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WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 

2009 ROK. 

1. Dane jednostki dominującej 

Telestrada Spółka Akcyjna 

ul. Puławska 182 

02-670 Warszawa 

Wpis do KRS: Sąd Rejonowy dla M.ST.W-wy w Warszawie, XII Wydział  

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000279791 

2. Wykaz jednostek zaleŜnych 

Konsolidacją objęte są dwie jednostki zaleŜne:  

I. Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Bp. Dominika 37/5. 
Przedmiotem działalności spółki jest: 

 a. transmisja danych 

 b. działalność telekomunikacyjna 

 c. informatyka 

II. Multimo Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Puławska 182. Przedmiotem 
działalności spółki jest: 

 a. transmisja danych 

 b. działalność telekomunikacyjna 

 c. informatyka 

 

3. Wykaz innych niŜ jednostki podporządkowane jednostek ze wskazaniem 
nazw (firm) i siedzib, w których jednostki powiązane posiadają mniej niŜ 20% 
udziałów (akcji) 

Nie dotyczy 

4. Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego wraz z podaniem podstawy prawnej oraz 
uzasadnieniem dokonania wyłączenia 
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 Z konsolidacji wyłączono spółkę Barfly Sp.z o. o., w której Telestrada S.A. posiada 
33,33% udziałów o wartości nominalnej 40.000 zł. Wyłączenia dokonano ze względu na brak 
istotnego znaczenia wyników spółki dla grupy kapitałowej. 

 

5. Wskazanie czasu trwania działalności jednostek powiązanych, jeŜeli jest on 
ograniczony 

 

Jednostki zostały powołane na czas nieograniczony 

 

6. Wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  

 

7. Wskazanie, Ŝe sprawozdania finansowe jednostek objętych 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeŜeli w 
skład jednostek powiązanych wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

 

Nie dotyczy 

 

8. Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy 
załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w 
dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagroŜenie kontynuowania przez te jednostki działalności. 

 

9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone za okres 
w którym nastąpiło połączenie spółek. 

 

10. Omówienie obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zasad rachunkowości. 
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 - środki trwałe na dzień bilansowy są wyceniane w wartości początkowej pomniejszonej 
o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów. Spółka 
przyjęła liniową metodę amortyzacji dla posiadanych składników środków trwałych. Do 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątkowe: 
od 1000,00 zł do 3 500,00 i amortyzuje się je jednorazowo od następnego miesiąca po 
przyjęciu do uŜytkowania powyŜej wartości 3 500,00 PLN. Amortyzacja naliczana jest 
liniowo według ustawowych stawek. 

- materiały według cen zakupu zaliczane są bezpośrednio w koszty, 

- towary wyceniane są według cen zakupu, ewidencja ilościowo-wartościowa, rozchód z 
magazynu według metody FIFO, 

- obce papiery wartościowe wycenione są według cen nabycia 

- na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pienięŜne na bieŜącym rachunku 
bankowym, które na dzień bilansowy zostały wycenione w wartości nominalnej. 

- naleŜności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z 
zachowaniem ostroŜności. 

- zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty według stanu na dzień 
bilansowy. 

 

Przychody ze sprzedaŜy usług ujmowane są w kwotach naleŜnych, pomniejszonych o 
naleŜny podatek od towarów i usług. Przychody w księgach rachunkowych Spółki 
ujmowane są w momencie wykonania usługi, bez względu na przyjęty w umowie okres 
rozliczeniowy.  

 

11. Omówienie dokonanych ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego 
zmian zasad (polityki) rachunkowości. 

 

Nie dotyczy 

 

12. Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek 
podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

Nie dotyczy 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

Dział 1. 

 

1. Struktura kapitału 

 

Kapitał podstawowy  wynosi 1 270 947,50 PLN i dzieli się na 2 541 895 akcji o nominale 50 
gr. kaŜda. 

Na dzień 31.12.2009 r. znaczącymi akcjonariuszami spółki były następujące podmioty i 
osoby: 

  Seria akcji Liczba akcji % w kapitale Liczba głosów % w głosach 

Jacek Lichota 
A – imienne 
uprzywilejowane 700 000 27,54% 1 400 000 43,18% 

  
Serii B-E na 
okaziciela 263 134 10,35% 263 134 8,12% 

 

Razem 
akcjonariusz 
dominujący 963 134 37,89% 1 663 134 51,30% 

Inwest Con S.A. 
Serii B-E na 
okaziciela 250 400 9,985% 250 400 7,72% 

Mariusz Wójtowicz 
Serii B-E na 
okaziciela 335 280 13,19% 335 280 10,34% 

Pozostali akcjonariusze 
Serii B-E na 
okaziciela 993 081 39,10% 993 081 30,63% 

 

Razem 
mniejszościowi 
akcjonariusze 1 578 761 62,11% 1 578 761 48,70% 

 Razem 2 541 895 100,0% 3 241 895 100,00% 
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Kapitał zapasowy: 

a. stan kapitału na 31-12-2008   – 4 376 990,27 PLN 

b. stan kapitału na 31-12-2009  – 6 034 421,63 PLN 

Kapitał rezerwowy: 

c. stan kapitału na 31-12-2008 - 0,00 PLN 

d. stan kapitału na 31-12-2009 - 0,00 PLN 

W 2009 roku nastąpiło podwyŜszenie kapitału akcyjnego z kwoty 1 035 000 PLN do 
kwoty 1 270 947,50 PLN.  

 

2. Wartość firmy 

 

Wartość firmy Infotel Service Sp. z o.o.  na dzień nabycia została ustalona według 
poniŜszego schematu:  

e. Wartość nabycia 251 udziałów spółki zaleŜnej Infotel Service sp. z o.o. = 

1.249.521,91 zł 

f. Wartość aktywów netto przypadająca na 251 udziałów spółki zaleŜnej = 590.852,10 

zł 

Wartość aktywów netto została obliczona jako stosunek udziałów 251/500 do 
wartości aktywów spółki zaleŜnej na dzień nabycia. 

g. Wartość netto aktywów Infotel Service sp. z o.o. na dzień nabycia tj. 28-03-2008 rok 

= 1.176.996,21 

h. Wartość firmy spółki zaleŜnej Infotel Service sp. z o.o. stanowi róŜnicę pomiędzy; 

wartością nabycia udziałów a wartością aktywów netto przypadającą na 251 

udziałów spółki zaleŜnej tj. 1.245.521,91 – 50,2% x 1.176.996,21 =  1.249.521,91 – 

590.852,10 = 658.669,81 

i. Wartość firmy Infotel – w odniesieniu do 249 udziałów nabytych 27 marca 2009 r. 

ustalono jako róŜnicę pomiędzy ceną zakupu w wysokości 63.440,40 zł a wartością 

aktywów netto przypadającą na 249 udziałów tj. kwotą 302.156,12 zł. Ujemna 

wartość firmy z tego nabycia wyniosła 238.511,72 zł 

j. Ogółem w bilansie skonsolidowanym ujęto wartość firmy Infotel Service Sp. z o.o. w 

kwocie 658.669,81 – 238.511,72 = 420.158,09 
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Wartość firmy Multimo Sp. z o.o. na dzień nabycia została ustalona według poniŜszego 
schematu: 

a. Wartość nabycia 100% udziałów spółki zaleŜnej Multimo Sp. z o.o. - 1.560.640 zł. 

b. Wartość aktywów netto przypadająca na 100% udziałów spółki zaleŜnej = 
1.242.735,12 zł 

c. Wartość firmy Multimo ustalono jako róŜnicę pomiędzy ceną zakupu a wartością 
aktywów. Wartość firmy wyniosła 317904,88 zł 

 

Zmiana stanu wartości firmy 

Jednostki zaleŜne 31-12-2009 31-12-2008 

   

a) wartość firmy na początek okresu 658 669,81 0 

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

- nabycie jednostki zaleŜnej – Infotel Service Sp. z o.o. -238 511,72 658 669,81 

- nabycie jednostki zaleŜnej Multimo Sp. z o.o. 317 904,88  

c) zmniejszenia ( z tytułu) 0 0 

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 738 062,97 658 669,81 

e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu amortyzacji)   

g) odpis wartości firmy na koniec okresu   

h) wartość firmy netto na koniec okresu 738 062,97 658 669,81 

 

Nie dokonywano odpisów wartości firmy z konsolidacji z powodu braku utraty wartości. 

 

3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

 

Nie dotyczy 
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4. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a 
nie sa uwzględnione w tym sprawozdaniu. 

Nie dotyczy 

5. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczacych lat ubiegłych, ujetych w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Nie dotyczy 

6. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, 
zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i 
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia 
wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzacyjnego - podobne 
przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub 
umorzenia.  

STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO 

L.p
. 

Grupa składników 
majątku trwałego 

Na początek 
roku  

zwiększenia zmniejszenia Na koniec 
roku  

I. Ogółem, w tym: 1 004 833,97 361352,4 26 000,00 1395633,78 

1. 
Grunty ( w tym prawo 
uŜytkowania wieczystego 
gruntu) 

   

2. Budynki i budowle    

3. Urządzenia techniczne i 
maszyny 

160 900,77   284 459,56  445 360,33 

4. Środki transportu 270 403,59 98 135,34       26 000,00 342538,93 

5. Pozostałe środki trwałe 90334,52   90334,52 

6 Inne wartości niematerialne i 
prawne 

49 800,00 8 000,00  57 800,00 

7 Znak towarowy TELESTRADA 239 400,00   239 400,00 

8 
Program komputerowy do 
obsługi us.t. 220 200,00   220 200,00 
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 UMORZENIE  RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO  

L.p
. 

Grupa składników 
majątku trwałego 

Na początek 
roku 

zwiększenia zmniejszenia Na koniec 
roku  

I. Ogółem, w tym: 358 232,24 189364,63 54 137,93 493458,94 

1. 
Grunty (w tym prawo 
uŜytkowania wieczystego 
gruntu) 

       

 
     

2. Budynki i budowle     

3. 
Urządzenia techniczne i 
maszyny 

58 807,75 33 269,31  92 077,06 

4. Środki transportu 79 912,88 46688,12 7 366,61 119234,39 

5. Pozostałe środki trwałe 46771,05 16953,84 811,32 62913,57 

6. Inne wartości niematerialne i 
prawne 

     

      126 780,56 533,36 45 960,00 81 353,92 

7. Znak towarowy TELESTRADA        23 940,00 47 880,00  71 820,00 

 8. Program komputerowy do 
obsługi us.t. 

     22 020,00    44 040,00         66 060,00 

 

 

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych 
uŜywanych na podstawie umów najmu, dzierŜawy i innych umów ( w tym 
leasingu operacyjnego) 

Na dzień 31-12-2009 roku spółka korzystała z następujących obcych środków trwałych: 

a) wynajem biura o pow. 274,77 m2, przy ul. Puławskiej 182 - umowa najmu lokalu 
uŜytkowego z dnia 7 sierpnia 2007 roku została zawarta pomiędzy IO-1 Building Sp.z o.o. a 
Telestrada SA w W-wie.  

b) samochód osobowy - umowa leasingu z dnia 10 kwietnia 2007 nr 
TELESTRAD/WA/44639/2007 zawarta pomiędzy BRE LEASING Sp.z o.o. w W-wie na 
leasingowanie samochodu osobowego.  
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7. Wartość gruntów uŜytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane 

 

Nie dotyczy 

 

8. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez grupę środków trwałych 
uŜywanych na podstawie umów najmu, dzierŜawy i innych umów ( w tym 
leasingu operacyjnego) 

 

Na dzień 31-12-2009 roku grupa korzystała z następujących obcych środków trwałych: 

a) wynajem biura o pow. 274,77 m2, przy ul. Puławskiej 182 - umowa najmu lokalu 
uŜytkowego z dnia 7 sierpnia 2007 roku została zawarta pomiędzy IO-1 Building Sp. z o.o. a 
Telestrada SA w W-wie.  

b) samochód osobowy - umowa leasingu z dnia 10 kwietnia 2007 nr 
TELESTRAD/WA/44639/2007 zawarta pomiędzy BRE LEASING Sp. z o.o. w W-wie na 
leasingowanie samochodu osobowego.  

 

9. Zobowiązania wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 

 

Nie dotyczy 

 

10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia 

 

Nie tworzono rezerw 

 

11. Dane o odpisach aktualizujacych wartość naleŜności, ze wskazaniem stanu 
na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i 
stanie na koniec roku obrotowego 
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Na dzień 31-12-2008 – stan odpisów aktualizacyjnych naleŜności wynosi    – 
66 734,59 PLN 

- zwiększenia z tytulu utworzonych odpisów aktualizacyjnych na naleŜności 
telekomunikacyjne              - 28 031,56 PLN 

Na dzień 31-12-2009 – stan odpisów aktualizujących naleŜności   - 94 766,15 PLN 

 

12. Podział zobowiązań długoterminowych 

 

Grupa nie posiada zobowiązań długoterminowych 

 

13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek 
powiązanych (ze wskazaniem jego rodzaju) 

 

Zobowiązania nie są zabezpieczone na majątku jednostek powiązanych 

 

14. Zobowiązania warunkowe, w tym równieŜ udzielone przez jednostki 
powiązane gwarancje i poręczenia 

 

Grupa nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udzieliła poręczeń i gwarancji 

15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 

 

Tytuły Stan na   

 Koniec 2008 Koniec 2009 

Czynne rozliczenia kosztów: 

Rozliczenia dyskonto 

Rozliczenia czynne koszty 

223 745,18 

0,00 

223 745,18 

311126,46 

0,00 

311126,46 
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Tytuły Stan na   

 Początek roku Koniec roku 

Bierne rozliczenia kosztów: 

Rezerwa na badanie bilansu 

Rezerwa na sporzadzenie bilansu 

Rezerwa na wynagrodzenia 

20 965,00 

0,00 

0,00 

20 965,00 

45 625,74 

0,00 

0,00 

45 625,74 

 

Dział 2 

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

Grupa nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji 

Dział 3. 

1. Podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 
przychodów netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów jednostek 
powiązanych według dziedzin działalności oraz rynków geograficznych. 

Przychody ze sprzedaŜy netto       2008 rok       2009 rok 

I. Działalność gospodarcza 

1. sprzedaŜ usług w kraju: 

- telekomunikacyjnych, 

- tworzenie i prowadzenie baz danych oraz 
stron internetowych, 

- pośrednictwo finansowe, 

- przygotowanie i prowadzenie aukcji 
Inter. 

- transmisja danych, 

2.  sprzedaŜ usług poza terytorium Polski 

    - telekomunikacyjnych, 

    - pośrednictwo finansowe 

 

12 894 347,56 

12 894 347,56 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

18 268 138,15 

18 268 138,15 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Ogółem 12 894 347,56 18 268 138,15 
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2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

 

Nie dotyczy 

 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 

Nie dotyczy 

 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w 
roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym 

 

Grupa nie zaniechała Ŝadnej działalności i nie przewiduje zaniechania jakiejkolwiek 
prowadzonej działalności. 

 

5. Rozliczenie głównych pozycji róŜniących podstawę opodatkowania 
podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:      

Pozostałe koszty                        

Amortyzacja od sam.osobowych przekraczająca 20000 EUR                        

Odsetki budŜetowe                        

Koszty reprezentacyjne                              

RAZEM  koszty nie będące podatkowymi               

 

Przychody nie podlegające opodatkowaniu 

Otrzymana dywidenda od Infotel Service Sp.  z o.o. 

Przychody z naliczonych ale nie otrzymanych odsetek            

RAZEM  przychody nie podlegające opodatkowaniu 

 
  13000,85 

  18503,88 

9322,5 

 2624,61 

=   43451,84 

 

 

 320000 

 22552,28 

= 342552,28 



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, 

INFORMACJE DODATKOWE I OBJASNIENIA 
TELESTRADA S.A         

   raport skonsolidowany 

 

 
Telestrada S.A, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, budynek IO-I, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, 
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000279791, o kapitale zakładowym 1 220 947,50 PLN wpłaconym w całości, kierowaną przez Zarząd w składzie 
Jacek Lichota. 

 

 

Koszty podatkowe nie będące kosztami bilansowymi 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych  

 

 

300.000,00 

 

6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby,a w 
przypadku sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariancie 
kalkulacyjnym o kosztach rodzajowych 

 

Spółka nie wytwarza produktów na własne potrzeby.  

a. amortyzacja     

b. materiały i energia                 

c. usługi obce               

d. podatki i opłaty                   

e. wynagrodzenia                 

f. ubezpieczenia społeczne                     

g. pozostałe koszty  

Razem                       

152 261,21 

235 848,41 

14 775 849,43 

16 382,59 

1 276 681,41 

148 974,96 

 187 592,29 

= 16 793 590,40 

 

7. Koszt wytworzenia środków trwałych  w budowie oraz środków trwałych 
na własne potrzeby 

 

Grupa nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych  w budowie oraz środków 
trwałych na własne potrzeby 

 

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na 
niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie wykazane poniesione i planowane nakłady 
na ochronę środowiska. 

 

Nie poniesiono nakładów i nie planuje się ich poniesienia 
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9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i 
pozostałe 

Nie poniesiono 

 

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

Nie naliczono 

 

Dział 4. 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie jednostek powiązanych 

 

Dział 5. 

 

1. Nie występuje niepewność co do moŜliwości kontynuowania działalności 
jednostki powiązanej. 

 

2. Nie istnieją inne informacje, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek 
powiązanych. 

 

3. Objaśnienie struktury środków pienięŜnych przyjętych do rachunku 
przepływów pienięŜnych 

 

Rachunek przepływów pienięŜnych sporządzony został metodą pośrednią, poprzez 
sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przepływów pienięŜnych spółki dominującej i 
spółki zaleŜnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych tych sum. Korekty polegają na 
wyłączeniu wszelkich przepływów pienięŜnych pomiędzy objętymi konsolidacją jednostką 
dominującą a spółką zaleŜną oraz z uwzględnieniem korekt mających wpływ na ustalenie 
skonsolidowanego wyniku finansowego. 

 

4. Informacje o: 
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a. charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane 
umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym 
do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy 
kapitałowej 

nie występują 

 

b. transakcjach zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki 
objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ze stronami powiązanymi 

nie występują 

 

c. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy 
zawodowe 

przeciętne zatrudnienie wyniosło 17 osób 

 

d. wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub 
naleŜnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących 
lub administrujących spółek handlowych 

Osobom zarządzającym spółkami grupy kapitałowej wypłacono w 2009 r. łączne 
wynagrodzenia w wysokości 172774,52 PLN 

 

e. poŜyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub 
administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania 
i terminów spłaty. 

Nie udzielono 

 

f. wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej: 

 

− za obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej – 4000 PLN 
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5. Inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

 

Pomiędzy jednostkami prowadzono transakcje handlowe o charakterze rynkowym, w tym 
transakcje zakupu usług telekomunikacyjnych i outsourcingu usług obsługi klientów. 

 

Do dnia sporządzenia sprawozdania  finansowego nie wystąpiły inne zdarzenia ujawnione 
powyŜej, wymagające przedstawienia we Wprowadzeniu lub informacji dodatkowej do 
sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

 

Sporządzono Warszawa, dnia 21-06-2010 

 

 

Prezes Zarządu: Jacek Lichota  

 

 


