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Nordisk Polska Sp. z o.o. 
 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 
 

 

Dla Zgromadzenia Wspólników Nordisk Polska Sp. z o.o.  
 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”- 

tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić 

sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej 

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

 

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady 

rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.  

 

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć 

przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia 

jej w stan likwidacji lub upadłości. 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione  

w następującej kolejności: 

      Strona 

Wprowadzenie ................................................................................................................................................... 3 

Bilans ................................................................................................................................................................. 9 

Rachunek zysków i strat  ................................................................................................................................. 11 

Rachunek przepływów pieniężnych  ............................................................................................................... 12 

Zestawienie zmian w kapitale własnym .......................................................................................................... 13 

Dodatkowe informacje i objaśnienia……………………………………………………………………….....14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Mariusz Piotr Zejdler 

Prezes Zarządu 

 

 

                                   

Grzegorz Małetka 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Michał Bartczak 

W imieniu Cyfrowy Polsat S.A., podmiotu, 

któremu powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych 

Warszawa, 29 maja 2019 r.  
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Wprowadzenie 

1. Informacje o Spółce  

a) Nordisk Polska Sp. z o.o. powstała w 2005 r. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy 

ulicy Aleja Stanów Zjednoczonych 61a. 

b) Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000249744. Wpisu 

dokonał Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego (obecnie XIII Wydział Gospodarczy) w dniu 25 stycznia 2006 r. 

c) Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są: 

 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej według PKD 61.10, 

 działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej według PKD 61.20, 

 działalność w zakresie telekomunikacji pozostałej według PKD 61.90. 

d) Zgodnie z umową czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.  

e) W okresie obrotowym członkami Zarządu Spółki byli: 

 Mariusz Piotr Zejdler         - Prezes Zarządu  

 Grzegorz Małetka          - Członek Zarządu 

 

f) Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 

2018 r. 

2. Sprawozdanie finansowe  

a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości według 

zasady kosztu historycznego. 

b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 
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Wprowadzenie (cd.) 

3.  Ważniejsze zasady rachunkowości 

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia 

lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 

oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi 

zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu 

i przystosowania.  

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 

ulepszenia. 

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne 

potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, 

zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki 

określone w Ustawie o rachunkowości. 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających 

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych 

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania 

z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego 

lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis 

aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.  

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty 

wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu 

aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu 

odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych. 

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji 

i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności 

środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność 

przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. 

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup 

środków trwałych:  

 urządzenia techniczne i maszyny  10 % - 100 % 

 pozostałe środki trwałe  10 % - 100 % 

 

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są 

następujące:  

 licencje   50% - 100 % 

 koncesje  7,9 % 
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3. Ważniejsze zasady rachunkowości (cd.) 

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu 

nie są amortyzowane. 

b) Leasing  

Leasing finansowy 

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy 

umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych lub wartości niematerialnych 

i prawnych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie o rachunkowości. 

Leasing rzeczowych aktywów trwałych, gdzie Spółka jako korzystający ponosi 

zasadniczo wszystkie ryzyka i czerpie zasadniczo wszystkie korzyści związane 

z prawem własności, klasyfikowany jest jako leasing finansowy. Leasing finansowy 

jest aktywowany z chwilą rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot: 

wartości godziwej aktywa objętego leasingiem i aktualnej wartości minimalnych opłat 

z tytułu leasingu. 

Każda opłata z tytułu leasingu jest alokowana między zobowiązanie z tytułu leasingu 

finansowego (część kapitałowa) i koszty finansowe (część odsetkowa). Podział 

przeprowadza się stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu, zgodnie z którą część 

odsetkowa opłaty leasingowej zostaje rozłożona w taki sposób na poszczególne 

okresy, aby stopa procentowa w stosunku do salda zobowiązania z tytułu leasingu 

finansowego była w każdym z okresów stała.  

Rzeczowe aktywa trwałe używane w ramach leasingu finansowego podlegają 

amortyzacji przez krótszy z dwóch okresów: okres użytkowania składnika majątku lub 

okres trwania leasingu. 

c) Należności  

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy 

aktualizujące). 

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia 

prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.  

d) Zapasy 

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów 

ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.  

Wartość towarów ustala się w oparciu o cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się 

w oparciu o metodę średnioważoną.  

Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów 

aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach 

operacyjnych. 
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e) Aktywa pieniężne 

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków 

płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także 

naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, 

wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla 

potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.  

f) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do 

poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do 

upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony 

charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

g) Kapitał własny 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej 

w rejestrze sądowym.  

h) Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej 

wartości. 

Rezerwy tworzone są na:  

 pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których 

kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty 

z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, 

poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; 

 przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub 

zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają 

w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań; 

 prawdopodobne zobowiązana przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, 

wynikające w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą 

działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę 

można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, 

w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty 

długotrwałego użytku. 
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3. Ważniejsze zasady rachunkowości (cd.) 

i) Zobowiązania  

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do 

obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji 

zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, 

według skorygowanej ceny nabycia.  

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

j) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, 

wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez 

kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób 

wiarygodny. 

Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są 

prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania. 

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do 

upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych 

kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. 

k) Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub 

należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi 

w następnych okresach sprawozdawczych. 

l) Podatek dochodowy odroczony  

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach 

rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą 

podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane 

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 

przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku 

z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie 

podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do 

odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty 

podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku 

z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują 

zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się 

przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania 

obowiązku podatkowego. 
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Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec 

i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy 

i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych 

z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny. 

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są 

w bilansie oddzielnie. 

m) Uznawanie przychodu 

Spółka generuje przychody głównie ze świadczenia usług transmisji danych, które 

rozpoznawane są w momencie ich wykonania. Sprzedaż wykazuje się w wartości 

netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu 

wszelkich udzielonych rabatów. Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie 

dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści 

wynikające z praw własności do towarów. Przychody z tytułu kar kontraktowych są 

rozpoznawane w rachunku zysków i strat w momencie ich realizacji. W związku 

z nieistotną wielkością opłat aktywacyjnych spółka jednorazowo aktywuje je 

w przychodach i nie podlegają one rozłożeniu w czasie na czas trania umowy. 

n) Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczone na zł (tj. walutę funkcjonalną 

Spółki) z zastosowaniem kursów walutowych obowiązujących w dniu transakcji. 

Pozycje pieniężne aktywów i zobowiązań wyrażone w walucie obcej są przeliczane na 

koniec okresu sprawozdawczego według średniego kursu NBP dla danej waluty 

obowiązującego na ten dzień. Wynikające z przeliczenia przychody lub koszty 

z tytułu różnic kursowych są co do zasady rozpoznawane w zysku lub stracie 

bieżącego okresu. 

Pozycje niepieniężne wyrażone w walutach obcych są przeliczane na zł 

z zastosowaniem kursu NBP dla danej waluty obowiązującego w dniu transakcji. 
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 BILANS 
 Dodatkowe  

informacje 

   31.12.2018  31.12.2017 

   zł  zł 

      

AKTYWA      

      

Aktywa trwałe   16 416 638,88   23 972 053,13  

Wartości niematerialne i prawne 2  3 095 611,19  4 640 134,90 

Inne wartości niematerialne i prawne   3 095 611,19   4 640 134,90  

      

Rzeczowe aktywa trwałe  3,4  10 268 897,87   15 187 296,84  

Środki trwałe    10 268 897,87   15 186 356,84  

    Urządzenia techniczne i maszyny   10 265 317,54   15 182 512,59  

    Inne środki trwałe    3 580,33   3 844,25  

Środki trwałe w budowie   -  940,00 

      

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  8  3 052 129,82   4 144 621,39  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18  2 933 478,44   3 907 318,63  

Inne rozliczenia międzyokresowe   118 651,38   237 302,76  

 
       

Aktywa obrotowe     23 999 230,48   20 766 069,55  

Zapasy  6   390 150,92   610 553,36  

Materiały   5 879,25  6 163,44 

Towary     384 271,67   604 389,92  

       

Należności krótkoterminowe     5 065 559,75   5 124 503,36  

Należności od jednostek powiązanych     4 395 768,83  4 392 161,13 

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26   4 394 497,35  4 391 049,91 

-  do 12 miesięcy    4 394 497,35  4 391 049,91  

Inne   1 271,48  1 111,22 

Należności od pozostałych jednostek  7   669 790,92   732 342,23  

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:    2 488,19  37 387,84 

-  do 12 miesięcy    2 488,19  37 387,84 

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 

i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 
  570 540,73  593 815,45 

Inne     96 762,00  101 138,94 

       

Inwestycje krótkoterminowe  19   14 792 969,77  11 340 893,11 

Krótkoterminowe aktywa finansowe     14 792 969,77  11 340 893,11 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne    14 792 969,77  11 340 893,11 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach    14 792 969,77  11 340 893,11  

       

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  8   3 750 550,04   3 690 119,72  

        

Aktywa razem      40 415 869,36   44 738 122,68  
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BILANS (cd.) Dodatkowe 

informacje 

  31.12.2018  31.12.2017 

    zł  zł 

PASYWA       
       

Kapitał własny     19 894 720,89   17 961 540,05  

Kapitał podstawowy 9   36 730 000,00   36 730 000,00  

Strata z lat ubiegłych     (18 768 459,95)  (20 423 497,02) 

Zysk netto 10   1 933 180,84  1 655 037,07 

         

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania     20 521 148,47   26 776 582,63  

Rezerwy na zobowiązania     2 207 671,33  3 115 438,21  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18   1 923 534,47   2 839 798,29  

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11   284 136,86  275 639,92 

-  krótkoterminowa    284 136,86   275 639,92  

         

Zobowiązania długoterminowe     7 213 624,28  13 659 887,96 

Wobec jednostek powiązanych 12,26   7 213 624,28   13 659 887,96  

         

Zobowiązania krótkoterminowe     11 099 852,86   10 001 256,46  

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  26   10 313 165,93  9 573 977,35 

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    1 937 922,46  1 926 822,40 

-  do 12 miesięcy    1 937 922,46  1 926 822,40 

Inne    8 375 243,47   7 647 154,95  

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek    786 686,93   427 279,11  

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    620 514,73  327 768,07 

-  do 12 miesięcy    620 514,73  327 768,07 

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 

i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 
   165 677,58   99 511,04  

Inne    494,62   -  

         

Pasywa razem     40 415 869,36  44 738 122,68  
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 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 Dodatkowe 

informacje 

  2018  2017 

    zł  zł 

      

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  14  43 847 782,70  44 145 345,45 

- od jednostek powiązanych 26  42 865 716,80  42 870 187,25 

Przychody netto ze sprzedaży produktów     43 842 112,21  44 135 778,24 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   5 670,49  9 567,21 

        

Koszty działalności operacyjnej    (39 938 071,06)  (39 925 973,76) 

Amortyzacja   (6 724 107,55)  (6 644 444,44) 

Zużycie materiałów i energii   (226 183,24)  (216 840,83) 

Usługi obce   (29 524 364,50)  (30 604 717,00) 

Podatki i opłaty, w tym:   (1 048 854,49)  (10 760,17) 

- podatek akcyzowy   -  - 

Wynagrodzenia   (1 845 887,09)  (1 894 484,73) 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:   (406 312,77)  (380 668,54) 

- emerytalne   (11 000,00)  - 

Pozostałe koszty rodzajowe   (117 839,05)  (155 842,96) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów    (44 522,37)  (18 215,09) 

      

Zysk ze sprzedaży   3 909 711,64   4 219 371,69  

        

Pozostałe przychody operacyjne    7 848,72  43 389,59 

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   -   860,63  

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   1 935,13   -  

Inne przychody operacyjne    5 913,59   42 528,96  

        

Pozostałe koszty operacyjne    (185 271,01)  (221 848,65) 

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   (0,58)   -  

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   (185 236,58)  (198 012,29) 

Inne koszty operacyjne    (33,85)  (23 836,36) 

      

Zysk z działalności operacyjnej   3 732 289,35  4 040 912,63 

      

Przychody finansowe  15  249 133,33  236 800,15 

Odsetki, w tym:   244 047,65  233 182,85 

- od jednostek powiązanych   -  - 

Inne   5 085,68  3 617,30 

        

Koszty finansowe  16  (1 600 279,47)  (2 274 026,43) 

Odsetki, w tym:   (1 599 615,77)  (2 273 566,21) 

-  dla jednostek powiązanych    (1 599 245,04)  (2 273 566,21) 

Inne   (663,70)  (460,22) 

        

Zysk brutto    2 381 143,21  2 003 686,35 

        

Podatek dochodowy  17, 18  (447 962,37)   (348 649,28)  

        

Zysk netto    1 933 180,84  1 655 037,07 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 Dodatkowe 

informacje 

   2018  2017 

     zł  zł 

           

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej  

         

      

Zysk netto      1 933 180,84    1 655 037,07 

Korekty razem       9 097 724,34     (1 958 311,29)  

Amortyzacja       6 724 107,55     6 644 444,44  

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)      1 599 245,04   2 273 566,21  

Strata z działalności inwestycyjnej      0,58  26 326,95 

Zmiana stanu rezerw      (907 766,88)    (1 251 169,93) 

Zmiana stanu zapasów       220 402,44   235 515,68  

Zmiana stanu należności 20    62 388,85    (11 489 594,42) 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów 

    367 285,51  513 799,90 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych       1 032 061,25   1 088 799,88  

      

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, 

razem 

    
11 030 905,18     (303 274,22)  

             

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej  

         

             

Wpływy      289,62    571,01  

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 

     289,62   571,01  

      

Wydatki      (5 077,94)    (115 349,16) 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 
     (5 077,94)  (115 349,16) 

      

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, 

razem  
    (4 788,32)    (114 778,15) 

      

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej        

      

Wydatki      (7 574 040,20)    - 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego      (5 914 648,68)    - 

Odsetki      (1 659 391,52)   -  

      

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem     (7 574 040,20)         - 

      

Przepływy pieniężne netto, razem      3 452 076,66     (418 052,37)  

             

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych      3 452 076,66  (418 052,37) 

      

Środki pieniężne na początek okresu 19    11 340 893,11  11 758 945,48 

             

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 19    14 792 969,77   11 340 893,11  

- o ograniczonej możliwości dysponowania      -    - 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    

    

 Dodatkowe 

informacje   

2018  2017 

    zł  zł 

     

Kapitał własny na początek okresu     17 961 540,05      16 306 502,98   

Kapitał podstawowy na początek okresu    36 730 000,00     36 730 000,00  

Kapitał podstawowy na koniec okresu 9 36 730 000,00  36 730 000,00 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu     (20 423 497,02)    (23 060 869,63) 

Zmniejszenie     

- z tytułu podziału zysku za rok poprzedni  1 655 037,07  2 637 372,61 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu     (18 768 459,95)    (20 423 497,02) 

     

Wynik netto  10 1 933 180,84    1 655 037,07 

- zysk netto    1 933 180,84  1 655 037,07 

Kapitał własny na koniec okresu     19 894 720,89     17 961 540,05  

         

         

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku 
 19 894 720,89    17 961 540,05 

     



Nordisk Polska Sp. z o.o.      

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. 

 

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego 

14 

 Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym  

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu 

finansowym.  

  

2. Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego 

       Autorskie prawa 

majątkowe, prawa 

pokrewne, licencje, 

koncesje 

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

Razem 

       zł zł zł 

Wartość brutto na 01.01.2018     19 452 645,86  160 963,67  19 613 609,53  

Zwiększenia   - 2 320,00 2 320,00 

Wartość brutto na 31.12.2018       19 452 645,86  163 283,67 19 615 929,53 

               

Umorzenie na 01.01.2018     14 814 925,96 158 548,67  14 973 474,63 

Zwiększenia       1 545 906,63  937,08 1 546 843,71  

-      amortyzacja     1 545 906,63 937,08 1 546 843,71 

Umorzenie na 31.12.2018       16 360 832,59  159 485,75  16 520 318,34  

      

Wartość netto          

Stan na 01.01.2018       4 637 719,90  2 415,00  4 640 134,90     

Stan na 31.12.2018       3 091 813,27  3 797,92  3 095 611,19   

      

 

 
 

 

 

 

      Autorskie prawa 

majątkowe, prawa 

pokrewne, licencje, 

koncesje 

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

Razem 

       zł zł zł 

Wartość brutto na 01.01.2017     19 452 645,86  158 548,67  19 611 194,53  

Zwiększenia   - 2 415,00 2 415,00 

Wartość brutto na 31.12.2017       19 452 645,86  160 963,67 19 613 609,53 

                

Umorzenie na 01.01.2017     13 269 019,33  158 548,67  13 427 568,00  

Zwiększenia       1 545 906,63  - 1 545 906,63  

-      amortyzacja     1 545 906,63 - 1 545 906,63 

Umorzenie na 31.12.2017       14 814 925,96  158 548,67  14 973 474,63  

      

Wartość netto          

Stan na 01.01.2017       6 183 626,53  -  6 183 626,53   

Stan na 31.12.2017       4 637 719,90  2 415,00  4 640 134,90   
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3. Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany w ciągu roku obrotowego 
 

 
 Urządzenia 

techniczne 

i maszyny 

Inne środki 

trwałe 

Środki trwałe 

w budowie 

Razem 

 zł zł zł zł 

Wartość brutto na 01.01.2018 111 584 866,07  9 722,63   940,00 111 595 528,70 

Zwiększenia 258 161,38  704,07        - 258 865,45  

-       nabycie 258 161,38 704,07       - 258 865,45 

Przeniesnienie ze środków 

trwałych w budowie 
940,00  -       (940,00) - 

Zmniejszenia 1 801,00 - - 1 801,00 

-       sprzedaż 1 801,00 - - 1 801,00 

Wartość brutto na 31.12.2018 111 842 166,45  10 426,70   - 111 852 593,15 

     

Umorzenie na 01.01.2018 96 402 353,48  5 878,38  - 96 408 231,86  

Zwiększenia: 5 176 295,85 967,99  - 5 177 263,84  

-       amortyzacja 5 176 295,85 967,99 - 5 177 263,84 

Zmniejszenia: 1 800,42 - - 1 800,42 

-       sprzedaż 1 800,42 - - 1 800,42 

Umorzenie na 31.12.2018 101 576 848,91  6 846,37  - 101 583 695,28  

     

Wartość netto     

Stan na 01.01.2018 15 182 512,59  3 844,25  940,00 15 187 296,84 

Stan na 31.12.2018 10 265 317,54  3 580,33  - 10 268 897,87 

     

 
 

 
 Urządzenia 

techniczne 

i maszyny 

Inne środki 

trwałe 

Środki trwałe 

w budowie 

Razem 

 zł zł zł zł 

Wartość brutto na 01.01.2017 111 443 128,20  62 517,59   44 170,04 111 549 815,83  

Zwiększenia: 111 320,19  673,98        940,00 112 934,17 

-       nabycie 111 320,19  673,98        940,00 112 934,17 

Przeniesnienie ze środków 

trwałych w budowie 
44 170,04  -       (44 170,04) - 

Zmniejszenia: 13 752,36 53 468,94 - 67 221,30 

-       sprzedaż 10 202,00 - - 10 202,00 

-       likwidacja 3 550,36 53 468,94 - 57 019,30 

Wartość brutto na 31.12.2017 111 584 866,07  9 722,63   940,00 111 595 528,70 

     

Umorzenie na 01.01.2017 91 317 591,00  32 136,77  - 91 349 727,77  

Zwiększenia: 5 097 187,09 1 350,72  - 5 098 537,81  

-       amortyzacja 5 097 187,09 1 350,72  - 5 098 537,81  

Zmniejszenia: 12 424,61 27 609,11 - 40 033,72 

-       sprzedaż 9 867,66 - - 9 867,66 

-       likwidacja 2 556,95  27 609,11 - 30 166,06  

Umorzenie na 31.12.2017 96 402 353,48  5 878,38  - 96 408 231,86  

     

Wartość netto     

Stan na 01.01.2017 20 125 537,20  30 380,82  44 170,04 20 200 088,06  

Stan na 31.12.2017 15 182 512,59  3 844,25  940,00 15 187 296,84 
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4. Środki trwałe – według tytułów własności 
 

  31.12.2018  31.12.2017 

  zł  zł 

Środki trwałe własne   171 835,99          318 676,02         

Środki trwałe używane na podstawie umowy 

leasingu finansowego  
  10 097 061,88   14 868 620,82 

Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej    10 268 897,87   15 187 296,84 

 

W ciągu roku obrotowego nie dokonano odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych. 

Na podstawie umów najmu Spółka wynajmuje biura. Spółka nie posiada informacji o aktualnej wartości 

godziwej wynajmowanych powierzchni biurowych. 

5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły 261 185,45 zł, 

w tym na ochronę środowiska 0,00 zł. Planowane na następny rok nakłady wynoszą 245 000,00 zł, 

w tym na ochronę środowiska 0,00 zł. 

 

 

6. Zapasy 

W roku obrotowym dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.  

    2018    2017 

    zł    zł 

Stan na początek roku obrotowego    198 012,29           -        

Zwiększenia    185 236,58  198 012,29 

Stan na koniec roku obrotowego    383 248,87    198 012,29 

W tym na:         

    - towary    383 248,87  198 012,29 

    383 248,87    198 012,29 

 

7. Odpisy aktualizujące wartość należności  

    2018    2017 

    zł    zł 

Stan na początek roku obrotowego    372 030,91    376 115,27 

Zmniejszenia    (34 552,09)  (4 084,36) 

Stan na koniec roku obrotowego    337 478,82    372 030,91 

W tym na:         

    - należności krótkoterminowe    337 478,82  372 030,91 

    337 478,82    372 030,91 
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8. Rozliczenia międzyokresowe czynne  

    31.12.2018  31.12.2017 

    zł  zł 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

czynne 
        

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    2 933 478,44     3 907 318,63  

Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, 

w tym pozwolenia radiowe 
   118 651,38     237 302,76  

    3 052 129,82    4 144 621,39 

         

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

czynne 
        

Ubezpieczenia     27 507,38   195,16  

Niezafakturowane przychody    3 604 391,30   3 570 636,00  

Pozwolenia radiowe    118 651,36   119 288,56  

    3 750 550,04     3 690 119,72  

    6 802 679,86     7 834 741,11  

 
 

    

9. Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Spółki na 31 grudnia 2018 r. składał się z 36 730 równych i niepodzielnych udziałów 

o  wartości nominalnej 1 000,00  zł każdy. 

Na 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2017 jedynym udziałowcem Spółki był:  

 

Nazwa udziałowca    Liczba 

posiadanych 

udziałów 

   Wartość 

nominalna 

posiadanych 

udziałów 

      % posiadanych 

głosów 

                

Polkomtel Sp. z o.o.    36 730    36 730 000,00        100,00  

    36 730     36 730 000,00        100,00  

        

  

10. Wynik finansowy netto 

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1 655 037,07 zł, 

zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 czerwca 2018 r., postanowiono 

przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

Zysk netto za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 1 933 180,84 zł, Zarząd 

proponuje przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. 
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11. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – zmiany w ciągu roku obrotowego  

 
   Stan na 

01.01.2018 

Utworzone Wykorzystane  Rozwiązanie Stan na 

31.12.2018 

   zł zł zł zł  zł 

Rezerwa na 

świadczenia 

emerytalne i podobne 

  275 639,92  284 136,86  - (275 639,92) 284 136,86  

   275 639,92  284 136,86  - (275 639,92) 284 136,86  

       

 

 
   Stan na 

01.01.2017 

Utworzone Wykorzystane  Rozwiązanie Stan na 

31.12.2017 

   zł zł zł zł  zł 

Rezerwa na 

świadczenia 

emerytalne i podobne 

  599 626,00  275 639,92  - (599 626,00) 275 639,92  

   599 626,00  275 639,92  - (599 626,00) 275 639,92  

       

 

12. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu leasingu – struktura 

czasowa według zapadalności 
   31.12.2018  31.12.2017 

  zł  zł 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych     

     do 1 roku (leasing)  8 372 513,47  7 647 154,95 

    powyżej 1 roku do 3 lat (leasing)   7 213 624,28   13 659 887,96  

   15 586 137,75   21 307 042,91  

 

W tym: 

    część krótkoterminowa   8 372 513,47  7 647 154,95 

  część długoterminowa   7 213 624,28  13 659 887,96 

  15 586 137,75  21 307 042,91 

 

Przedmiotem leasingu są stacje bazowe, których właścicielem na dzień 31 grudnia 2018 r. była spółka Polkomtel 

Infrastruktura  Sp. z o.o. 
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13. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Działalność Spółki narażona jest na następujące rodzaje ryzyka wynikające z posiadania instrumentów 

finansowych: 

        

● Ryzyko kredytowe,       

● Ryzyko płynności,       

● Ryzyko rynkowe.       

      

 

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem 

        

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę, 

w tym identyfikację i analizę ryzyk, na które Spółka jest narażona, określenie odpowiednich ich limitów 

i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do limitów. Zasady i procedury 

zarządzania ryzykiem podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków 

rynkowych i zmian w działalności Spółki.   

     

         

Ryzyko kredytowe 

        

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy strona 

instrumentu finansowego nie spełnia obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe związane 

jest przede wszystkim z dłużnymi instrumentami finansowymi. Celem zarządzania ryzykiem jest 

utrzymywanie stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i wartości portfela wierzytelności 

z tytułu udzielonych pożyczek, należności z tytułu dostaw i usług oraz innych inwestycji w dłużne 

instrumenty finansowe, dzięki polityce ustalania limitów kredytowych dla stron umowy. W 2018 roku 

Spółka nie udzielała pożyczek oraz nie posiadała dłużnych instrumentów finansowych. 

    

Ryzyko płynności 

        

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków 

związanych z zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych 

lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę polega na zapewnianiu, aby 

w możliwie najwyższym stopniu, Spółka posiadała płynność wystarczającą do regulowania wymagalnych 

zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub 

podważenie reputacji Spółki. W tym celu Spółka monitoruje przepływy pieniężne, utrzymuje założone 

wskaźniki płynności i zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych 

wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych. 

 

Spółka korzysta z różnych form finansowania, przede wszystkim z leasingu finansowego oraz ze środków 

wypracowanych w ramach bieżącej działalności operacyjnej. 

 

 

Ryzyko rynkowe 

        

Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich jak kursy walutowe, stopy 

procentowe, ceny instrumentów kapitałowych będą wpływać na wyniki Spółki lub na wartość 

posiadanych instrumentów finansowych. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie 

i kontrolowanie stopnia narażenia Spółki na ryzyko rynkowe w granicach przyjętych parametrów, przy 

jednoczesnym dążeniu do optymalizacji stopy zwrotu z inwestycji. W 2018 roku Spółka nie nabywała 

i nie zbywała instrumentów pochodnych.   
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a) Ryzyko walutowe       

Spółka w znikomym stopniu jest narażona na ryzyko walutowe w związku z transakcjami 

sprzedaży oraz zakupu, które są wyrażone w walucie obcej, czyli głównie USD, EUR, CHF. 

Spółka minimalizuje ryzyko walutowe poprzez odpowiednie ukształtowanie struktury aktywów 

i pasywów wyrażonych w walutach obcych.  Transakcje w walutach obcych dotyczą 

standardowych transakcji handlowych.    

  

b) Ryzyko stopy procentowej        

Spółka w znikomym stopniu jest narażona na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych 

powodowanych przez stopy procentowe, związane z aktywami i zobowiązaniami o zmiennych 

stopach procentowych, oraz na ryzyko zmienności wartości godziwej wynikające z aktywów 

i zobowiązań o stałych stopach procentowych. Spółka minimalizuje ryzyko stopy procentowej 

poprzez odpowiednie ukształtowanie struktury aktywów i pasywów o zmiennej  i stałej stopie 

procentowej. Zmienność stopy procentowej dotyczy wyłącznie posiadanej przez spółkę lokaty 

bankowej. 

 

 

 

14. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów  

 

Przychody ze sprzedaży krajowej stanowią 100% ogółu przychodów ze sprzedaży. Zarówno w bieżącym 

jak i w poprzednim roku obrotowym Spółka generowała przychody głównie ze świadczenia usług 

transmisji danych. 

 

 

15. Przychody finansowe  

  2018  2017 

  zł  zł 

Odsetki od lokat i rachunków bankowych  242 327,54  216 485,71 

Odsetki od należności  1 720,11  16 697,14 

Przychody z tytułu gwarancji  5 085,68  3 617,30 

  249 133,33  236 800,15 

 

 

 

    

16. Koszty finansowe  

  2018  2017 

  zł  zł 

Odsetki od zobowiązań z tyt.leasingu  1 599 245,04  2 273 566,21 

Odsetki od pozostałych zobowiązań  370,73  - 

Ujemne różnice kursowe  663,70  460,22 

  1 600 279,47  2 274 026,43 
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Koszty odsetkowe w okresie  

od 01/01/2018 do 31/12/2018 

zł 

Odsetki 

zrealizowane 

Odsetki niezrealizowane, o terminie 

płatności 
Razem 

  
do 3 

miesięcy 

 od 3 

do 12 miesięcy 

powyżej 12 

miesięcy 
 

Zobowiązania z tyt. leasingu 1 490 639,48 108 605,56 - - 1 599 245,04 

Pozostałe zobowiązania 370,73 - - - 370,73 

Razem 1 491 010,21 108 605,56 - - 1 599 615,77 

 

 

 

17. Podatek dochodowy 

  2018  2017 

  zł  zł 

Zysk brutto   2 381 143,21  2 003 686,35 

Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania   14 512 025,47   4 884 523,77  

Kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania   (14 840 499,53)  (5 353 034,44) 

Podstawa opodatkowania   2 052 669,15    1 535 175,68  

     

Podatek dochodowy (19%)   390 007,00   291 683,00 

Korekta podatku dochodowego za 2017 r.  379,00  - 

Korekta podatku dochodowego za 2016 r.  -  (768,00) 

   390 386,00     290 915,00   

     

     

Władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrole ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych w ciągu 

5 lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe i obciążyć Spółkę dodatkowym 

wymiarem podatku wraz z karami i odsetkami. Zarząd nie jest świadomy istnienia okoliczności 

wskazujących na możliwość powstania istotnych zobowiązań z tego tytułu. 

Ponadto od 15 lipca 2016 roku obowiązują postanowienia Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom 

(„GAAR”), która ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych 

tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. Częste zmiany w regulacjach prawnych oraz 

częste różnice w interpretacji przepisów podatkowych przez organy administracji skarbowej, powodują 

brak stabilności systemu podatkowego oraz trudności w precyzyjnym przewidywaniu skutków 

podatkowych w dłuższej perspektywie czasu. 
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18. Podatek dochodowy odroczony 

  31.12.2018  31.12.2017 

  zł  zł 

Dodatnie różnice przejściowe między wykazaną 

w księgach rachunkowych wartością aktywów, a ich 

wartością podatkową, w tym:  

        

     

Środki trwałe     10 123 865,61   14 946 306,81  

Razem dodatnie różnice przejściowe    10 123 865,61    14 946 306,81 

Rezerwa na podatek dochodowy odroczony 

(według stawki 19%) 
   1 923 534,47     2 839 798,29  

         

Ujemne różnice przejściowe między wykazaną 

w księgach rachunkowych wartością aktywów 

i pasywów, a ich wartością podatkową, w tym: 

        

     

Zobowiązanie z tyt. leasingu    (13 802 182,65)  (19 523 087,81) 

Pozostałe zobowiązania i rezerwy    (453 703,47)  (339 892,16) 

Wartości niematerialne i prawne  (544 215,34)  (274 006,63) 

Należności i inne aktywa  (639 258,73)  (427 848,30) 

Razem ujemne różnice przejściowe    (15 439 360,19)    (20 564 834,90) 

     

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 

odroczonego (według stawki 19%) 

   (2 933 478,44)    (3 907 318,63) 

     

     

 

19. Struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych 

  31.12.2018  31.12.2017 

  zł  zł 

     

Środki pieniężne w kasie    81,93   81,93  

Środki pieniężne na rachunkach bankowych    14 792 887,84   11 340 811,18  

     

Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku 

przepływów pieniężnych 
   14 792 969,77    11 340 893,11 

     

 

 

    

20. Zmiana stanu należności dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych  

  31.12.2018  31.12.2017 

  zł  zł 

     

Zmiana stanu należności wg bilansu    62 678,47   (3 915 844,03)  

Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży środków 

trwałych 

 (289,62)  289,62 

Kompensata ze zobowiązaniami z tytułu leasingu wraz 

z naliczonymi odsetkami 

 -   (7 574 040,01)  

Zmiana stanu należności dla potrzeb rachunku 

przepływów pieniężnych 

   
62 388,85  

   
(11 489 594,42)  

     

 

  



Nordisk Polska Sp. z o.o.      

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. 

 

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego 

23 

21. Konsolidacja  

Na dzień 31 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2017 roku 100% udziałów w kapitale Spółki jest 

w posiadaniu Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Jednostką dominującą na najwyższym szczeblu sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018  roku obejmujące dane finansowe Spółki 

jest spółka Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, kontrolowana pośrednio przez Pana 

Zygmunta Solorza.  

 

 

22. Umowy nieuwzględnione w bilansie 

W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie była stroną istotnych umów 

nieuwzględnionych w bilansie. 

 

23. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne 

zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień bilansowy. 

 

24. Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych w ciągu roku obrotowego wyniosło:  

   2018   2017 

   Liczba osób   Liczba osób 

Pracownicy bezpośrednio produkcyjni   0  2 

Pracownicy pośrednio produkcyjni   0  2 

Pozostali   16  13 

Przeciętne zatrudnienie   16   17 

 
 

    

25. Wynagrodzenie Zarządu  

Wynagrodzenie wypłacone i należne  wyniosło:  

  2018   2017 

  zł  zł 

Zarząd  666 566,66    937 868,41 
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26. Transakcje z jednostkami powiązanymi  

    31.12.2018    31.12.2017 

    zł    zł 

         
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:       

Polkomtel Sp. z o.o.    4 394 479,28   4 390 992,99  

TK Telekom Sp. z o.o.    18,07   56,92  

    4 394 497,35    4 391 049,91 

     

Inne należności, w tym:       

Polkomtel Sp. z o.o.    812,21   997,81  

Interphone Service Sp. z o.o.    101,19   -  

Cyfrowy Polsat S.A.  358,08  113,41 

    1 271,48    1 111,22 

     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:         

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.    1 810 225,65   -  

Polkomtel Sp. z o.o.    63 768,17   1 899 278,63  

Cyfrowy Polsat S.A.  41 079,28  23 750,45 

TK Telekom Sp. z o.o.  13 815,00  - 

Plus Flota Sp. z o.o.  6 943,36  1 702,32 

Liberty Poland S.A.    2 091,00  2 091,00 

    1 937 922,46     1 926 822,40  

 

Inne zobowiązania, w tym: 

      

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.    15 586 137,75   -  

Polkomtel Sp. z o.o.    2 730,00   21 307 042,91  

    15 588 867,75     21 307 042,91  

 

Inne zobowiązania wobec jednostek powiązanych dotyczą głównie zobowiązań z tytułu leasingu finansowego – 

patrz nota 12. 

 

Przychody w okresie obrotowym, w tym: 
        

Polkomtel Sp. z o.o.    42 865 534,56   42 870 167,63  

TK Telekom Sp. z o.o.  182,24  19,62 

    42 865 716,80     42 870 187,25  

 

Koszty w okresie obrotowym, w tym: 
        

Polkomtel Sp. z o.o.    17 721 381,72   26 402 933,76  

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.  8 793 400,04  - 

TK Telekom Sp. z o.o.  171 600,00  500,00 

Cyfrowy Polsat S.A.    169 553,19   128 021,03  

Liberty Poland S.A.    20 400,00   20 400,00  

Plus Flota Sp. z o.o.  19 247,80  4 629,48 

IT Polpager S.A.  -  219 577,85 

    26 895 582,75     26 776 062,12  

 

Przychody finansowe w okresie obrotowym, w tym:         

Polkomtel Sp. z o.o.    3 439,51   1 575,99 

Cyfrowy Polsat S.A.  1 288,33  113,41 

Interphone Service Sp. z o.o.  328,39  317,26 

Liberty Poland S.A.  29,44  12,18 

Aero 2 Sp. z o.o.  -  1 556,64 

Teleaudio Dwa Sp. z o.o. S.k.  -  33,45 

    5 085,67    3 608,93 
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Koszty finansowe w okresie obrotowym, w tym: 

Polkomtel Sp. z o.o.    1 141 348,29   2 273 566,21  

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.  457 896,75  - 

    1 599 245,04     2 273 566,21 

     
 

Spółka nie zawarła z podmiotami powiązanymi transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 

 

27. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Wynagrodzenie należne podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych 

wyniosło:  

  2018  2017 

  zł  zł 

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania 

finansowego, w tym procedury dla celów 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Cyfrowy Polsat S.A. 

18 000,00  30 000,00 

     

 


