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1. Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczone na EURO 
 
 

I kwartal 2005 I kwartal 2004 I kwartal 2005 I kwartal 2004
WYBRANE DANE FINANSOWE 

PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000
Przychody ze sprzedazy 10 153 20 259 2 520 4 226

Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej 1 564 58 388 12

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 132 (13) 281 (3)

Zysk (strata) netto 1 204 150 299 31
Srodki pieniezne netto z dzialalnosci 
operacyjnej 

(1 819) (1 735) (445) (366)

Przeplywy srodków pienieznych z 
dzialalnosci inwestycyjnej 

1 274 395 312 83

Przeplywy srodków pienieznych z 
dzialalnosci finansowej 

84 (35) 21 (7)

Zwiekszenie / (zmniejszenie) netto srodków 
pienieznych i ich ekwiwalentów (461) (1 375) (113) (290)

Aktywa, razem 39 088 31 420 9 572 6 621

Zobowiazania dlugoterminowe 10 451 331 2 559 70

Zobowiazania krótkoterminowe 13 481 20 640 3 301 4 349

Kapital wlasny 15 156 10 449 3 711 2 202

Kapital podstawowy 37 800 37 800 9 256 7 965

Liczba akcji (w szt.) 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla  
(w zl / EUR) 

0,03 0,00 0,01 0,00

Wartosc ksiegowa na jedna akcje  
(w zl / EUR) 

0,40 0,28 0,10 0,06
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2. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartal 2005 r. 
 
2.1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
 
 

 

I  kwartal 2005        
okres                    

od 01.01.2005      
do 31.03.2005

I  kwartal 2004          
okres                    

od 01.01.2004      
do 31.03.2004

 PLN’000 PLN’000

Dzialalnosc kontynuowana 
Przychody ze sprzedazy 10 153 20 059
Koszt wlasny sprzedazy (7 569) (16 527)
Zysk (strata) brutto na sprzedazy 2 584 3 532
Koszty sprzedazy (257) (795)
Koszty ogólnego zarzadu (3 737) (3 328)
Pozostale przychody operacyjne 110 107
Pozostale koszty operacyjne (162) (70)
Udzial w zyskach jednostek objetych konsolidacja metoda 
praw wlasnosci (39) (10)

Zysk na sprzedazy jednostek zaleznych 2 617
Pozostale zyski (straty) z inwestycji 448 622
Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej 1 564 58
Koszty finansowe - netto (407) (71)
Umorzenie wartosci firmy (25)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 132 (13)
Podatek dochodowy (98) 86
Zysk (strata) udzialowców mniejszosciowych 170 77
Zysk (strata) netto 1 204 150

 
Zysk (strata) na jedna akcje 
Z dzialalnosci kontynuowanej 
Zwykly 0,03 0,00
Rozwodniony 0,03 0,00
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2.2. Skonsolidowany bilans 
 

 

stan na 
31.03.2005 

koniec           
I kwartalu             

2005

stan na 
31.12.2004 

koniec              
IV kwartalu                

2004

stan na 
31.03.2004 

koniec                 
I kwartalu             

2004

stan na 
31.12.2003 

koniec                 
IV kwartalu         

2003
 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
Aktywa trwale 
Wartosci niematerialne 1 086 559 316 493
Rzeczowe aktywa trwale 2 462 2 485 1 856 1 575
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych   
konsolidowanych metoda praw wlasnosci 

69 105 27 37

Aktywa z tytulu odroczonego podatku 
dochodowego 2 030 2 061 2 988 2 905

Naleznosci handlowe oraz pozostale naleznosci 2 873 2 738 284 290
Inne aktywa  1 150 760 2 163 1 635
 9 670 8 708 7 634 6 935
Aktywa obrotowe 
Zapasy 1 410 698 1 149 837
Naleznosci handlowe oraz pozostale naleznosci 15 490 19 406 17 867 14 955
Inne aktywa finansowe  5 680 6 559 101 93
Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty 6 838 7 299 4 669 6 102
 29 418 33 962 23 786 21 987
 
Aktywa trwale przeznaczone do sprzedazy 133
Aktywa razem 39 088 42 803 31 420 28 922
 
Kapital wlasny 
Kapital podstawowy 37 800 37 800 37 800 37 800
Kapital zapasowy  22 157 22 450 22 404 22 323
Kapital rezerwowy  1 859 1 774
Udzialy (akcje) wlasne (1 000) (1 000)
Zysk (strata) z lat ubieglych (50 744) (51 299) (51 252) (52 359)
Zysk netto okresu obrotowego 1 204 299 150 1 187
Kapital przypadajacy akcjonariuszom 
podmiotu dominujacego 

12 276 11 024 8 102 7 951

Udzialy akcjonariuszy mniejszosciowych 2 880 3 946 2 347 2 423
Razem kapital wlasny 15 156 14 970 10 449 10 374
 
Zobowiazanie dlugoterminowe 
Pozyczki i kredyty bankowe 147 166
Obligacje zamienne na akcje 9 896 9 959
Zobowiazanie z tytulu odroczonego podatku 
dochodowego 

54 62 115 116

Rezerwy dlugoterminowe 29 53 51 25
Zobowiazania dlugoterminowe z tytulu leasingu 
finansowego 

325 328 165 167

 10 451 10 568 331 308
 
Zobowiazania krótkoterminowe 
Zobowiazania handlowe oraz pozostale 
zobowiazania 

11 760 15 970 18 482 16 084

Zobowiazanie z tytulu podatku dochodowego 15 1
Zobowiazania krótkoterminowe z tytulu leasingu 
finansowego 

320 234 85 114

Krótkoterminowe pozyczki i kredyty bankowe 653 492 1 683 1 683
Rezerwy krótkoterminowe 748 554 390 358
 13 481 17 265 20 640 18 240
Pasywa razem 39 088 42 803 31 420 28 922
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2.3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wlasnym 
 
 I  kwartal 2005        

okres                    
od 01.01.2005      
do 31.03.2005

I  kwartal 2004          
okres                    

od 01.01.2004      
do 31.03.2004 

 PLN’000 PLN’000 

Kapital podstawowy  
Stan na poczatek okresu 37 800 37 800 
Stan na koniec okresu 37 800 37 800 
  
Kapital zapasowy 22 450 22 323 
Stan na poczatek okresu  
Zyski jednostkowe przeznaczone na kapital zapasowy 81 
Sprzedaz akcji jednostki zaleznej (293)  
Stan na koniec okresu 22 157 22 404 
  
Kapital rezerwowy  
Stan na poczatek okresu 1 774  
Realizacja programów opcji managerskich 85  
Stan na koniec okresu 1 859  
  
Udzialy wlasne do zbycia  
Stan na poczatek okresu (1 000) 
Stan na koniec okresu (1 000) 
  
Nierozliczony wynik z lat ubieglych  
Stan na poczatek okresu (51 299) (52 358) 
Zyski jednostkowe przeznaczone na kapital zapasowy (81) 
Nabycie oraz zbycie jednostek zaleznych 256  
Wynik finansowy Grupy kapitalowej za poprzedni okres 299 1 187 
Stan na koniec okresu (50 744) (51 252) 
  
Wynik finansowy biezacy  
Stan na poczatek okresu 299 1 187 
Przeniesienie wyniku finansowego za ubiegly okres (299) (1 187) 
Wynik finansowy biezacego okresu 1 204 150 
Stan na koniec okresu 1 204 150 
  
Razem kapitaly wlasne  
Stan na poczatek okresu 9 250 7 952 
Stan na koniec okresu 12 276 8 102 
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2.4. Skonsolidowany rachunek przeplywów pienieznych 
 

 

I  kwartal 2005        
okres                    

od 01.01.2005      
do 31.03.2005

I  kwartal 2004          
okres                    

od 01.01.2004      
do 31.03.2004 

 PLN’000 PLN’000 
Srodki pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej   
Wplywy (wydatki) pieniezne z dzialalnosci operacyjnej (1 427) (1 768) 
Odsetki zaplacone (20) 33 
Przeplyw y pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej (1 447) (1 735) 
  
Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci inwestycyjnej  
Odsetki otrzymane  97 627 
Wplywy ze sprzedazy krótkoterminowych papierów wartosciowych 3 950  
Wplywy ze sprzedazy podmiotu zaleznego 1 079  
Wydatki zwiazane z zakupem podmiotu zaleznego (65)  
Inne wplywy z aktywów finansowych 901  
Wplywy ze sprzedazy majatku trwalego 37 2 
Wydatki na zakup majatku trwalego (347) (119) 
Zakup krótkoterminowych papierów wartosciowych (3 456)  
Zakup podmiotu zaleznego (95) 
Inne wplywy inwestycyjne 32 10 
Inne wydatki inwestycyjne (954) (30) 
Srodki pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej 1 274 395 
  
Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci finansowej  
Splata odsetek (14) 
Odsetki zaplacone od obligacji zamiennych na akcje (371)  
Splata pozyczek (321)  
Splata zobowiazan z tytulu leasingu finansowego (81) (35) 
Zaciagniecie kredytów bankowych 486  
Inne wplywy finansowe 20 
Inne wydatki finansowe (6) 
Srodki pieniezne netto z dzialalnosci finansowej (287) (35) 

  
Zwiekszenie /(zmniejszenie) netto srodków pienieznych i ich 
ekwiwalentów (461) (1 375) 

Saldo otwarcia srodków pienieznych i ich ekwiwalentów 7 299 6 044 

Saldo zamkniecia srodków pienieznych i ich ekwiwalentów 6 838 4 669 
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3. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartal 2005 r. 
 
3.1. Rachunek zysków i strat 
 
 

 

I kwartal 2005 
okres od 

01.01.2005 do 
31.03.2005 

 

I kwartal 2004 
okres od 

01.01.2004 do 
31.03.2004 

 PLN’000  PLN’000 
Dzialalnosc kontynuowana    
Przychody ze sprzedazy 43   150  
Koszt wlasny sprzedazy (4)   0  
Zysk (strata) brutto na sprzedazy 39   150  
Zyski (straty) z inwestycji 3 092   594  
Koszty sprzedazy 0   0  
Koszty ogólnego zarzadu (457)   (449)  
Pozostale przychody operacyjne 6   8  
Pozostale koszty operacyjne (82)   (6)  
Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej 2 598   297  
Koszty finansowe - netto (323)   7  
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 275   304  
Podatek dochodowy (9)   100  
Zysk (strata) netto z dzialalnosci kontynuowanej 2 266   404  
    
Dzialalnosc zaniechana    
Strata netto z dzialalnosci zaniechanej 0   0  
Zysk (strata) netto 2 266   404  
    
Przypadajacy:    
Akcjonariuszom podmiotu dominujacego 910   162  
Akcjonariuszom mniejszosciowym 1 356    242  
 2 266   404  

    

Zysk (strata) na jedna akcje    
    
Z dzialalnosci kontynuowanej    
Zwykly 0,06   0,01  
Rozwodniony 0,06     
    
Z dzialalnosci kontynuowanej i zaniechanej    
Zwykly 0,06   0,01  
Rozwodniony 0,06     
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3.2. Bilans 
 

 

 stan na  
31.03.2005 

koniec I 
kwartalu 

2005 

stan na  
31.12.2004 

koniec IV 
kwartalu 

2004 

 

stan na  
31.03.2004 

koniec I 
kwartalu 

2004 

stan na  
31.12.2003 

koniec IV 
kwartalu 

2003 
  PLN’000 PLN’000  PLN’000 PLN’000 
Aktywa trwale       
Wartosci niematerialne  5  1   9  13  
Rzeczowe aktywa trwale  279  287   70  81  
Inwestycje w jednostkach zaleznych  34 565  36 305   20 047  20 043  
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych   
konsolidowanych metoda praw wlasnosci 

 2 947  2 947   4 517  3 967  

Inwestycje w pozostalych jednostkach  1  1   1  1  
Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego  641  641   1 299  1 199  
Naleznosci handlowe oraz pozostale naleznosci  2 871  2 736   953  898  
Inne aktywa finansowe   0  0   0  0  
  41 309  42 918   26 896  26 202  
Aktywa obrotowe       
Zapasy  0  0   0  0  
Naleznosci handlowe oraz pozostale naleznosci  6 870  5 678   1 705  1 674  
Inne aktywa finansowe   6 778  7 510   0  0  
Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty  4 613  1 224   1 883  2 256  
  18 261  14 412   3 588  3 930  
       

Aktywa trwale przeznaczone do sprzedazy  0  0   0  0  
       

Aktywa razem  59 570  57 330   30 484  30 132  
       
Kapital wlasny       
Kapital podstawowy  37 800  37 800   37 800  37 800  
Kapital zapasowy   22 050  22 050   22 050  22 050  
Kapital rezerwowy z aktualizacji wyceny  11 184  11 184   0  0  
Pozostale kapitaly rezerwowe  1 143  1 058   0  0  
Udzialy (akcje) wlasne  0  0   0  0  
Zysk (strata) z lat ubieglych  (27 908)  (30 162)   (30 162)  (31 016)  
Zysk netto okresu obrotowego  2 266  2 253   404  854  
  46 535  44 183   30 092  29 688  
Zobowiazanie dlugoterminowe       
Pozyczki i kredyty bankowe  147  166   0  0  
Obligacje zamienne na akcje  9 577  9 574   0  0  
Zobowiazanie z tytulu odroczonego podatku 
dochodowego  2 668  2 659   110  110  

Zobowiazania z tytulu swiadczen pracowniczych  0  0   0  0  
Rezerwy dlugoterminowe  25  25   25  25  
Zobowiazania dlugoterminowe z tytulu leasingu 
finansowego  8  0   0  0  

  12 425  12 424   135  135  
       

Zobowiazania zwiazane bezposrednio z aktywami 
trwalymi przeznaczonymi do sprzedazy  0  0   0  0  

  12 425  12 424   135  135  
Zobowiazania krótkoterminowe       
Zobowiazania handlowe oraz pozostale zobowiazania  250  314   251  303  
Zobowiazania z tytulu swiadczen pracowniczych  0  0   0  0  
Zobowiazanie z tytulu podatku dochodowego  0  0   0  0  
Zobowiazania krótkoterminowe z tytulu leasingu 
finansowego  4  0   0  0  

Krótkoterminowe pozyczki i kredyty bankowe  37  23   0  0  
Obligacje zamienne na akcje  319  386   0  0  
Rezerwy krótkoterminowe  0  0   6  6  
  610  723   257  309  
         

Pasywa razem  59 570  57 330   30 484  30 132  

 
 



MCI Management S.A. 
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2005 
 

 8 

 
3.3   Zestawienie zmian w kapitale wlasnym 
 
 
 I  kwartal 2005        

okres                    
od 01.01.2005      
do 31.03.2005

I  kwartal 2004          
okres                    

od 01.01.2004      
do 31.03.2004 

 PLN’000 PLN’000 

Kapital podstawowy  
Stan na poczatek okresu 37 800 37 800 
Stan na koniec okresu 37 800 37 800 
  
Kapital zapasowy 22 050 22 050 
Stan na poczatek okresu  
Stan na koniec okresu 22 050 22 050 
  
Kapital rezerwowy z aktualizacji wyceny  
Stan na poczatek okresu 11 184  
Stan na koniec okresu 11 184  
  
Pozostale kapitaly rezerwow e  
Stan na poczatek okresu 1 058  
Realizacja programów opcji managerskich 85  
Stan na koniec okresu 1 143  
  
Udzialy wlasne do zbycia  
Stan na poczatek okresu  
Stan na koniec okresu  
  
Nierozliczony wynik z lat ubieglych  
Stan na poczatek okresu (30 161) (31 016) 
Wynik finansowy za poprzedni okres 2 253 855 
Stan na koniec okresu (27 908) (30 161) 
  
Wynik finansowy biezacy  
Stan na poczatek okresu 2 253 855 
Przeniesienie wyniku finansowego za ubiegly okres (2 253) (855) 
Wynik finansowy biezacego okresu 2 266 403 
Stan na koniec okresu 2 266 403 
  
Razem kapitaly wlasne  
Stan na poczatek okresu 44 183 29 688 
Stan na koniec okresu 46 535 30 092 
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3.4. Rachunek przeplywów pienieznych 
 

 

 I kwartal 2005 
okres od 

01.01.2005 do 
31.03.2005 

 

I kwartal 2004 
okres od 

01.01.2004 do 
31.03.2004 

  PLN’000  PLN’000 
Srodki pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej      
Wplywy / wyplywy pieniezne z dzialalnosci operacyjnej  (511)   (889)  
Odsetki zaplacone  (4)    
Podatek dochodowy zaplacony     
Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej  (515)   (889)  
     
Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci 
inwestycyjnej 

 
   

Odsetki otrzymane   93   621  
Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do 
sprzedazy 

 
   

Wplywy ze sprzedazy krótkoterminowych papierów 
wartosciowych 

 
3 950    

Wplywy ze sprzedazy aktywów finansowych dostepnych 
do sprzedazy 

 
   

Wplywy ze sprzedazy podmiotu zaleznego  3 419    
Inne wplywy z aktywów finansowych  901    
Wplywy ze sprzedazy majatku trwalego     
Wydatki na zakup majatku trwalego  (4)    
Wydatki na zakup akcji i udzialów w podmiotach 
stowarzyszonych  

 
   

Zakup krótkoterminowych papierów wartosciowych  (3 055)    
Zakup podmiotu zaleznego     
Inne wydatki inwestycyjne  (1 026)   (105)  
Srodki pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej  4 278    516  
     
Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci 
finansowej 

 
   

Dywidendy wyplacone     
Splata kredytów i pozyczek  (2)    
Splata zobowiazan z tytulu leasingu finansowego  (1)    
Srodki uzyskane z emisji obligacji zamiennych na akcje     
Odsetki zaplacone od obligacji zamiennych na akcje  (371)    
Zaciagniecie kredytów bankowych     
Zmiana stanu kredytów w rachunku biezacym      
Srodki pieniezne netto z dzialalnosci finansowej  (374)   0  

     
Zwiekszenie /(zmniejszenie) netto srodków 
pienieznych i ich ekwiwalentów  

3 389   (373)  

Saldo otwarcia srodków pienieznych i ich ekwiwalentów  1 224   2 256  
Zmiana stanu srodków pienieznych z tytulu róznic 
kursowych  

   

Saldo zamkniecia srodków pienieznych i ich 
ekwiwalentów  

4 613   1 883  

 
 



MCI Management S.A. 
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2005 
 

 10 

 
CZESC OPISOWA 

 
Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartal 2005 r. 
Grupy Kapitalowej MCI Management S.A.  
 
 
1. Zastosowane zasady i metody rachunkowosci 
 
Zasady rachunkowosci 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostalo po raz pierwszy sporzadzone zgodnie 
z Miedzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej (MSSF). Ze wzgledu na 
prezentowanie danych porównawczych za rok 2004, dniem przejscia na MSSF jest dzien 01.01.2004 
(31.12.2003). 
 
Konsolidacja 
 
Jednostki zalezne 
 
Jednostki zalezne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których fundusz MCI Management S.A. ma 
zdolnosc kierowania ich polityka finansowa i operacyjna, co zwykle towarzyszy posiadaniu wiekszosci 
ogólnej liczby glosów w organach stanowiacych. Przy ocenie czy fundusz MCI kontroluje dana jednostke, 
uwzglednia sie istnienie i wplyw potencjalnych praw glosu, które w danej chwili mozna zrealizowac. 
Jednostki zalezne podlegaja pelnej konsolidacji od dnia przejecia nad nimi kontroli przez fundusz MCI do 
dnia ustania kontroli. 
 
Na dzien nabycia aktywa i pasywa nabywanej jednostki zaleznej sa wyceniane wedlug ich ceny nabycia. 
Nadwyzka ceny nabycia powyzej wartosci godziwej mozliwych do zidentyfikowania przejetych aktywów 
netto jednostki jest ujmowana jako wartosc firmy. Jezeli róznica pomiedzy wartoscia godziwa a wartoscia 
ksiegowa netto nie jest istotna, to za wartosc godziwa aktywów netto jednostki zaleznej przyjmuje sie jej 
wartosc ksiegowa. W przypadku gdy cena nabycia jest nizsza od wartosci godziwej mozliwych do 
zidentyfikowania przejetych aktywów netto jednostki, róznica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków 
i strat okresu, w którym nastapilo nabycie. Udzial wlascicieli mniejszosciowych jest wykazywany 
w odpowiedniej proporcji wartosci godziwej aktywów i kapitalów. W kolejnych okresach, straty 
przypadajace wlascicielom mniejszosciowym powyzej wartosci ich udzialów, pomniejszaja kapitaly 
jednostki dominujacej. 
 
Jednostki stowarzyszone 
 
Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które fundusz MCI wywiera znaczacy wplyw, lecz 
których nie kontroluje. Znaczacy wplyw wywierany na jednostke ma zwykle miejsce w przypadku 
posiadania od 20 do 50 % ogólnej liczby glosów w organach stanowiacych. Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych rozlicza sie metoda praw wlasnosci i ujmuje poczatkowo wedlug kosztu nabycia. 
Inwestycja w jednostkach stowarzyszonych obejmuje wartosc firmy pomniejszona o ewentualne 
skumulowane odpisy z tytulu utraty wartosci, okreslona w dniu nabycia. 
 
Udzial funduszu MCI Management S.A. w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych od dnia 
nabycia ujmuje sie w rachunku zysków i strat, zas jego udzial w zmianach stanu innych kapitalów od dnia 
nabycia w innych kapitalach. O laczne zmiany stanu od dnia nabycia koryguje sie wartosc bilansowa 
inwestycji. Gdy udzial funduszu MCI w stratach jednostki stowarzyszonej staje sie równy lub wiekszy od 
wartosci jego udzialu w tej jednostce,  fundusz MCI zaprzestaje ujmowac dalsze straty, chyba ze wzial na 
siebie obowiazki lub dokonuje platnosci w imieniu danej jednostki stowarzyszonej.  
 
Zyski i straty wynikajace z transakcji pomiedzy spólkami z Grupy Kapitalowej MCI Management S.A. a 
podmiotem stowarzyszonym podlegaja wylaczeniom konsolidacyjnym zgodnie z udzialem funduszu MCI 
w kapitalach podmiotu stowarzyszonego. Straty ponoszone przez jednostke stowarzyszona moga 
swiadczyc o utracie wartosci jej aktywów, co powoduje koniecznosc rozpoznania odpisu aktualizujacego 
na odpowiednim poziomie.  
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Skonsolidowane sprawozdania finansowe zawieraja sprawozdanie finansowe jednostki dominujacej MCI 
Management S.A. oraz sprawozdania jednostek kontrolowanych przez fundusz MCI sporzadzone na 
dzien 31 grudnia kazdego roku.  
 
Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciagu roku sa ujmowane w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym od/do momentu odpowiednio ich nabycia lub zbycia. 
 
Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiedzy podmiotami powiazanymi objetymi konsolidacja 
podlegaja wylaczeniom konsolidacyjnym. 
 
Przychody ze sprzedazy 
 
Przychody ze sprzedazy ujmowane sa w wartosci godziwej zaplat otrzymanych lub naleznych 
i reprezentuja naleznosci za produkty, towary i uslugi dostarczone w ramach normalnej dzialalnosci 
gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki zwiazane ze sprzedaza. 
 
Przychód ze sprzedazy towarów ujmowany jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa 
wlasnosci. 
 
Przychód ze sprzedazy uslug ujmuje sie w okresie, w którym swiadczono uslugi, w oparciu o stopien 
zaawansowania konkretnej transakcji, okreslony na podstawie stanu faktycznego wykonanych prac do 
calosci uslug do wykonania. 
 
Leasing 
 
Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenosza zasadniczo cale 
potencjalne korzysci oraz ryzyko wynikajace z bycia wlascicielem na leasingobiorce. Wszystkie pozostale 
rodzaje leasingu sa traktowane jako leasing operacyjny. 
 
Aktywa uzytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego sa traktowane jak aktywa Grupy 
Kapitalowej i sa wyceniane w ich wartosci godziwej w momencie ich nabycia, nie wyzszej jednak niz 
wartosc biezaca minimalnych oplat leasingowych. Powstajace z tego tytulu zobowiazanie wobec 
leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji zobowiazania z tytulu leasingu finansowego. 
Platnosci leasingowe sa dzielone na czesc odsetkowa oraz czesc kapitalowa, tak, by stopa odsetek od 
pozostajacego zobowiazania byla wielkoscia stala. Koszty finansowe sa odnoszone do rachunku zysków i 
strat. 
 
Oplaty leasingowe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego obciazaja koszty metoda liniowa przez 
okres leasingu, lub okres uzytkowania w przypadku gdy istnieje pewnosc, ze leasingobiorca uzyska tytul 
wlasnosci przed koncem okresu leasingu. 
 
Waluty obce 
 
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niz polski zloty sa ksiegowane po kursie waluty 
obowiazujacym na dzien transakcji. Na dzien bilansowy, aktywa i pasywa pieniezne denominowane w 
walutach obcych sa przeliczane wedlug kursu obowiazujacego na ten dzien. Zyski i straty wynikle 
z przeliczenia walut sa odnoszone bezposrednio w rachunek zysków i strat, za wyjatkiem przypadków, 
gdy powstaly one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepienieznych, w przypadku których zmiany 
wartosci godziwej odnosi sie bezposrednio na kapital. 
 
Swiadczenia pracownicze 
 
Kwoty krótkoterminowych swiadczen na rzecz pracowników innych niz z tytulu rozwiazania stosunku 
pracy i swiadczen kapitalowych ujmuje sie jako zobowiazanie, po uwzglednieniu wszelkich kwot juz 
wyplaconych i jednoczesnie jako koszt okresu, chyba ze swiadczenie nalezy uwzglednic w koszcie 
wytworzenia skladnika aktywów. 
 
Swiadczenia pracownicze w formie platnych nieobecnosci ujmuje jako zobowiazanie i koszt w momencie 
wykonania pracy przez pracowników, jezeli wykonana praca powoduje narastanie mozliwych przyszlych 
platnych nieobecnosci lub w momencie ich wystapienia, jezeli nie ma zwiazku miedzy praca a 
narastaniem ewentualnych przyszlych platnych nieobecnosci. 
 



MCI Management S.A. 
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2005 
 

 12 

Swiadczenie z tytulu rozwiazania stosunku pracy ujmuje sie jako zobowiazanie i koszt wówczas, gdy 
rozwiazany zostal stosunek pracy z pracownikiem (lub ich grupa) przed osiagnieciem przez niego wieku 
emerytalnego lub gdy nastapilo zapewnienie swiadczenia z tytulu rozwiazania stosunku pracy w 
nastepstwie zlozonej przez jednostke propozycji zachecajacej do dobrowolnego odejscia z pracy. 
 
Do kapitalowych swiadczen pracowniczych zaliczane sa swiadczenia w takich formach, jak udzialy/akcje, 
opcje na akcje wlasne i inne instrumenty kapitalowe emitowane przez jednostke, a takze platnosci 
pieniezne, których wysokosc uzalezniona jest od przyszlej ceny rynkowej akcji/udzialów jednostki. 
 
Wartosc godziwa swiadczonej przez pracowników pracy, w zamian za przyznanie opcji, powieksza 
koszty. Laczna kwote, rozliczana w koszty przez okres nabywania uprawnien przez pracowników do 
realizacji opcji, ustala sie w oparciu o wartosc godziwa przyznanych opcji, z wylaczeniem wplywu 
ewentualnych niezwiazanych z rynkiem kapitalowym (nierynkowych) warunków nabywania uprawnien 
(np. celów do osiagniecia w zakresie rentownosci i wzrostu sprzedazy). Nierynkowe warunki nabywania 
uprawnien do realizacji uwzglednia sie w zalozeniach, co do przewidywanej liczby opcji, które moga 
zostac zrealizowane. W przypadku opcji, których realizacja jest oparta na warunkach nierynkowych, na 
kazdy dzien bilansowy jednostka weryfikuje swoje oszacowania. Wplyw ewentualnej weryfikacji 
pierwotnych oszacowan ujmuje w rachunku zysków i strat, w korespondencji z kapitalem wlasnym przez 
pozostaly okres nabywania uprawnien do realizacji opcji. 
 
Uzyskane wplywy z tytulu realizacji opcji (pomniejszone o koszty transakcyjne bezposrednio zwiazane z 
realizacja) odnosi sie na kapital zakladowy (wartosc nominalna) oraz kapital rezerwowy ze sprzedazy 
akcji powyzej ich wartosci nominalnej. 
 
Spólki Grupy Kapitalowej MCI Management S.A. nie oferuja swoim pracownikom udzialu w zadnych 
programach dotyczacych swiadczen po okresie zatrudnienia. 
 
Spólki Grupy prowadza programy wynagrodzen oparte na i regulowane akcjami. Grupa MCI dostosowala 
ksiegi do wymogów MSSF 2. Zgodnie z przepisami przejsciowymi, wymogi MSSF 2 zastosowane zostaly 
w odniesieniu do programów platnosci instrumentami kapitalowymi rozpoczetych po dniu 7 listopada 
2002, których wszystkie warunki pozwalajace na bezwzgledna realizacje praw przez ich beneficjentów nie 
zostaly zrealizowane do dnia 1 stycznia 2005.  
 
Programy platnosci instrumentami kapitalowymi skierowane sa do wybranych pracowników spólek 
funduszu MCI i MCI Management S.A. Programy te moga posiadac dwojaka forme rozliczenia – poprzez 
dostawe instrumentów kapitalowych badz poprzez rozliczenie gotówkowe. 
 
Programy rozliczane poprzez dostawe instrumentów kapitalowych sa wyceniane wedlug wartosci 
godziwej w momencie ich rozpoczecia. Tak ustalona wartosc godziwa jest rozliczana w kosztach przez 
okres od rozpoczecia programu do momentu spelnienia przez jego uczestników wszystkich warunków 
pozwalajacych na uzyskanie bezwzglednego do prawa objecia instrumentów kapitalowych . Wartosc 
godziwa odnoszona w koszty jest ponadto korygowana w oparciu o przewidywania, co do faktycznej 
mozliwosci realizacji praw do instrumentów kapitalowych. 
 
Wartosc godziwa ustalana jest przy zastosowaniu modeli prognostycznych, których wybór i szczególowa 
implementacja jest zalezna od specyfiki programu. Oczekiwany okres do momentu realizacji instrumentu 
uzyty w modelu, korygowany jest w oparciu o najlepsze szacunki zarzadu, o efekt braku mozliwosci 
realizacji instrumentu, ograniczen w jego realizacji oraz wzgledów behawioralnych.  
 
W przypadku programów przewidujacych rozliczenie gotówkowe, zobowiazanie równe czesci 
dostarczonych towarów lub wykonanych uslug ujmowane jest wedlug wartosci godziwej ustalonej na 
kazdy dzien bilansowy. 
 
Podatki 
 
Na obowiazkowe obciazenia wyniku skladaja sie: podatek biezacy oraz podatek odroczony.  
 
Biezace obciazenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa rózni sie od ksiegowego zysku (straty) 
netto w zwiazku z wylaczeniem przychodów podlegajacych opodatkowaniu i kosztów stanowiacych 
koszty uzyskania przychodów w latach nastepnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie 
beda podlegaly opodatkowaniu. Obciazenia podatkowe sa wyliczane w oparciu o stawki podatkowe 
obowiazujace w danym roku obrotowym. 
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Podatek odroczony jest wyliczany metoda bilansowa jako podatek podlegajacy zaplaceniu lub zwrotowi w 
przyszlosci na róznicach pomiedzy wartosciami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadajacymi im 
wartosciami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. 
 
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich róznic przejsciowych 
podlegajacych opodatkowaniu, natomiast skladnik aktywów z tytulu podatku odroczonego jest 
rozpoznawany do wysokosci w jakiej jest prawdopodobne, ze bedzie mozna pomniejszyc przyszle zyski 
podatkowe o rozpoznane ujemne róznice przejsciowe. Pozycja aktywów lub zobowiazanie podatkowe nie 
powstaje, jesli róznica przejsciowa powstaje z tytulu wartosci firmy lub z tytulu pierwotnego ujecia innego 
skladnika aktywów lub zobowiazania w transakcji, która nie ma wplywu ani na wynik podatkowy ani na 
wynik ksiegowy. 
 
Rezerwa z tytulu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejsciowych róznic podatkowych 
powstalych w wyniku inwestycji w podmioty zalezne i stowarzyszone oraz wspólne przedsiewziecia, 
chyba ze fundusz MCI jest zdolny kontrolowac moment odwrócenia róznicy przejsciowej i jest 
prawdopodobne, iz w dajacej sie przewidziec przyszlosci róznica przejsciowa sie nie odwróci. 
 
Wartosc skladnika aktywów z tytulu podatku odroczonego podlega analizie na kazdy dzien bilansowy, a 
w przypadku, gdy spodziewane przyszle zyski podatkowe nie beda wystarczajace dla realizacji skladnika 
aktywów lub jego czesci nastepuje jego odpis.  
 
Podatek odroczony jest wyliczany przy uzyciu stawek podatkowych, które beda obowiazywac 
w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiazanie stanie sie wymagalne. 
Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji 
ujetych bezposrednio w kapitale wlasnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest równiez 
rozliczany bezposrednio w kapitaly wlasne. 
 
Rzeczowe aktywa trwale 
 
Skladniki rzeczowego majatku trwalego poczatkowo ujmowane sa wedlug kosztu (ceny nabycia lub 
kosztu wytworzenia) pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utrate wartosci. 
 
Koszty finansowania zewnetrznego bezposrednio zwiazanego z nabyciem lub wytworzeniem skladników 
majatku wymagajacych dluzszego okresu czasu, aby mogly byc zdatne do uzytkowania lub odsprzedazy, 
sa doliczane do kosztów wytworzenia takich srodków trwalych, az do momentu oddania tych srodków 
trwalych do uzytkowania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania 
pozyskanych srodków a zwiazane z powstawaniem srodków trwalych pomniejszaja wartosc 
skapitalizowanych kosztów finansowania zewnetrznego. 
 
Amortyzacje wylicza sie dla wszystkich srodków trwalych, z pominieciem gruntów oraz srodków trwalych 
w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatnosci tych srodków, uzywajac metody liniowej, 
przy zastosowaniu nastepujacych rocznych stawek amortyzacji: 
 
Budynki i budowle 4% 
Maszyny i urzadzenia, srodki transportu oraz pozostale  10% - 30% 
 
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego sa amortyzowane przez okres ich 
ekonomicznej uzytecznosci, odpowiednio jak aktywa wlasne, nie dluzej jednak niz okres trwania leasingu. 
 
Zyski lub straty wynikle ze sprzedazy / likwidacji lub zaprzestania uzytkowania srodków trwalych sa 
okreslane jako róznica pomiedzy przychodami ze sprzedazy a wartoscia netto tych srodków trwalych i sa 
ujmowane w rachunku zysków i strat.  
 
Wartosci niematerialne  
 
Wartosc firmy powstajaca przy konsolidacji wynika z wystapienia na dzien nabycia nadwyzki kosztu 
nabycia jednostki nad wartoscia godziwa identyfikowalnych skladników aktywów i pasywów jednostki 
zaleznej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsiewziecia na dzien nabycia.  
 
Wartosc firmy jest wykazywana jako skladnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega analizie pod 
katem utraty wartosci. Ewentualna utrata wartosci rozpoznawana jest od razu w rachunku zysków i strat i 
nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach. 
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Przy sprzedazy jednostki zaleznej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsiewziecia, odpowiednia czesc 
wartosci firmy uwzgledniana jest przy wyliczaniu zysku badz straty na sprzedazy.  
 
Wartosc firmy powstala przed data zmiany zasad na MSSF ujeta zostala w ksiegach zgodnie z wartoscia 
rozpoznana wedlug wczesniej stosowanych zasad rachunkowosci i podlegala testowi na utrate wartosci 
na dzien przejscia na MSSF.   
 
Koszty prac rozwojowych sa kapitalizowane wylacznie w sytuacji, gdy realizowany jest scisle okreslony 
projekt, jest prawdopodobne ze skladnik aktywów przyniesie przyszle korzysci ekonomiczne oraz koszty 
zwiazane z projektem moga byc wiarygodnie oszacowane.  
 
Koszty prac rozwojowych sa amortyzowane metoda liniowa przez przewidywany okres ich ekonomicznej 
przydatnosci. 
 
W przypadku, gdy niemozliwe jest wyodrebnienie wytworzonego we wlasnym zakresie skladnika 
aktywów, koszty prac rozwojowych sa ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostaly 
poniesione. 
 
Koszty prac badawczych nie podlegaja aktywowaniu i sa prezentowane w rachunku zysków i strat jako 
koszty w okresie, w którym zostaly poniesione. 
 
Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje sie w wysokosci kosztów poniesionych na 
zakup i przygotowanie do uzywania danego programu komputerowego. Aktywowany koszt odpisuje sie 
przez szacowany okres uzytkowania oprogramowania nie dluzszy niz 3 lata. 
 
Utrata wartosci 
 
Na kazdy dzien bilansowy spólki Grupy Kapitalowej dokonuja przegladu wartosci netto skladników 
majatku trwalego w celu stwierdzenia, czy nie wystepuja przeslanki wskazujace na mozliwosc utraty ich 
wartosci. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przeslanek, szacowana jest wartosc 
odzyskiwalna danego skladnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytulu. W sytuacji, 
gdy skladnik aktywów nie generuje przeplywów pienieznych, które sa w znacznym stopniu niezaleznymi 
od przeplywów generowanych przez inne aktywa, analize przeprowadza sie dla grupy aktywów 
generujacych przeplywy pieniezne, do której nalezy dany skladnik aktywów. 
 
W przypadku wartosci niematerialnych o nieokreslonym okresie uzytkowania, test na utrate wartosci 
przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy wystepuja przeslanki wskazujace na mozliwosc 
wystapienia utraty wartosci.  
 
Wartosc odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyzsza z dwóch wartosci: wartosc godziwa pomniejszona 
o koszty sprzedazy lub wartosc uzytkowa. Ta ostatnia wartosc odpowiada wartosci biezacej szacunku 
przyszlych przeplywów pienieznych zdyskontowanych przy uzyciu stopy dyskonta uwzgledniajacej 
aktualna rynkowa wartosc pieniadza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego aktywa.  
 
Jezeli wartosc odzyskiwalna jest nizsza od wartosci ksiegowej netto skladnika aktywów (lub grupy 
aktywów), wartosc ksiegowa jest pomniejszana do wartosci odzyskiwalnej. Strata z tytulu utraty wartosci 
jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym wystapila, za wyjatkiem sytuacji gdy skladnik aktywów 
ujmowany byl w wartosci przeszacowanej (wówczas utrata wartosci traktowana jest jako obnizenie 
wczesniejszego przeszacowania).  
 
W momencie gdy utrata wartosci ulega nastepnie odwróceniu, wartosc netto skladnika aktywów (lub 
grupy aktywów) zwiekszana jest do nowej wyszacowanej wartosci odzyskiwalnej, nie wyzszej jednak od 
wartosci netto tego skladnika aktywów jaka bylaby ustalona, gdyby utrata wartosci nie zostala rozpoznana 
w poprzednich latach. Odwrócenie utraty wartosci ujmowane jest przychodach, o ile skladnik aktywów nie 
podlegal wczesniej przeszacowaniu – w takim przypadku, odwrócenie utraty wartosci odnoszone jest na 
kapital z aktualizacji wyceny. 
 
Aktywa trwale przeznaczone do zbycia 
 
Aktywa trwale (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
zbycia wyceniane sa po nizszej z dwóch wartosci: wartosci bilansowej lub wartosci godziwej 
pomniejszonych o koszty zwiazane ze sprzedaza. 
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Aktywa trwale i grupy aktywów netto klasyfikowane sa jako przeznaczone do zbycia, jezeli ich wartosc 
bilansowa bedzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedazy niz w wyniku ich dalszego ciaglego 
uzytkowania. Warunek ten uznaje sie za spelniony wylacznie wówczas, gdy wystapienie transakcji 
sprzedazy jest bardzo prawdopodobne, a skladnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do 
zbycia) jest dostepny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedazy. Klasyfikacja skladnika 
aktywów jako przeznaczonego do zbycia zaklada zamiar kierownictwa spólki do zakonczenia transakcji 
sprzedazy w ciagu roku od momentu zmiany klasyfikacji.  
 
Zapasy 
 
Wartosc poczatkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) 
poniesione w zwiazku z doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia 
zapasów obejmuje cene zakupu, powiekszona o cla importowe i inne podatki (niemozliwe do 
pózniejszego odzyskania od wladz podatkowych), koszty transportu, zaladunku, wyladunku i inne koszty 
bezposrednio zwiazane z pozyskaniem zapasów, pomniejszana o opusty, rabaty i inne podobne 
zmniejszenia. 
 
Zapasy wycenia sie w wartosci poczatkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) lub w cenie 
sprzedazy netto w zaleznosci od tego, która z nich jest nizsza. Cena sprzedazy netto odpowiada 
oszacowanej cenie sprzedazy pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakonczenia produkcji oraz 
koszty doprowadzenia zapasów do sprzedazy lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedazy, marketingu 
itp.). 
 
W odniesieniu do zapasów, które nie sa wzajemnie wymienialne oraz wyrobów i uslug wytworzonych i 
przeznaczonych do realizacji konkretnych przedsiewziec, koszt zapasów ustala sie metoda szczególowej 
identyfikacji poszczególnych kosztów. Metoda ta polega na przyporzadkowaniu konkretnego kosztu 
(wartosci poczatkowej) do poszczególnych pozycji zapasów. W odniesieniu do pozostalych zapasów 
koszt ustala sie stosujac metode „pierwsze weszlo, pierwsze wyszlo” (FIFO). 
 
Instrumenty finansowe 
 
Aktywa i zobowiazania finansowe ujmowane sa w bilansie Grupy Kapitalowej w momencie, gdy spólki 
Grupy MCI staja sie strona wiazacej umowy.  
 
Naleznosci z tytulu dostaw i uslug 
Naleznosci z tytulu dostaw i uslug nie sa instrumentem generujacym odsetki i wyceniane sa w ksiegach w 
wartosci nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujace wartosc naleznosci watpliwych.  
 
Inwestycje w papiery wartosciowe 
W przypadku, gdy konwencja rynkowa przewiduje dostawe papieru wartosciowego po uplywie scisle 
sprecyzowanego okresu czasu po dacie transakcji, inwestycje w papiery wartosciowe sa ujmowane w 
ksiegach i wylaczane z ksiag w dniu zawarcia transakcji kupna lub sprzedazy. Inwestycje w papiery 
wartosciowe wyceniane sa poczatkowo wedlug ceny zakupu skorygowanej o koszty transakcji.  
Inwestycje w papiery wartosciowe klasyfikowane sa jako przeznaczone do obrotu lub dostepne do 
sprzedazy wyceniane sa na dzien bilansowy wedlug wartosci godziwej. W przypadku, gdy papiery 
wartosciowe zaklasyfikowane zostaly jako przeznaczone do obrotu, zyski i straty wynikajace ze zmiany 
wartosci godziwej ujmowane sa w rachunku zysków i strat za dany okres. W przypadku aktywów 
dostepnych do sprzedazy, zyski i straty wynikajace ze zmiany ich wartosci godziwej ujmowane sa 
bezposrednio w kapitalach, az do momentu sprzedazy skladnika aktywów lub rozpoznania utraty 
wartosci. Wówczas skumulowane zyski lub straty rozpoznane poprzednio w kapitalach przenoszone sa 
do rachunku zysków i strat za dany okres.  
 
Zobowiazania finansowe oraz instrumenty kapitalowe 
Zobowiazania finansowe oraz instrumenty kapitalowe sa klasyfikowane w zaleznosci od ich tresci 
ekonomicznej wynikajacej z zawartych umów. Instrument kapitalowy to umowa dajaca prawo do udzialu 
w aktywach spólek Grupy pomniejszonych o wszystkie zobowiazania.  
 
Kredyty bankowe 
Oprocentowane kredyty bankowe (w tym równiez kredyty w rachunku biezacym) ksiegowane sa w 
wartosci uzyskanych wplywów pomniejszonych o koszty bezposrednie pozyskania srodków. Koszty 
finansowe, lacznie z prowizjami platnymi w momencie splaty lub umorzenia oraz kosztami bezposrednimi 
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zaciagniecia kredytów, ujmowane sa w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody memorialowej i 
zwiekszaja wartosc ksiegowa instrumentu z uwzglednieniem splat dokonanych w biezacym okresie.  
 
Zamienne instrumenty dluzne 
Zamienne instrumenty dluzne to zlozone instrumenty finansowe zawierajace w sobie zarówno element 
zobowiazaniowy jak i element kapitalowy. W momencie emisji, wartosc godziwa czesci zobowiazaniowej 
jest ustalana przy uzyciu rynkowej stopy procentowej obowiazujacej dla podobnych zobowiazan nie 
posiadajacych opcji zamiany na akcje. Róznica pomiedzy kwota srodków uzyskanych z emisji 
zamiennego instrumentu dluznego i wartoscia godziwa elementu zobowiazaniowego, reprezentujaca 
wbudowana opcje zamiany zobowiazania na udzial w kapitale spólki, ujmowana jest w kapitalach.  
 
Koszty emisji rozdzielane sa pomiedzy elementy zobowiazaniowy i kapitalowy zamiennego instrumentu 
dluznego, proporcjonalnie do ich wartosci na dzien emisji. Koszty dotyczace czesci kapitalowej ujmowane 
sa bezposrednio w kapitalach.  
 
Koszty odsetek dotyczace elementu zobowiazaniowego wyliczane sa dla kwoty elementu 
zobowiazaniowego przy zastosowaniu rynkowej stopy procentowej obowiazujacej dla podobnych 
zobowiazan nie posiadajacych opcji zamiany na akcje. Róznica pomiedzy tak wyliczonym kosztem 
odsetek a kwota odsetek faktycznie zaplaconych, zwieksza wartosc ksiegowa zamiennego instrumentu 
dluznego.  
 
Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug 
Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug nie sa instrumentem odsetkowym i wykazywane sa w bilansie w 
wartosci nominalnej.  
 
Instrumenty kapitalowe 
Instrumenty kapitalowe wyemitowane przez spólki z Grupy MCI ujmowane sa w wartosci uzyskanych 
wplywów pomniejszonych o bezposrednie koszty emisji.  
 
Rezerwy na zobowiazania 
 
Rezerwy na zobowiazania tworzy sie w przypadku, gdy na Grupie ciazy istniejacy obowiazek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikajacy z przeszlych zdarzen i jest prawdopodobne, ze wypelnienie obowiazku 
spowoduje zmniejszenie zasobów ucielesniajacych korzysci ekonomiczne spólki oraz mozna dokonac 
wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiazania. Nie tworzy sie rezerw na przyszle straty operacyjne. 
 
Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy spólka oglosila wszystkim 
zainteresowanym stronom szczególowy i formalny plan restrukturyzacji. 
 
 
2. Sklad Grupy Kapitalowej 
 
W sklad Grupy Kapitalowej MCI Management S.A. na dzien 31.03.2005 wchodza nastepujace jednostki:  
 
• MCI Management S.A. - spólka dominujaca, firma zarzadzajaca funduszem venture capital 

inwestujacym w sektorze zaawansowanych technologii. 
 
Spólki zalezne wchodzace w sklad funduszu MCI: 
• Computer Communication Systems S.A. - integrator systemowy skoncentrowany na branzy retail 

i dystrybucji oraz sektorze przemyslowym; specjalizacja w rozwiazaniach komunikacyjnych 
i bezpieczenstwa oraz w swiadczeniu zaawansowanej opieki systemowej, 

• S4E S.A. - dystrybucja i integracja storage (systemów archiwizacji danych), 
• Travelplanet.pl S.A. - sprzedaz turystyki, biletów lotniczych, hoteli i bonów turystycznych z 

wykorzystaniem Internetu i Call Center,  
• Biprogeo S.A. – integrator GIS; opracowywanie i wdrazanie systemów informacji przestrzennej, 
• GeoTechnologies Sp. z o.o. – producent i integrator oprogramowania GIS dla administracji 

samorzadowej, 
• One2One Sp. z o.o. - integrator rozwiazan mobilnych m-commerce dla mediów, 
• Technopolis Sp. z o.o. – tworzenie sieci parków technologicznych na terenie calego kraju; odkup 

majatku JTT Computer SA, 
• PWM S.A. – przejecie majatku portalu Wirtualna Polska (WP) oraz zapewnienie kontynuacji 

funkcjonowania i dalszego jego rozwoju, 
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• Iplay.pl Sp. z o.o. - muzyczny portal odsluchowy; sprzedaz muzyki w postaci elektronicznej poprzez  
Internet, 

• HotPunkt Sp. z o.o. – operator WiFi; budowa i obsluga ogólnopolskiej sieci hotspot’ów, 
• Clix Software Sp. z o.o. – tworzenie i sprzedaz oprogramowania klasy CRM. 
 
Spólki stowarzyszone wchodzace w sklad funduszu: 
• Bankier.pl S.A. – portal finansowy, doradca i broker uslug finansowych / ecommerce 
 
Spólka zalezna od Computer Communication Systems S.A.: 
• CCS Sp. z o.o. – wynajem i zarzadzanie nieruchomosciami 
 
Spólka stowarzyszona z One2One Sp. z o.o. 
• MobiJoy Sp. z o.o. – agencja marketingu mobilnego 
 
Jednostki objete konsolidacja stosuja jednakowe metody wyceny i sporzadzania sprawozdan 
finansowych. 
 
Z konsolidacji wylaczono spólke JTT Computer S.A. zalezna bezposrednio od Technopolis Sp. z o.o. ze 
wzgledu na utrate kontroli w wyniku ogloszenia upadlosci. 
 
 
3. Srednie kursy wymiany zlotego w stosunku do EURO ogloszone przez NBP 
 

  
Sredni kurs w 

okresie 
Minimalny kurs w 

okresie 
Maksymalny kurs w 

okresie 
Kurs na ostatni 
dzien kwartalu 

I kwartal 2004 4,7938 4,6634 4,9149 4,7455 

I kwartal 2005 4,0286 3,8839 4,1659 4,0837 
 
W okresach objetych sprawozdaniem finansowym do obliczen dotyczacych wybranych pozycji 
finansowych w przeliczeniu na EURO przyjeto nastepujace zasady: 
• przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materialów, zysk z dzialalnosci operacyjnej, zysk 

brutto i zysk netto obliczono przyjmujac sredni kurs EURO wg tabeli NBP wedlug sredniego kursu na 
ostatni dzien poszczególnych miesiecy kwartalu,  

• Aktywa, pasywa oraz przeplywy pieniezne obliczono przy zastosowaniu kursu EURO wedlug stanu 
na ostatni dzien kwartalu 

 
 
4. Informacje o istotnych zmianach wielkosci szacunkowych, w tym o korektach z tytulu 

rezerw, rezerwie i aktywach z tytulu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa 
w ustawie o rachunkowosci, dokonanych odpisach aktualizujacych wartosc skladników 
aktywów 

 
W ciagu okresu I kwartalu 2005 nastapila zmiana stanu rezerw krótkoterminowych w kwocie 194 tys. zl 
i wynika ona z utworzenia rezerw na zobowiazania dotyczace biezacego okresu.  
 
 
5. Opis istotnych dokonan lub niepowodzen Grupy Kapitalowej w okresie, którego dotyczy 

raport, wraz z wykazem najwazniejszych zdarzen ich dotyczacych 
 
Na mocy uchwaly z dnia 1 lutego 2005 r. Zarzad MCI Management S.A. powolal dwóch nowych 
prokurentów, Panów: 

1. Andrzeja Jasienieckiego – Menedzera Inwestycyjnego MCI 
2. Romana Ciska – Kontrolera Finansowego MCI 

Ponadto Pan Tomasz Czuczos – dotychczasowy Dyrektor Finansowy i prokurent spólki od 1 stycznia 
2005 r. objal funkcje Dyrektora Inwestycyjnego MCI, odpowiedzialnego za nadzór wybranych spólek 
portfela inwestycyjnego i realizacje nowych inwestycji funduszu. 
Powyzsza decyzja jest konsekwencja rozwoju funduszu i spólek portfelowych. Fundusz zamierza w latach 
2005-2006 znaczaco zwiekszyc dynamike nowych inwestycji i rozszerzyc portfel inwestycji. 
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W dniu 2 lutego 2005 r. MCI Management SA zawarla umowe sprzedazy 146 udzialów spólki portfelowej 
Centrum Komputerowe Adax Sp. z o.o. z osoba fizyczna, w zaden sposób nie powiazana ze spólka MCI 
Management S.A. oraz osobami nadzorujacymi i zarzadzajacymi spólka. 
Sprzedane udzialy stanowia 66,36 % kapitalu zakladowego CK Adax Sp. z o.o. Za sprzedane udzialy MCI 
otrzymala kwote 119.455 zl, zas ich wartosc ewidencyjna wynosi 43.173 zl. Po dokonaniu transakcji 
sprzedazy MCI Management SA nie posiada zadnych udzialów w CK Adax Sp. z o.o. Fundusz kupil 
sprzedane udzialy CK Adax Sp. z o.o. w dniu 30 kwietnia 2004 roku za 42.778 zl. Inwestycja w CK Adax 
Sp. z o.o. byla inwestycja o charakterze restrukturyzacyjnym. 
 
W dniu 11 lutego 2005 r. Zarzad MCI Management S.A. otrzymal od spólki portfelowej CCS S.A. 
informacje na temat zakonczenia sprawy podatkowej, opisanej w tresci prospektu emisyjnego MCI 
Management S.A. w punkcie 1.2.2.6. 
W zwiazku z kontrola podatkowa przeprowadzona w CCS S.A. za 2001r., zostala wydana decyzja, 
zgodnie z która spólka za wczesnie odliczyla podatek VAT w wysokosci 1.719 tys. zl, bowiem mogla go 
odliczyc dopiero w styczniu 2002r. Po odwolaniu do Izby Skarbowej zostala umorzona spólce kara w 
wysokosci 523 tys. zl. W zwiazku z powyzszym spólka zlozyla korekty deklaracji VAT za okres od 
stycznia 2002r. do wrzesnia 2003r. wraz z pismem o zaliczeniu nadplaty z w/w korekt w poczet zaleglosci 
za grudzien 2001r. Korekty razem z wyjasnieniem zostaly przyjete przez Urzad Skarbowy. 
W konsekwencji zamiast obciazenia 2,7 mln zl (maksymalna szacowana wartosc podatku VAT do zaplaty 
przed decyzja Izby Skarbowej) Spólka zostala zobligowana jedynie do zaplaty czesci naleznosci w 
wysokosci 621 tys. zl. Równoczesnie Spólka zlozyla wniosek o przyznanie pomocy publicznej w postaci 
rozlozenia na raty powyzszej zaleglosci podatkowej, który Urzad Skarbowy rozpatrzyl pozytywnie.  
 
W dniu 3 marca 2005 r. MCI Management S.A. zawarla umowe kupna 567 udzialów spólki Clix Software 
Sp. z o.o. od swojej spólki zaleznej Process4E SA (MCI posiadal 66,66% akcji tej spólki). Nabyte udzialy 
stanowia w sumie 56,70% kapitalu zakladowego Clix Software Sp. z o.o. Udzialy zostaly kupione przez 
MCI Management S.A. za kwote 0,67 zl. Cena zakupu nie odzwierciedla wartosci rynkowej spólki - jest 
ona uzasadniona listem intencyjnym podpisanym z potencjalnym inwestorem strategicznym Process4E 
SA. 
W najblizszym czasie planowane jest dokapitalizowanie spólki w wysokosci 650 tys. zl, w którym MCI 
Management S.A. bedzie czesciowo partycypowac. Docelowo wielkosc inwestycji MCI Management S.A. 
w Clix Software Sp. z o.o. bedzie wynosila 263 tys. zl i dawala 40% udzialów w spólce. Srodki z 
dofinansowania beda przeznaczone przede wszystkim na rozwój spólki, jej ekspansje rynkowa, promocje 
produktów oraz pokrycie zobowiazan zwiazanych z zakupem licencji oprogramowania CRM. 
MCI Management S.A. rozpoczela inwestycje w spólke, która jest juz w fazie poczatkowego wzrostu - 
inkubacja i start tego projektu zostaly z sukcesem zrealizowane przez Process4E SA w 2004 roku. Firma 
Clix Software Sp. z o.o. rozpoczela dzialalnosc we wrzesniu 2004 roku wprowadzajac na rynek produkt o 
nazwie „OKAY CRM”. Juz w pierwszym kwartale swojej dzialalnosci zdobyl on ok. 15% udzialu w rynku 
pod wzgledem ilosci sprzedanych licencji tego typu systemów w Polsce. Clix Software Sp. z o.o. planuje 
osiagnac rentownosc w 2006 r. – drugim pelnym roku dzialalnosci.  
Przedmiotem dzialalnosci Clix Software Sp. z o.o. jest tworzenie i sprzedaz oprogramowania CRM 
(Customer Relationship Management) dla malych i srednich przedsiebiorstw. Pierwszy produkt w ofercie 
firmy to „pudelkowy CRM” o nazwie „OKAY CRM”. Jest to niezwykle latwe w obsludze narzedzie do 
zarzadzania kontaktami z klientami. Jego zaleta jest niska cena zakupu, instalacja i konfiguracja nie 
wymaga kosztownych uslug wdrozeniowych.  
 
W dniu 7 marca 2005 r. Zarzad MCI Management S.A. otrzymal informacje o przekroczeniu 10% liczby 
glosów na WZA MCI Management SA przez fundusze inwestycyjne zarzadzane przez BZ WBK AIB 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz jednoczesnie przez klientów BZ WBK AIB Asset 
Management SA w wyniku nabycia akcji rozliczonego dnia 2 marca 2005 r. Poniewaz rachunki klientów 
BZ WBK AIB Asset Management SA, których dotyczy ta informacja to rachunki funduszy inwestycyjnych 
zarzadzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zawiadomienie dotyczy tych 
samych akcji i glosów na WZA MCI Management SA.    
W okresie 12 miesiecy od zlozenia zawiadomienia mozliwe jest zarówno zwiekszenie, jak i zmniejszenie 
zaangazowania kapitalowego funduszy inwestycyjnych zarzadzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych SA w MCI Management S.A. Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji 
spólki uzaleznione beda od jej sytuacji, oceny tej sytuacji i warunków rynkowych. Na decyzje o nabyciu 
lub zbyciu akcji spólki wplyw bedzie miala tez wartosc aktywów funduszy inwestycyjnych zarzadzanych 
przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Nabywanie przez fundusze inwestycyjne 
zarzadzane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA akcji MCI Management S.A. 
ma na celu wylacznie wzrost wartosci inwestycji funduszy w efekcie realizacji fundamentalnej wartosci 
akcji tej spólki. 
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W dniu 9 marca 2005 r. MCI Management S.A. zawarla umowe sprzedazy 333.300 akcji spólki 
portfelowej Process4E SA z inwestorem strategicznym – spólka Update Software AG, w zaden sposób 
nie powiazana z MCI Management S.A. oraz osobami nadzorujacymi i zarzadzajacymi spólka. Spólka 
Update Software AG z siedziba w Wiedniu jest notowana na niemieckiej gieldzie we Frankfurcie nad 
Menem. Jest ona wiodacym europejskim dostawca rozwiazan CRM, posiada spólki zalezne w 
Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Francji, na Wegrzech i w Czechach. 
Sprzedane akcje stanowia 66,66% kapitalu zakladowego Process4E SA. Transakcja sprzedazy opiewa 
na kwote 4.500.000 zl, zas wartosc ewidencyjna akcji wynosi 1.696.969 zl. MCI Management SA 
zainwestowala w spólke w latach 2000-2001 i po niecalych pieciu latach (biorac pod uwage niedawna 
inwestycje w Clix  Software Sp. z o.o – spólke zalezna Process4E) zrealizowala bezposrednio okolo 
294% stopy zwrotu z inwestycji przy sredniorocznej stopie IRR równej 28,29%. Po dokonaniu sprzedazy 
MCI Management SA nie posiada zadnych udzialów w Process4E SA. 
Transakcja ta jest potwierdzeniem efektywnosci dzialania Funduszu i konsekwencji w realizacji zalozen 
strategii inwestycyjnej MCI. Jest to drugie wyjscie z sukcesem z inwestycji w ciagu niespelna roku po 
Travelplanet.pl S.A. oraz pierwsza sprzedaz do inwestora zagranicznego tego formatu . 
Process4E S.A nalezy do spólek doradczych oraz integratorów CRM osiagajacych najwieksze sukcesy w 
Polsce.  
 
W dniu 11 marca 2005 r. Zarzad MCI Management S.A. otrzymal informacje o nabyciu akcji 
MCI Management S.A. przez osoby zarzadzajace Spólka o lacznej wartosci transakcji w wysokosci 
19.926,90 zl. 
Tomasz Czuczos w dniu 11 marca 2005 r. nabyl 4180 szt. akcji MCI Management S.A. po cenie 2,37 
zl/akcje. Wartosc transakcji wyniosla 9.906,60 zl. 
Andrzej Jasieniecki w dniu 11 marca 2005 r. nabyl 2090 szt. akcji MCI Management S.A. po cenie 2,39 
zl/akcje. Wartosc transakcji wyniosla 4.995,10 zl.  
Roman Cisek w dniu 11 marca 2005 r. nabyl 2060 szt. akcji MCI Management S.A. po sredniej cenie 2,44 
zl/akcje. Wartosc transakcji wyniosla 5.025,20 zl. 
 
 
6. Opis czynników i zdarzen, w szczególnosci o nietypowym charakterze, majacych znaczacy 

wplyw na osiagniete wyniki finansowe 
 
W okresie I kwartalu 2005 roku Grupa Kapitalowa MCI Management S.A. osiagnela nastepujace wyniki 
finansowe: 
 

Dane w tys. PLN I kwartal  
 2005 

I kwartal  
2004 

Zmiana              
w tys. PLN 

Zmiana          
w %  

Przychody ze sprzedazy 10.153 20.059 (9.906) (49)% 
Zysk brutto na sprzedazy 2.584 3.532 (948) (27)% 
Zysk na dzialalnosci operacyjnej 1.564 58 1.506 2.596% 
Zysk netto 1.204 150 1.054 703% 
EPS zysk na 1 akcje zwykla w PLN 0,03 0,00   
 
Grupa Kapitalowa MCI Management S.A. zanotowala nizsze przychody, jednak przy znacznie wyzszej 
rentownosci sprzedazy. Na wyzszy zysk z dzialalnosci operacyjnej znaczaco wplynely transakcje 
kapitalowe, na których MCI uzyskala ponad 2,73 mln zl zysku (fundusz dokonal sprzedazy spólek 
CK Adax Sp. z o.o. i Process4E SA). Wynik netto pomniejszony zostal glównie o naliczone odsetki od 
wyemitowanych obligacji zamiennych na akcje. 
 
7. Objasnienia dotyczace sezonowosci lub cyklicznosci dzialalnosci Grupy Kapitalowej w 

prezentowanym okresie 
 
W dzialalnosci spólki dominujacej MCI Management S.A. nie wystepuja zjawiska sezonowosci i 
cyklicznosci, a jakiekolwiek tendencje sa trudne do wyznaczenia ze wzgledu na nietypowy przedmiot 
dzialalnosci, jakim jest zarzadzanie funduszem inwestycyjnym typu venture capital. 
 
Pierwszy kwartal kazdego roku w branzy informatycznej charakteryzuje sie spadkiem obrotów w 
porównaniu do ostatniego kwartalu poprzedniego roku. W tym czasie skladane sa zamówienia, 
opracowywane sa projekty wdrozen, itp., czego efekty widoczne sa dopiero w kolejnych kwartalach roku, 
kiedy to przychody ze sprzedazy systematycznie wzrastaja.  Z kolei dla spólek w branzy turystycznej jest 
to okres generujacy straty, wynikajace z sezonowosci sprzedazy uslug turystycznych, której szczyt 
przypada na miesiace letnie. Pozostale spólki portfelowe funduszu MCI nie wykazuja wyraznych tendencji 
w swojej dzialalnosci.  
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8. Informacje dotyczace emisji, wykupu i splaty dluznych i kapitalowych papierów 

wartosciowych 
 
W dniu 17 wrzesnia 2004 r. MCI Management SA wyemitowala 1.670 szt. piecioletnich obligacji 
zamiennych na akcje o wartosci 10.020.000 zl. Obligacje sa oprocentowane wedlug zmiennej stopy 
procentowej WIBOR 6M + 3,5% w skali roku, ustalonej na pierwszy dzien okresu odsetkowego, liczonej 
od wartosci nominalnej obligacji. Okres odsetkowy wynosi 6 miesiecy. 
Obligacje sa przedmiotem obrotu gieldowego. 
Obligatariuszom przysluguje prawo do objecia w zamian za posiadane obligacje akcji zwyklych na 
okaziciela Spólki o wartosci nominalnej 1 zloty kazda. Cena zamiany akcji wydawanych w zamian za 
obligacje wynosi 6,00 zl co oznacza, ze Obligatariusz bedzie uprawniony do objecia w zamian za jedna 
obligacje 1.000 akcji. Na dzien 31.03.2005 zadna z obligacji nie zostala zamieniona na akcje. 
 
 
9. Informacje dotyczace wyplaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, lacznie i w przeliczeniu 

na jedna akcje, z podzialem na akcje zwykle i uprzywilejowane  
 
Dywidendy nie zostaly wyplacone zarówno w jednostce dominujacej, jak i w spólkach zaleznych. 
 
 
10.  Wskazanie zdarzen, które wystapily po dniu, na który sporzadzono skrócone kwartalne 

sprawozdanie finansowe, nieujetych w tym sprawozdaniu, a mogacych w znaczacy sposób 
wplynac na przyszle wyniki finansowe  

 
W dniu 11 kwietnia 2005 r. MCI Management S.A. zawarla umowe inwestycyjna dotyczaca inwestycji w 
spólke Comtica Sp. z o.o. Celem MCI Management S.A. jest zainwestowanie 2,5 mln zl w udzialy 
Comtica Sp. z o.o. w ciagu 3 lat. Po realizacji wszystkich rund inwestycyjnych szacowany udzial MCI w 
kapitale zakladowym Spólki winien przekroczyc 40%. Umowa inwestycyjna przewiduje objecie przez MCI 
Management S.A. w pierwszej rundzie inwestycyjnej 150 nowych udzialów za kwote 500 tys. zl. Objete 
udzialy beda stanowic w sumie 20,00% kapitalu zakladowego Comtica Sp. z o.o. Umowa inwestycyjna 
daje prawo MCI Management S.A. przeprowadzenia kolejnych rund inwestycyjnych w latach 2006-2007: 
druga runda zaklada bezposrednie doinwestowanie spólki, a trzecia runda umozliwia MCI czesciowy 
wykup dotychczasowego inwestora branzowego Spólki. Wielkosc inwestycji w kolejnych rundach bedzie 
skorelowana z zapotrzebowaniem Spólki na dodatkowy kapital i bedzie oparta o biezace wyniki Spólki.  
Comtica Sp. z o.o. jest developerem oraz integratorem dedykowanych rozwiazan opartych na 
technologiach mobilnych oraz informatyczno – internetowych. Spólka koncentruje sie na usprawnianiu 
procesów biznesowych w srednich i duzych podmiotach gospodarczych oraz na rozwiazaniach 
multimedialnych integrujacych zawartosc audiowizualna, technologie mobilne oraz interaktywne formaty 
telewizyjne. Spólka powstala w 2000 roku. Od poczatku dzialalnosci rozwój spólki jest zwiazany z 
rozwojem kompetencji w obszarze portali korporacyjnych oraz rozwiazan mobilnych. Spólka posiada 
bogata liste referencyjna klientów oraz projektów. W 2003 roku Comtica zostala wyrózniona nagroda 
Zloty Bit za najlepszy produkt obiegu informacji oraz zostala zakwalifikowana przez Lockheed Martin do 
programu offsetowego. Od roku 2004 spólka z sukcesem rozpoczela rozwój oferty produktowej na rynek 
interaktywnej telewizji – multiscreen.tv. Multiscreen.tv jest platforma technologiczna do zarzadzania 
interaktywna rozrywka w TV, telefonach komórkowych i w Internecie. Spólka posiada referencyjne 
wdrozenia platformy w Polsce (4Fun.TV) i zagranica (Kiss.TV). W roku 2004 Comtica osiagnela 2.227 tys. 
zl przychodów z tytulu sprzedazy wlasnych rozwiazan i uslug.  
Celem strategicznym spólki jest umocnienie pozycji jako dostawca dedykowanych rozwiazan portali 
korporacyjnych w Polsce oraz stanie sie jednym z glównych graczy na rynku dostawców rozwiazan dla 
telewizji interaktywnych w regionie Europy Srodkowo-Wschodniej.  
Kapital pozyskany od MCI Management S.A. zostanie przeznaczony na dalszy rozwój oferty produktowej 
Spólki oraz na finansowanie rozwoju sprzedazy w Polsce oraz zagranica. MCI Management SA bedzie 
pelnil role inwestora finansowego aktywnie wspierajacego rozwój spólki. Zaangazowanie MCI w Comtica 
jest wynikiem realizacji strategii Funduszu zakladajacej zwiekszenie ekspozycji inwestycji w obszarze 
rozwiazan i uslug mobilnych.  
Inwestorem wiekszosciowym Comtica Sp. z o.o. jest Nova Communications Group - inwestor branzowy 
dzialajacy na rynku nowoczesnych uslug komunikacji marketingowej. W Polsce spólkami nalezacymi do 
Nova Communications Group sa: Polymus, Arteria, Comtica, Program, Ciszewski PR, Red8 i Synergy - 
liderzy na rynku uslug marketingowych. 
 
W dniu 25 kwietnia 2005 r. Zarzad MCI Management S.A. otrzymal informacje od BZ WBK AIB Asset 
Management SA, ze w wyniku nabycia akcji, rozliczonego w dniu 20 kwietnia 2005 r. dotychczas 
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posiadana przez klientów BZ WBK Asset Management SA liczba ponad 10% glosów na WZA MCI 
Management SA zmienila sie o co najmniej 2% ogólnej liczby glosów.  
W dniu 20 kwietnia 2005 r. na rachunkach papierów wartosciowych klientów BZ WBK AIB Asset 
Management SA objetych umowami o zarzadzanie znajdowalo sie 4.688.051 akcji spólki MCI 
Management SA i 83 obligacje zamienne, z którymi wiaze sie prawo do nabycia 83.000 akcji spólki MCI 
Management S.A., co stanowilo w sumie 12,09% w kapitale zakladowym spólki (w potencjalnej wysokosci 
uwzgledniajacej realizacje praw do nabycia akcji spólki wynikajacych z posiadania obligacji zamiennych). 
Z akcji tych (w tym z akcji, które moga zostac nabyte w ramach realizacji praw wynikajacych z posiadania 
obligacji zamiennych) klientom BZ WBK AIB Asset Management SA przyslugiwalo potencjalnie 4.771.051 
glosów, co stanowilo 12,09% w ogólnej liczbie glosów na walnym zgromadzeniu. 
 
W dniu 28 kwietnia 2005 r. MCI Management SA objela 150 udzialów nowej emisji Comtica Sp. z o.o. z 
siedziba w Warszawie. Nabyte udzialy stanowa w sumie 20,00% kapitalu zakladowego Comtica Sp. z o.o. 
Za nabyte udzialy MCI Management SA zaplacilo 500.100 zl, czyli po 3.334 zl za kazdy udzial. Laczna 
wartosc nominalna udzialów to 75.000 zl, czyli po 500 zl za kazdy udzial. 
Transakcja zawarta 28 kwietnia 2005 r. jest pierwsza runda inwestycji w Comtica Sp. z o.o. Celem MCI 
Management SA jest zainwestowanie 2,5 mln zl w Comtica Sp. z o.o. w ciagu 3 lat. Umowa inwestycyjna 
daje prawo MCI Management SA przeprowadzenia kolejnych rund inwestycyjnych w latach 2006-2007: 
druga runda zaklada bezposrednie doinwestowanie spólki, a trzecia runda umozliwia MCI czesciowy 
wykup dotychczasowego inwestora branzowego Spólki. Wielkosc inwestycji w kolejnych rundach bedzie 
skorelowana z zapotrzebowaniem Spólki na dodatkowy kapital i bedzie oparta o biezace wyniki Spólki. 
Szczególowe informacje na temat inwestycji zawiera raport biezacy nr 15/2005 opublikowany w dniu 12 
kwietnia 2005 r. 
Zakupione aktywa stanowia 20% kapitalu zakladowego Comtica Sp. z o.o. i sa traktowane jako aktywa o 
znacznej wartosci. 
 
 
11.  Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

polaczenia jednostek gospodarczych, przejecia lub sprzedazy jednostek Grupy 
Kapitalowej, inwestycji dlugoterminowych, podzialu, restrukturyzacji i zaniechania 
dzialalnosci 

 
W wyniku sprzedazy wszystkich posiadanych akcji spólki portfelowej Process4E S.A. nie bedzie ona 
wlaczana do konsolidacji wyników spólek z Grupy Kapitalowej MCI Management S.A., co bedzie mialo 
wplyw na wielkosci poszczególnych pozycji w sprawozdaniach skonsolidowanych. Z kolei ze wzgledu na 
nieduza wielkosc sprzedanej spólki CK Adax Sp. z o.o. oraz nowo nabytej Clix Software Sp. z o.o. 
transakcje te maja male znaczenie dla wyników Grupy Kapitalowej MCI Management S.A. 
 
 
12.  Informacje dotyczace zmian zobowiazan warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastapily od czasu zakonczenia ostatniego roku obrotowego 
 
W zwiazku ze sprzedaza 25% akcji Travelplanet.pl SA istnieje ryzyko wyplacenia przez MCI kar 
umownych nabywcom akcji, które moga zmniejszyc uzyskana przez Spólke cene sprzedazy akcji o kwote 
1.000.000,00 zl, jezeli MCI Management S.A. nie wprowadzi akcji Travelpanet.pl S.A. do obrotu 
publicznego w ciagu 12 miesiecy od daty zbycia akcji. W zwiazku z duzym zaawansowaniem prac 
zmierzajacych do upublicznienia Travelplanet.pl S.A. Spólka ocenia niniejsze ryzyko jako bardzo niskie. 
Dodatkowym ryzykiem zmniejszajacym cene sprzedazy akcji Travelplanet.pl S.A. lub powodujacym 
obowiazek Spólki do dodatkowej sprzedazy akcji Travelplanet.pl S.A. bylo zrealizowanie w 2004 roku 
przez Travelplanet.pl SA obrotów nizszych niz 15.365 tys. zl. W I kwartale 2005 roku ryzyko to zostalo 
anulowane, gdyz Travelplanet.pl S.A. oglosila poziom zrealizowanych obrotów w 2004 r. w wysokosci 
17.161 tys. zl. 
 
W celu zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku biezacym spólki Travelplanet.pl S.A., MCI 
Management S.A. zlozyla w banku jako zabezpieczenie kaucje, stosownie do postanowien art. 102 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przenoszac na bank wlasnosc srodków pienieznych w 
kwocie 800.000,00 zl na okres do 31 lipca 2005 r. 
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13.  Stanowisko zarzadu odnosnie do mozliwosci zrealizowania wczesniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok, w swietle wyników zaprezentowanych w raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych  

 
Grupa Kapitalowa MCI Management S.A. nie publikowala prognoz wyników na rok 2005. 
 
 
14.  Wskazanie akcjonariuszy posiadajacych bezposrednio lub posrednio przez podmioty 

zalezne co najmniej 5 % ogólnej liczby glosów na walnym zgromadzeniu MCI Management 
S.A. na dzien przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze 
wlasnosci znacznych pakietów akcji MCI Management S.A. w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego 

 
Wedlug stanu na dzien 16.05.2005 roku wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej 
liczby glosów przedstawia sie nastepujaco:  
 

Nazwa akcjonariusza 
Ilosc 

posiadanych 
akcji  

Ilosc 
posiadanych 

obligacji 

% 
posiadanych 

glosów 
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 15.173.102 0            40,14 
BZ WBK AIB Asset Management S.A. 4.688.051 83 12,09* 
* potencjalna wysokosc uwzgledniajaca realizacje praw do nabycia akcji spólki wynikajacych z posiadania obligacji zamiennych 
 
 
15.  Zmiany w stanie posiadania akcji MCI Management S.A. lub uprawnien do nich (opcji) 

przez osoby zarzadzajace i nadzorujace MCI Management S.A., zgodnie z posiadanymi 
przez MCI Management S.A. informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego 

 
Wedlug stanu wiedzy MCI Management S.A. na dzien 16.05.2005 roku ilosc akcji posiadanych przez 
osoby zarzadzajace Spólka dominujaca przedstawia sie nastepujaco: 
 
Zarzad: 
 Ilosc posiadanych 

Akcji 
Zmiana w stosunku do poprzedniego 

kwartalu 
Tomasz Czechowicz 1.824.300 - 
 
Rada Nadzorcza: 

 Ilosc posiadanych 
Akcji 

Zmiana w stosunku do poprzedniego 
kwartalu 

Roman Matkiwsky 1.375 - 
 
 
16.  Wskazanie postepowan toczacych sie przed sadem, organem wlasciwym dla 

postepowania arbitrazowego lub organem administracji publicznej 
 
W I kwartale 2005 roku nie toczyly sie postepowania dotyczace zobowiazan albo wierzytelnosci emitenta 
lub jednostki od niego zaleznej, których wartosc stanowi co najmniej 10% kapitalów wlasnych emitenta. 

 
 

17.  Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostki od niego zalezne jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiazanymi, jezeli wartosc tych transakcji przekracza wyrazona 
w zlotych równowartosc kwoty 500.000 euro 

 
W I kwartale 2005 roku transakcje takie nie wystapily.  
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18.  Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostki od niego zalezne poreczen 

kredytu lub pozyczki lub udzieleniu gwarancji 
 
MCI Management S.A. ani zadna ze spólek Grupy Kapitalowej nie udzielala gwarancji i poreczen, których 
laczna wartosc dotyczaca jednego podmiotu stanowilaby równowartosc co najmniej 10% kapitalów 
wlasnych emitenta. 
 
 
19.  Inne informacje, które zdaniem Grupy Kapitalowej MCI Management S.A. sa istotne dla 

oceny jego sytuacji kadrowej, majatkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, 
oraz informacje, które sa istotne dla oceny mozliwosci realizacji zobowiazan 

 
Sytuacja finansowa Grupy Kapitalowej jest stabilna, posiada ona ok. 28 mln zl w gotówce, plynnych 
instrumentach, naleznosciach i pozyczkach krótkoterminowych przy calkowitych zobowiazaniach 
(wliczajac wyemitowane obligacje zamienne na akcje) i rezerwach na zobowiazania na poziomie 
24 mln zl (z czego 10,5 mln zl to zobowiazania dlugoterminowe). 
 

 
20.  Wskazanie czynników, które w ocenie MCI Management SA beda mialy wplyw na 

osiagniete przez Grupe Kapitalowa wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartalu 
 
Kluczowe znaczenie ma dla funduszu MCI Management SA powodzenie publicznej emisji akcji 
Travelplanet.pl SA. Jej sukces i pózniejszy stabilny kurs gieldowy tej spólki portfelowej potwierdzi realne 
mozliwosci wyjscia ze spólek poprzez IPO na gieldzie papierów wartosciowych. 
 
Ponadto w kolejnych kwartalach wazne beda wyniki sprzedazowe spólek portfelowych tj. CCS SA, S4E 
SA, Travelplanet.pl SA oraz One2One Sp. z o.o. jako efekty dzialan podjetych od poczatku roku w celu 
zwiekszenia poziomu obrotów. 
 
 
21.  Segmenty branzowe 
 
Grupa Kapitalowa MCI Management S.A. przyjela za podstawowy podzial branzowy na segmenty, zas 
podzial geograficzny jest podzialem uzupelniajacym. 
 
Spólki Grupy Kapitalowej wchodzace w sklad konsolidacji dzialaja w obszarze nastepujacych segmentów 
branzowych: 
 
Segment A – Branza inwestycyjna 
Segment B – Branza informatyczna 
 1 - Integracja systemów 
 2 - Systemy pamieci masowych 
 3 - Systemy informacji przestrzennej 
 4 - Systemy CRM 
Segment C - Internet 
Segment D -  Mobile 
Segment E -  Pozostale 
 
Zasady rachunkowosci przyjete w stosunku do sprawozdawczosci dotyczacej segmentów w zakresie 
wyceny przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów sa jednolite i zostaly opisane w punkcie 1 czesci 
opisowej. Ceny transferowe w obrocie miedzy segmentami sa ustalane na zasadach rynkowych. 
Transakcje zrealizowane pomiedzy segmentami zostaly wyeliminowane poprzez wprowadzenie korekt 
konsolidacyjnych. 
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Pozycja sprawozdania Segment 
A 

Segment 
B1 

Segment 
B2 

Segment 
B3 

Segment 
B4 

Segment 
C 

Segment 
D 

Segment 
E 

Korekty Razem 

Aktywa segmentów  59 569 9 753 3 057 396 589 2 476 2 163 400 -39 315 39 088 
Pasywa segmentu 59 569 9 753 3 057 396 589 2 476 2 163 400 -39 315 39 088 

           
Przychody segmentu 
(sprzedaz klientom 
zewnetrznym) 

42 4 969 606 295 73 2 239 1 970 0 -44 10 150 

Przychody segmentu 
(sprzedaz innym 
segmentom) 

1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

Przychody segmentu 
ogólem (sprzedaz) 43 4 969 606 297 73 2 239 1 970 0 -44 10 153 

Koszty segmentu 
(sprzedaz klientom 
zewnetrznym) 

461 5 244 822 347 114 2 485 1 926 19 96 11 514 

Koszty segmentu 
(sprzedaz innym 
segmentom) 

0 15 0 12 0 22 0 0 0 49 

Koszty segmentu 
ogólem (sprzedaz) 

461 5 259 822 359 114 2 507 1 926 19 96 11 563 

Wynik segmentu 
(operacyjny) -418 -290 -216 -62 -41 -268 44 -19 -140 -1 410 

Przychody 
(nieprzypisane 
segmentom) 

          

Koszty (nieprzypisane 
segmentom)           

Wynik finansowy netto 2 266 -328 -203 -64 -57 -289 -46 -19 -56 1 204 

 
 
Struktura geograficzna sprzedazy zostala okreslona wedlug lokalizacji glównych aktywów spólek 
w województwach i ksztaltuje sie nastepujaco: 
 

Województwo 
Przychody ze 

sprzedazy  
Aktywa 

segmentu 
 w tys. zl  w tys. zl 

Dolnoslaskie (MCI, CCS, GeoTec, 
Travelplanet, Technopolis, Biprogeo, 
Iplay, PWM) 

7 548  72 568 

Wielkopolskie (One2One) 1 970  2 163 
Mazowieckie (Clix, Hot Punkt) 73  615 
Malopolskie (S4E)  606  3 057 
Korekty -44  -39 315 

Razem 10 153  39 088 

 


