentv pochodne.

Aktywa zaliczone do aktyw6w rinansowych wycenianych w wartoici godziwej przez wvn k finansowv wvceniane sE na
ka:ay dziei sprawozdawczy w wafto6cl godzlwel a wszelkle zyski lub skaLv odnoszone s4 w pzvchodY lub kosztv
finansowe. wyceny instrument6w pochodnych w wartosci qodziwej dokonuje sje na dziei bilansowv araz na kazdv
koniec okresu sprawozdawczego w oparciu o wyceny przepfowadzone pEez banki realizujEce tmnsakcje. Pozostale
aktywa finansowe wyceniane w wartosci godziwej przez wynik flnansowy wycenia sie slosujAc notowanja gieldowe, a w
przypadklr ich braku odpowiednle technlkl wyceny, kl6re obejmuj4: wyko.zystanie cen niedawno zawartvch transakcji
iub cen ofertowych, por6wnanie do podobnych insirument6w, modele wvcenv opcji warto6a godziwq instrument6w
dlu2nych stanowie przyszie pzeplywy pienie2ne zdyskontowane bie2EcE rynkow4 stop4 procentowa wlasclw4 dla
Dodobnvch instrument6w,

Pozyczki i naletnosci
Po2yczki j nale2nosci to niezaljczane do instrument6w pochodnych aktywa finansowe o uslalonych lub mo2liwvch do
ustalenia platnoiciach, nienotowane na aktywnym rynku W zale2no6ci od ich terminu wymagalno6ci zalicza sie je do
aktyw6w t alych (aktywa wymagalne pottyiej w terminie powY2ej 1 roku od dnia sprawozdawcrego) lub obrotowvch
(aktywa wymagalne w terminie do 1 roku od dnia sprawozdawczego) Po2yczki i nale2no6cl sA wyceniane na dzien
bilansowy wedlug zarnortyzowanego kosziu. Do grupy tej Grupa zalicza gl6wnie nale2nosci handlowe orcz depozvtv
bankowe i inne <rodki pieniezne jak r6wnie2 po2yczki i nabyte, nienotowane lnstrumenty dluzne, niezliczone do
po2ostalych katesorii akLywow iinansowych.

Akwwa finansowe utrzymywane do te.minu wyma9alnoSci
aktywa finansowe ltrzymywane do uplywu terminu wymagalnosci sq to inwestvcje o okreilonvch Lub mo2liwych do
okfedlenia plalno<ciach oraz lrstalonym terminie zapadalno(ci,.o do kt6rych Grupa posjada zamiar imozllwoSe
utrzymywania do uplywu zapadalnosci. Grupa zalicza do tej kaiegorli wy{Ecznie notowane instrumenty dlu2ne o ile nle
zostalv upaednio zakwalifikowane do kategorii aktyw6w finansowych wycenianych w warto5ci godziwej pftez wynik
finansowy lub do aktyw6w finansowych dostepnych do sprzedazy, Aktywa finansowe ulrzymywane do terminu
wymasalno6cl wyceniane s4 na katdy dziefi sprawoT.lawczy w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem efekLvwnej

Aktywa finansowe dostepne do sprz€daty
Aktywa fina.sowe dostepne do sprzeda2y sa to instrumenty finansowe, inne nlz inslrumenly pochodne, wyznaczone
jako ,,dostQpne da spneda2y" albo niezaliczone do 2adnej z pozostalych kategorii. Do aktyw6w dostepnvch do
spreda2y crupa zallcza gl6wnie instrumenty dlu2ne nabyte w celu lokowanla nadwy2ek flnansowych o ile instrurnenw
te nie zostaly zakwalifikowane do aktyw6w iinansowych wycenianych w wartoSci godziwej pzez wynLk finansowv'N
uwagi na zamiar krotkiego ich utrzymywania w Sp6lce. Ponadto Grupa kwaiifikuje do tej kateqo inwestvcje kapitabwq 

-

nie objete obowiazkiem konsolidacji.
Aktywa finansowe dostepne do spneda2y zaljcza sia do aktyw6w trwalych/ o ile nie istnieje zamiar zbycia inwestycji w \
ci49u 1 roku od dnia bllansowego lub do aktyw6w obrotowych - w pEeclwnym wypadku. Aktywa finansowe dostepne^n \
do spaeda2y wyceniane sa na ka2dy dziei sprawozdawczy w wartoSci godziwej a zyski i stratv lza wYjatkiqm skaly,ry/ I
tytulu utraty wartosci) ujmowane sa w kapilale wlasnym. a_fLt a{tJr(

\ \
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zobowiazania f inansowe
Zobowiezania flnansowe wycenia sie na momenl ich ujecia w ksiQgach w warto6ci godziwej W poczAtkowej wycenie
lwzgledniane s4 koszty iransakcji z wyjqtkiem zobowiAza finansowych zaliczonych do kategorii wycenianych w
wartoSci godziwej przez wynik finansowy. Koszty transakcyine wyzbycia sie sktadnika zobowlqzan finansowych nie sa
uwzglednian6 pzy p6injejszej wycenie ty.h zobowiaz.i Skladnik zobowia2si finansowvch jest wvkazvwanv w bilansie
gdy Grupa staje sie strona umowy (kontraktu), z kt6rej to zobowiazanie finansowe wynika.

zobowi4zania finansowe wyceniane w warto3ci godziwei przez wvnik finansowv
Kategoria ta obejmrje dwie grupy zobowiazad: zobowiazanla finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiEzania
iinanlowe wyznaczone w momencle ich poczqtkowego jako wvceniane w warto6cj godziwej pEez wvnik flnansowv.
Zobowi4zania finansowe przeznaczone do obrotu sa to zobowi4zaniar kt6rel zostaly zaciEgniQte gl6wnie w.celu
sozedaiv tub odkuoienia w btiskim terminie lub sa czQici4 portleia okre<lonych instrument6w fnansowych, kt6rymi
zarzadza sle lacznie, i dla kt6rych mo2na potwierdzi6 genercwanie kr6ikotemlnowych zvskbw lub te2 stanowiq
inslrumenw Dochodne.
W Sp6lce do zobowiazai iinansowych wycenianych w warto5ci godziwej prz€z wynik finansowv nalezE przede wszvstkim
instrumenty pochodne (Grupa nie stoslje rachunkowogci zabezpieczefi) o ujemnei wartosci godziwej zobowlEzania
zallczone do zobowiazad finansowych wycenianych w warto6cigodziw€j wvceniafe sE na kazdv dzien sprawozdawczy w
wartoici godziwej a wszelkie zyskl lub straty odnoszone sE w przychody lub kosztv iinansowe. wvceny hstrumentow
pochodnych w warto<ci godziwej dokonuje sie na dziei bilansowy oraz na kazdv koniec okresu sprawozdawczego w
oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki realizujqce iransakqe. warto6a godzlwE inslrumentow dluinvch
sianowiq przyszte przeplywy pleniezne zdyskonlowane biei4cE rynkowa stop4 procenlowE wlaftlw4 dla podobnvch

Zobowlazania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Pozostale zobowlazania finansowe, niezllczone do zobowiEzaf finansowych wycenianYch w wartoSci godziwej plez
wynik finansowy zalicza sie do zobowlazai finansowych wycenianych w zamotlzowanym koszcie Do kategorii tej
Giupa zalicza glownie zobowiazania z tytutu dostaw i uslug orcz zaciQgniQte kredyty i po2yczki. zobowlazanla zaliczone
do tej kategorij wycenia siq w zamofryzowanym koszcie z zastosowanjem efektywnej stopy procentowel

14.LO, Wbudowane instrumenty pochodne
wbudowane instrumenty pochodne sE oddzieiane od um6w i traktowane jak inst.umentv pochodne, jezeli wszvstki€ z
nastepujqcych warunk6w sE spe{nione:
. charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego lnstrumentu nie s4 6ciile zwiqzane z ekonomicznym charaklerem i

ryzykiem 1]mowy, w k!6r4 ddny instrumenljest wbudowdnyi
. s;1modzielny tnstrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spelnialby definicie

inslrumentu pochodnego;
. instrument hybrydowy (zio2ony) nie jest wykazywany w wartosci godziwej, a zmianv jego wartoSci godziwel nle sE

odnoszone do rachunku zysk6w lstrdl.
. Wbudowane insirumenty pochodne s4 wykazywane w podobnv spos6b jak samodziene inslrumentv pochodne,

ktore nie sE uznane za instrumenty zat'ezpieczajqce.
zakres, w kt6rym zsodnle z IYSR 39 cechy ekonomic?ne i ryzyko wtacclwe dla wbudowanego instrumentu pochodnego
w watucie oOcej sq sci6te powiEzane z cechami ekonomicznyhi i ryzyklem wlaiciwym dla umowv zasadniczej (9l6wnego
kontraktu) obejrnlje r6wniez syluacje gdy waluta umowy zasadniczej jest waluta zwyczajow4 dla kontraktOw zakupu
lub spzedazy pozycji niefifansowych na rynku dla danej transakcji

l4,LL , zapasy
zapasy wycenia sie wedlug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wy2szych od ich ceny sp?eda2y mo2liwej do
uzvskania na dziei bllansowY,

Do koszt! wytworzenja nie zallcza sie koszt6w:
- wynikajAcfch 2 niewykorzystanych zdolno6ci produkcyjnych I strat produkcvjnvch,

koszt6w magazynowania, chyba Ze poniesienje tych kosz!6w jest niezbedne w procesie produkcjr,
- ma.zy na obrotach wewnetznych (mady na uslugach 5wiadczonvch pEez dzialalnosf pomocnicz4 na rzecz

dzialalno<ci podstawowej oraz mar2y na spzedaiy wewnetrznej pomiQdzy rc2nvmi dzialami dzialalnoaci
podstawowej), kt6|a podlega eliminacji w powiEzaniu z koszlem obrot6w wewnqtrznych,

- koszt6w og6lnego zarzEdu oraz koszt6w sprzedazy.

Roz.h6d zapas6w wycenia sie kolejno po cenach (kosztach) tych skladnik6w aktyw6w, kt6re jednostka najwcze4niej
nabyla (wytworzyla) - metoda FIFO (,,pieMsze pi yszlo_pierwsze wyszlo").

W przypadkach uzasadnlonych niezbQdnym, dlugotrdalym ptzygoto\ivaniem towaru lub produklu do sprzedazv, b4d2
dtuglm okresem wytwarzania produkiu, cene nabycia lub koszt wytworzenia zwieksza sle o kosztv obslugi zobowlAzan
zaciqgnievcn w calu finansowanla zapasu towar6w lub produkt6w w okresie ich przygotowania no sprzedazv b4d,
wytworzenia izwiqzanych z nimi r6znic kursowych, pomniejszone o pEychody z tego rytutu.

odpisy aktualizujEce warto6a zapas6w dokonane w zwiQzku z trv/at4 ltrate ich wartosci lub spowodowane wvcenE
doprowadzaj4c4 i.h wartodi do cen spzeda2y mo2liwych do lzyskania pomniejszaja warto6i pozycjl w bilansie i zallcza
siQ je do kosztu wlasnego spzeda2y. Sa to odpisy specyficzne dotyczqce konkrctnych pozycji zapas6w.

Cenq sprzedazy mozliwq do uzyskania jest szacowana cena spzedazy dokonywana w toku zwyklej dzialaln*ci
gospodarczej, pomniejszona o koszty wykoiczenia iszacowane koszly niezbedne do doprowadzenia spzeda2y \$Q -
skutku. 

\V
14.12, Naleinoscl z tytulu dosiaw i uslug oraz pozostale nale:nogci \
Nalezno5ci wycenia sie vv kwocle wymagajEcej zaplali, z zachowaniem zasady ostroznej wyceny i wykazu;e w {prto*ci 4j]
netto (po pomniejs2eniu o odpisy aktualizujqce). ,1\ l\ I Al,l

\"' {fllt{,

1'l



wartoai nalc2no{ci podlesa aktualizacji wyceny pzy uwzglednieniu stopnia prawdopodobienstwa l.h zaPlatv poprez
dokonanie odpisu aktualizuj4cego.

14.13. Srodki pienietne i ekwiwalenty 6rodk6w pienl+nvch
Do 6rodk6w pienleznych i ich ekwiwalent6w zalicza siQ aktvwa w lormie krajowych Srodk6w platniczych. walut obcvch

Aktywa fnansowe p{atne lub wymagalne w ciEgu 3 miesiQcy od dnia ich otzyman'a, wvsiawi€nia, nabvcja lub zalozenla
(lokaty) zaliczane sedo 6rodk6w pienieZnych i ich ekwlwalent6w dla potrzeb rachunku przeplyw6w pieniQznvch

14.14. 6rodki pienie:ne i ekwiwalenty Srodk6w pieniQtnych
Czynne rozliczenia miedzyokresowe koszt6w dokonywane s4 w odnjesieniu do poniesionych kosztow dotyczEcycir
pzyszlych okres6w sprawozdawczych.

odpisy czynnych rozliczen nriedzyokresowych kosz!6w nastQpuje stosownje do !prywu czasu oraz wieikoscl swladczen.
Cz;s i spos6b rozliczenia jest uzasad.iony charakierem rozliczanych koszt6w, z zachowanlem zasadv ostrotnej wvcenv.

Kos2ly stanowiEce r62nice pomiedzy niZszE warto6ciE otrzymanych nnansowvch skladnik6w aktvw6w, a wv:szq kwota
zobowiazania zaplaty za nie, w tym r6wnlei 2 tytulu emitowany.h przez jednostke papler6w warto6ciowych, odplsvwane
sa w <os/ry'na_sowe, w ciqgu ol,-es' , na jaki zaciEgnieto TobowiEzan e

14.15. czvnne rozlic2enia miedryokresowe koszt6w
Czynne rozliczenia miedzyokresowe koszt6w dokonywane sq w odniesieniu do poniesionvch koszt6w dotyczacvch
przyszlych okresow sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozlicz€6 miedzyokresowych kosz!6w nastQplrjE slosownie do uplywu czas! oraz wielko6cl Swiadczei
Czas i spos6b rozliczenia jest uzasadniony charaklerem rozliczanych koszt6w, z zachowaniem zasadv ostro2nej wvcenv.

Koszty stanowiace .o2iice pomiedzy ni2sz4 warto<ciQ otrzymanych finansowych skladnik6w akryw6w, a wy2sz4 kwot4
zobowiazania zaplaty za nie, w tym r6wnie2 z tytulu emitowanych paez lednostke papier6w wartosciowvch, odpisvwane
s4 w koszty finansowe, w ci49u okr€su, na j€ki zaclqgnielo zobowiEzanie.

14.16. Aktywa trwale przeznaczone do sprzedazy
Aktywa trwatre (lub grupy do zbycla) klasyfikuje sie jako przeznaczone do spzedazy, Je2eli ich warto3i bilansowa bedzie
odzyskana raczej poprzez transakcle spzeda2y niz popzez kontynuowanie u2ytkowania, pod warunkiem, i2 sA
dostQpne do natychnriastowej sprzeda2y w obecnyrn stanie, z zachowaniem warunk6w, ki6re sa zwyczajowo stosowane
pzy sprzedazy tych aktyw6w (lub srup do zbycia) o.az ich sprzeda2 jest wysoce u pr awdopodohn iona
B€zpo6rcdnio przed poczEtkowE kwalifikaqA skladnika aktyw6w (lub qrupy do zbycia) jako przeznaczony do spfteda2v,
dokonlje sie wyceny tych aktyw6w, tj. !stala slQ lch warto6a bilansowa zgodnie z przepisami wtaSciwych standard6w
Rzeczowe aktywa trwale oraz wartogci niematerialne podlegajE amortyzacji dodnia reklasyfikacji, awpzypadku
wystapienia puestanek wskazujEcych na mo:liwo56 wystEpienie ltraty warto5ci, zostaje przeprowadzony test na utrate
wartosci i w konsekwencji ujety odpls, zgodnie z !1sR36,,utrata wartoaci aktyw6w".
Aktywa trwale (lub grupy do zbycla), kt6rych wartodi zostala ustalona w spos6b jak wyzej podlegajA pl?ekwalifikowaniu
na;ktywa przeznaczone do sprz€dazy. Na moment przekwaljfikowania aktywa ie wycenia sie wedlug ni2szej z dw6ch
wartoicl: warto6ci bilansowej lub wartolci godziwej pomiiejszonej o koszty zbycja R62nica z wyceny do warlolci
godziwej ujmowana jest w pozostalych kosztach operacyjnych. W momencie po2njejszej wycenyr ewentualne
odwr6cenie wartoicigodziwej ujmuje sie w pozostalych przychodach operacyjnych
W pEypadku gdy jednostka nie spelnia ju2 kryieri6w kwalifikacji skladnika aktyw6w iako pzeznaczonv do sp.zeda2v,
skladnik aktyw6w, kt6ry ujmuj€ sie w tej pozycji biansowej, z kl6rej byl uPnednio przekwalifikowany i wycenla sle so

p2 eznaczony do spaedaTy ,
sKadnik aktyw6w nie zostal

w kwocle njiszej z dwochl
. warto<ci bilansowej z dnia popzedzaj4cego klasyiikacje skladnika aktyw6w jako

skorygowanej o amortyzacjq lub aktualizacje wyceny, kt6ra zostalaby ujeta, gdyby
zaklasyfikowany jako przeznaczo.y tlo sprtedaiy lrh

. wartoaci odzyskiwalnej z d.ia podiQcia decyzji o jeco nie sprzedawaniu.

14.17. Kapital wlasny
Kapltal zakladowy wykazywany jest w wysoko6cl okre6lonej w statucie i wpisanej w rejestte sAdowym.

zadeklarowane, lecz nie wnieslone wktady kapitalowe ujmowane s4jako nalezne wklady na poc2et kapitalu

Kapitat z.pasowy jest tworzony z zysku netto, zgodnie z uchwalami Zgromadzenia Akcjonariuszy. Kapital zapasowy
moie byd pze2naczony na pokr/cie cwcntualnej skaty. w pr2ypadkl emisji akcji powyiej ch wartosci nominalnej na
kapital zapasowy bylaby prekazana nadwyzka osiqgnieta pzy emisji po pomniejszeniu o koszty emisj .

Kapitatr zapasowy obejmuje kapital twoEony przez sp6lki akcyjne na podstawie kodeksu spol,ek handlowych. spolkl
akcyjne sa zobowiEzane do pr2enoszenia co najmniej 8o/o rocznego zysku netto na kapital zapasowy do czasu kiedy
osiEgnie on wysoko66 jednej tzeciej kapilalu zakladowego. Kapital ten nie podlega dystrybucji.

Kapital rezerwowy obejmuje r6znice pomiedzy wadoscia godziwa akcji objevch przez pracownik6w Sp6lki oraz osoby
wspolpracuj4ce, a ich cena emisyjnE.

14.14. oprocentowane kredyty bankowe, po:yczki i papiery dtu:ne
w momencie pocz4tkowego ujecia, wszystkie kredyty bankowe, pozyczki i papiery dlu2ne s4 ujmowane wedlug ceix
nabycia odpowladaj4cej wartoici godziwej ovzymanych Srodk6w pienieznych, pomniejszonel o koszv zwi4zane \4\
u/ystEnem rrFdvnr 'ub poiy.7ki .  \  \ ,
Po poczatkowym ujeclu oprocenlowane kredyry, po2yczki ipapiery dluzne sE nastQpnie wyceniane wedlug\\ -

2amortyzowanego kosztu, przy zaslosowaniu melody efeklywnej stopy procenfowej.
Przy ustaTaniu zamortyzowanego kosztu uwzglednia siQ koszty zwiEzafe z uzyskaniem kredytLr lub pozyczfi oraz '^ 

l
dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowi4zania. .^ l1 ll
Zyski istraty sA ujmowane w rachunku zysk6w isirat z chwilE usuniecia zobowiAzania z bilansu, a talze w wynikull/llv
n a t , c z a n i a  o d p s u .  \ . / ^  q u / " '
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L4.19. z.bowi4zania z q ulu dostaw iusluo oraz pozostale zobowia:ania
zobowiazania sta;owi4 obecny, wynlkajEcy z wzeszlych zdafte1 obowiazek, kt6rcqo wvpelnienie, wedlug oczeklwa6,
spowoduje wyplyw <rodk6w zawierajacych w soble ko.z ysci ekonomiczne

zobowlazania finansowe inne nii zobowla2ania finaneowe wyceniane w v/artolci godriwej pr2ez wvnik finansowy
wycenia sie na dziei bilansowy wedlug zamorLyzowanego kosziu (ij. zdvskontowane pr?v uzvciu elektywnej stopv
procentowet. W przypadku zobowiEzai kr6ikoterminowych o terminie platno<ci do 360 dni wvcena ta odpowiada
kwocle wymagajEcej zapraty.

ZobowiEzania nie zalczone do zobowiazai finansowych wycenia sie w kwocle wvrnagajqcej zaplatv

14.20. Rezerwv
Rezerwy na zobowl4zania wycenia sie w uzasadnlonej, wiarygodnle oszacowanej wartosci.
Rezerwv twofzone sa na:
. pewne lub o dLrZym stopniu prawdopodobieislwa p.zyszle zobowi4zania, kt6rych kwoie mozna w spos6b

wlarygodny oszacowa6, a w szczeg6lno6cl ria straty z transakcji gospodarczvch w toku, w tym z Vtulu udzlelonych
gwarancji, poreczei, operacji kredytowych, skutkow tocz4ceso sie postepowania sqdowego,

. irzyszle zobowi4zania spowodowane restrukluryzacjtu jezei na podstawie odrebnvch przepis6w jednosika jest
zobowiazana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiEZEce umowy, a plany resfrukturyzacji pozwalaj4
w spos6b wiarygodny oszacowa6 wartoi6 tych pzyszlych zobowi4zai.

. odprawy emerytalne I lnne zobowiazania pracownicze, kt6rych obowiEzek wyplaly wvnika z Kodeksu pracy.
Rezerwa tworzona jest w wysoko6ci wyllczonej przez slu2by ksiQgowe Spolki z uwzglednieniem stauu pracv, okresu
zatrudnienia i innvch wlasclwvch elementow.

14.21. Swiadczenia pracownicze
Odprawy emerytalne
Zgodnie z obowiazuj4cyml sp6lki Grupy pzepisami dovcz4cymi wynagradzania pracownikom przystuguje odprawa
emerylalno-rentowa,

Grupa nle wydziela aktyw6w, kt6re w przyszlo6ci struzylyby urequlowaniu zobowi4zaf z tytulu odpraw emerytalnvch
Grupa tworzy rezerwQ na przyszle zobowiazania z tytu{u odpraw emerytalnych w celu przyporzEdkowania koszt6w do
okres6w, kt6.ych dotyczq.

wartoaa p?yszlych zobowiEzan sp6lek Grupy z tytutu odpraw emeryralnych wyliczana jest pzy zaslosowaniu metody
nagromadzonych przyszlych Swiadczefi z uwzglednienlem pfognozowanego wzrostu wynagrodzenia stanowiqcego
podsiawQ wymiaru pr?yszlych 6wiadczei, za{o20nej stopie dyskonta; zalozonym prawdopodobieisiwie osiagniecia
odpowedniego sta2u pracy (prawdopodobiedsiwo osiEgniQcia uprawniei do naqrody jubieuszowej), pod warunkiem
pozostanla w stosLrnku pracy 2 obecnym pracodawca, prcwdopodobienstwie dozycia przez pracownika wieku
emerytalnego (prawdopodobienstwo osi4gniecia r.rprawniei do jednorazowej odprawy enrerytalnej)/ pod warunkiem
pozostanla w stosunku pracy z obecnym pracodawca, prawdopodobleistwie inwaljdziwa pracownika przed osiagnieciern
wieku emerytalnego (prawdopodobiefistwo osiqgniQcia !prawniei do jednorazowej odprawy reniowej), pod warunklern
oozostanra w stos!nK! pracy z oDecnym pracoaawc+

Wysoko6a rezerwy aktualizowana jest raz w rcku - na koniec danego roku obrotowego Korekta zwiekszajqca lub
zmniejszajAca wysoko66 rezerwy odnoszona jest w koszty dziatralnosci operacyjnej (Swiadczenla pracownicze) na
Dodstawie rozdzielnika olac.

Swiadczenie zwiazane z ustaniem stosunku pracy
w pEypadku rozwlAzania stosunku pracy p.acownikom sp6lek Grupy przyslugujq swiadczenla przewidziane przez
obowiazujace w Polsc pzepisy prawa pracy/ miQdzy innymi ekwiwalent z tytu{u nicwykorzystanego u.lopu
wypoczynkowego oraz odszkodowania z iytulu zobowi4zania do powsltymania sie od prowadzenia dzialalno6ci
konkurencyjnej wobec pracodawcy.
Wysoko6a rezerwy na ekwiwalent z tytulu niewykotystanych urlop6w aktualizowana jes! na ostatni dzied roku
obrotoweso oraz na ostatni dziei p6lrocza danego roku obrotowego.
Rezerwy na pozostaie Swiadczenja zwiqzane z ustaniem stosunku pracy tworzone s4 w momencie ustania stosunku

Pozostale 6wlad.2enia Dracownicz€
Koszty pozostalych 6wiadczei pracowniczych sa ujmowane w kosztach roku obrotowego, w ki6rym zostaly
zalwlerdzone do wyplaty, gdyz zazwyczaj dopierc w momencie zatwierdzenla kwoiy do wyplaty moillwe jesl
wiarygodneokreSlenie kwoLy Swiadczenla.

14.22. Pr:ychody I kosziy
Ptzychody ze sprzedazy obejmljA niewatpliwie naieZne lub uzyskane kwoty netto ze spzeda2y tj. pomniejszone o
nale2ny podatek od towar6w i udug (VAT) ujmowane w okresach, kt6rych dotyczq.
pEychody ze spEedaiy lowar6w sa uznawane w momencie dostarczenia towaru, jdelijednostka prekazala znac2Ece
ryzyko i korzysci wynikajace z praw wlasnoScido towa|6w, lub w momencie wykonania uslugi. Sprzeda2 wykazuje sie w
wato6ci netto/ tj. bez uwzglednienia podatku od towar6w i uslLrg oraz po uwzglednieniu wszelkich udzielonych rabatpw.

Przychody ze spzedazy uslug ujmuje siq w okresie, w ki6rym Swiadczono uslugi. \\ ,
Koszty se rozpoznawane wg zasady memorlalu/ tj, w okrcsach k!6rych dotyczE , niezaleznle od daty dol,onan\hv
platno6ci.
Grupa sporzedza rachunek zysk6w i strat w ukladzie kalkulacyjnym. 
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14.23. fransakci€ w walutach obcych i r6:nlce kursowe
Nle zadziej ni2 na dziei bilansowy wycenia sie wyrazone w walutach obcych:
. skladniki aktyw6w j pasyw6w - po obowiEzujEcym na ten dziefi 6rednim kursie ustaonvm dla danej waluty prze:

Narodowv Bank Polski,
wyra2one w walutach obcych operacje sospodarcze uimuje sie w ksiQsach .achunkowych na dzien ich przeprowadzenia
odpowiednio po kursie:
. kupna lub sprzedazy walut stosowanym przez bank/ z kt6rego uslug korzysta jednoslka - w p?ypadku operacjj

sprzeda2y lub kupna walut oraz operacji zaplaty naleznocci lub zobowiAzaiL,
. srednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na Len dziei/ chyba ze w zgl,oszeniu celnym lul)

innym wiEzacym jednostke dokumencie ustaLony zostal inny kurs - w przypadku poTostalych operacji.

14.23.1. Podatekdochodolw

Bie24ce obcEZenie podatkowe ustala sie na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku

Zysk (sirata) podatkowa r62ni siQ od zysku (straty) biansowej w zwi42ku z wyl4czenlem pzychodow podlegaj4cvch
opodatkowaniu i koszt6w stanowiacych koszty uzyskania przychod6w w ratach nastQpnych oraz tycn przychodow i
koszt6w, kt6re nigdy nie bed4 podlegatry opodatkowaniu.

obciazenie z lytulr.r podalku bje2Ecego oblicza sie w oparciu o stawki podatkowe obowiazujace w danyrn roku

Podatek odroczony jest obliczany metoda zobowiEzah bilansowych w stosunku do wszyslkich r62nic p?ejsciowych
wystepujEcych na dziefi bilansowy miedzy warto6ci4 podatkowa akryw6w i pasyw6w, a ich warto5ciE bilansowq
wykazanE w Sp.awo2daniu ilnansowym.
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich roznic p.zejsciowych:
. z wyi4tkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku pocz4tkoweqo uiecia wartosci firmy

lub poczqikowego ujecia skladnika aktyw6w bEd2 zobowiazania pzy transakcji nie stanowi4cej polaczenia
jednostek gospodarczych iw chwili jej zawierania nle majacej wplywu ani na wynk finansowy brulto,
an na dochod do opodatkowania czy strate podatkowaoraz

. w pzypadku dodatnich r62nic przej6ciovrych wynikajEcych z inwestycji w jednostkach zale2nych
lub stowarzyszonych i udzial6w we wsp6lnych przedsiQwzieclach - z wyjEtkiem sytuacji, gdy ierminy odwracania sie
r62nic pftej6ciowych podlegajA koniroli inwestora igdy prawdopodobne jest, i2 w dajEcej siQ pftewidziec
przyszlosci rbtnice przejaciowe nre ulegnEodwr6ceni!.

Aktywa z tyiutru podalku odrcczonego ujmowane s4 w odniesieniu do wszystkich ljenrnych ro2nic przejsciowych,
jak r6wnie2 niewykotz ystanych aktyw6w podatkowych iniewykorzysianych strat podatkowych pzeniesionych na
nastepne iata/ w takiej wysoko6ci, w jakiej jest prawdopodobne, 2e zostanie osiEgniqty doch6d do opodatkowania, kt6ry
pozwollwykorzyslac \4w. roznrce, aktywa I straty:
. z v/yiAtkiem sytuacji, gdy aktywa z tytulu odroczonego podaiku doiycz4ce ujemnych 6znic przejsclowych powstai4

w wyniku poczEtkowego ljecia skladnika akvw6w b4di zobowiEzania pty transakcji nie sianowi4cej potEczenia
jednostek gospodarczych i w chwilijej zawierania nie majq wptwu ani na $/ynik finansowy brltlo, ani na doch6d
do opodalkowania czy strate poddtkowEor.z

. w przypadku ujemnych r6znic pnejdciowych z tytulu inwestycji w jednoslkach zaleinych lub stowarzyszonych omz
udzial6w we wsp6lnych przedsiewzieclach, skladnik aklyw6w z tytulu odroczonego podatku jes! ujmowany
w b lansle jedynie w takiel wysoko6ci, w jakiej jest prawdopodobne, i2 w dajacej siQ przewidziea przyszlosci ww.
r62nice przejiciowe ulegn4 odwr6c€niu I osiqg.iQty zostanie doch6d do opodatkowania, ktory pozwoli
na potrqcenie ujemnych rozni€ przejsciowych.

Wartoii bilansowa skladnika aktyw6w z tytulu odroczonego podatku jest weryfikowana na kazdy dziei bilansowY i
ulega stosownemu obni2eniu o tyle, o ile przestalo by6 prawdopodobfe osi4gnlecie dochodu do opodalkowania
wystarc2ajqcego do czQdciowego lub calkowiteso zrealizowania skladnika aktyw6w 2 tytulu odroczoneso podatku

Aklywa z Vtutu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane sE z zaslosowanlem
stawek podatkowych, kt6rc wedlug przewidywai bedE obowiqzywa6 w okresie. gdy skladnik aktyw6w zostanie
zreelizowany lub rezerwa rozwiq?ana, pzyjmujqc za podslawe stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowi4zuj4ce
na dziefi bilansowy l!b takle, kl6rych obowi4zywanie w przyszloscijest pewie na dzien bibnsowy.
Podatek dochodowy dolyczAq pozycji uJmowanych bezpo<rednio w kapitale wlasnym jes! ujmowany w kapilale
wlasnym, a nie w rachunku zysk6w i stra!-
Grupa komp€nsuje ze sob4 aktywa z tytulu odrcczonego podatku dochodoweqo a rczeqami 2 iyrulu odm.zonego
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posjada mo2liwy do wyegzekwowanla tytul prawny do przeprowadzenia
kompensat naleznocci z rczerwami z tyiufu biezqcego podatku i odroczony podalek dochodowy ma zwi4zek z tym
samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.

14.23,2. Zysk netto na akcje
zysk podstawowy przypadajAcy na jedna akcje oblicza sie poprzez podzielenie zysku netto za okres, ppypadaj4cego na
akcjonarluszy Sp6lkl pnez sred ni4 wa2on4 liczbe wydanych akcjiwystepuj4cych w ciEgu okresu.
Zysk rozwodniony przypadajacy na jedna akcje jest r6wny zyskowi podstawowemu, 9dy2 nie wystepujA potencjalne
akcje rozwadniajEce.

15. Efeld zastosowania nowy€h standard6w rachunkowo6ci i zmian polityki .achunkowosci N.
\  t \ ,

Grupa sporzadzila pierwsze sprcwozdanie finanso\4e wedlug lYiedzynarodowych Standarddw Sprawozdawczos(l
Finansowej (|'ISSF), tj. zawierajace bezwarunkowe oEwiadczenie o zgodnosci z llSSF, za rok obrotowy zakoiczonjl
31 sierpnia 2007 roku i zawierajEce dane por6wnywalne za lata zakodczone 31 sierpnia 2006 i 31 sierpnia 2005 roku. ,
Dniem 0rzej6cia Spolki na MSSF byl 1 wrze<nia 2004 roku. Uchwala dotyczqca przej6cia na l4SR y zostala^podjeia 25n (
kw'ernd2008ok" .  -1 \  r r  # [&
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Rodzaje korekt, k!6re musiala wprowadziC G.upa, abv zaslosowaa w pe{ni |'4SSF po raz pierwszv, oraz jcfr wplyw na
wynik llnansowy I kapitaly wlasne okres6w por6wnywalnvch zostaly przedstawione w historycznvch informacjach
finansowych za lata zakoiczone 31 sierpnia 2007, 31 slerpnia 2006 i 31 sierpnia 2005 roku

Pzyjete zasady (polityka) rachunko!,/o6ci s4 sp6jne z zasadami slosowanymi w latach ubieglych z wyjatkiem
zastosowania nowych regulacjr,

16. Inforrnacie dotyczqce sesment6w operacyinych

Dla celow zazadczych dzialalno66 Grupy zostala podzielona w oparciu o wvkonvwane prodoktv, iwiadczone us{'rgi
oraz dystrybuowane towary na nast9pujqc€ segmenty sprawozdawcze:

. segment rnap cyfrowych,

. segmenl sysiem6w informacji pnestrzennej (GIS),

. segment produklow nawigacrnych,

. segmenr pozostalych towar6w ' uTadTei

Koszty dziatow: informatyki, adnrlnlstracji oraz marketingu obcia2ajA kosztv wyodrebnlonych segmentow

Ponadto zosialy wyodrebnlone dwa segmenty geograiiczne tj.r sprzeda2 dokonywana na te.enie Polski otaz sptzeAaz w
pozostalych krajach.

SpEedai pozostala nie spelnialaca kryteri6w wyodrebnienia jako segment zosbra wykazana w pozv.ji ,,pozost ra

Zarzad monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne sesment6w w celu podejmowanla decyzji dotycz4cych wynikow
dzialalnoici. Podstawq oceny wynik6w dzialalnoEci jesi zysk ub strata na dziaialnoEci operacyjnej Finansowanje Grupv
(lacznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy sA monitorowane na pozLomle Spolek i nie ma
miejsca ich alokacla do segrnentow.
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