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Skonsolidowany raport roczny zawiera: 
 
X   Opinie i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (§ 63 ust. 2 i § 62 ust. 6 pkt ww. 

rozporzadzenia) 
X    Pismo Prezesa Zarzadu 
 X    Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

 X   Wprowadzenie    X     Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wlasnym 
 X   Skonsolidowany bilans    X     Skonsolidowany rachunek przeplywów pienieznych 
 X   Skonsolidowany rachunek zysków i strat    X     Dodatkowe informacje i objasnienia 

 X   Sprawozdanie Zarzadu (sprawozdanie z dzialalnosci grupy kapitalowej emitenta) 
 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zl tys. EUR 
  2004  2003  2004  2003 

I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materialów  95 975 49 947 22 662 11 256 
II. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (4 310) 1 342 (1 018) 302 
III. Zysk (strata) brutto 3 665 56 865 13 
IV. Zysk (strata) netto 2 533 526 598 119 
V. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej 3 045 (465) 747 (99) 
VI. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (9 367) 1 696 (2 296) 360 
VII. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci finansowej 7 676 (2 308) 1 882 (489) 
VIII. Przeplywy pieniezne netto, razem 1 354 (1 077) 332 (228) 
IX. Aktywa, razem 46 088 33 394 11 299 7 079 
X. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 26 827 16 604 6 577 3 520 
XI. Zobowiazania dlugoterminowe 10 068 144 2 468 31 
XII. Zobowiazania krótkoterminowe 15 953 15 848 3 911 3 360 
XIII. Kapital wlasny 15 672 14 931 3 842 3 165 
XIV. Kapital zakladowy 37 800 37 800 9 267 8 014 
XV. Liczba akcji (w szt.) 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000 
XVI. Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl / EUR) 0,07 0,01 0,02 0,00 
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl / EUR) 0,07  0,02   
XVIII. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl / EUR) 0,41 0,40 0,10 0,08 
XIX. Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl / EUR) 0,68  0,17   
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Opinia niezaleznego bieglego rewidenta 
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej 
MCI Management S.A. 
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 
 

 

Przeprowadzilismy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej, w której jednostka 
dominujaca jest MCI Management S.A. z siedziba we Wroclawiu przy ul. Swietego Mikolaja 7, stanowiacego 
zalacznik do niniejszej opinii, obejmujacego: 

(a)  wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
(b)  skonsolidowany bilans sporzadzony na dzien 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sume 46.088 tys. zl, 
(c)  skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujacy 

zysk netto w kwocie 2.533 tys. zl, 
(d)  zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wlasnym wykazujacy stan kapitalu wlasnego na dzien 31 

grudnia 2004 r. w kwocie 15.672 tys. zl, 
(e)  skonsolidowany rachunek przeplywów pienieznych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. 

wykazujacy zwiekszenie stanu srodków pienieznych o kwote 1.354 tys. zl, 
(f)  dodatkowe informacje i objasnienia. 
 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone metoda pelna. 
 
 
Za sporzadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzialalnosci Grupy 
Kapitalowej odpowiedzialny jest Zarzad Spólki dominujacej. Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o 
rzetelnosci, prawidlowosci i jasnosci tego sprawozdania. 
 
 
Badanie to przeprowadzilismy stosownie do postanowien: 
(a)  rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; wraz 

z pózniejszymi zmianami, zwana dalej ustawa o rachunkowosci), 
(b)  norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajowa Rade Bieglych Rewidentów 

w Polsce, 
(c)  Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 wraz z pózniejszymi 
zmianami), 

(d)  Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególowych zasad sporzadzania 
przez jednostki inne niz banki i zaklady ubezpieczen sprawozdania finansowego jednostek powiazanych 
(Dz. U nr 152, poz.1729). 

 
 
Badanie nasze zostalo zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskac wystarczajaca pewnosc pozwalajaca na 
wyrazenie miarodajnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo w 
szczególnosci ocene poprawnosci zastosowanych przez jednostki powiazane zasad (polityki) rachunkowosci i 
sprawdzenie – w przewazajacej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikaja liczby i informacje 
zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu, jak i calosciowa ocene skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
Uwazamy, ze nasze badanie stanowilo wystarczajaca podstawe dla wyrazenia opinii. 
 
Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujace dane liczbowe i objasnienia 
slowne, zostalo sporzadzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie ze stosowanymi w sposób ciagly 
zasadami okreslonymi w ustawie o rachunkowosci. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne z 



wplywajacymi na jego tresc przepisami prawa, a takze przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne 
dla oceny sytuacji majatkowej i finansowej badanej Grupy Kapitalowej MCI Management S.A. na dzien 31 grudnia 
2004 r., jak tez jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. 
 
 
Stwierdzamy, ze sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 
ustawy o rachunkowosci, a zawarte w nim informacje, pochodzace ze zbadanego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, sa z nim zgodne. 

 
 
 
Dzialajacy w imieniu Moore Stephens Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o.: 
 
 
 
 
Joe Smoczynski 
Biegly Rewident 
wpisany na liste Bieglych Rewidentów pod numerem 90001 
 
Prezes Zarzadu 
MOORE STEPHENS Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. 
Spólka wpisana na liste podmiotów uprawnionych  
do badania sprawozdan finansowych pod numerem 1898 
 
Warszawa, dnia 13 maja 2005 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmio t  wp isany  na  l i s te  podmiotów uprawnionych do badania  sprawozdan  f i nansowych  pod  n r  1898  
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego  KRS 0000034422     NIP  526-10-25-639 
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Raport uzupelniajacy opinie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej MCI Management S.A. 
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 
 
Raport zostal opracowany w zwiazku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitalowej, w której jednostka dominujaca jest MCI Management S.A. z siedziba we Wroclawiu przy 
ul. Swietego Mikolaja 7, (zwanej dalej Grupa Kapitalowa). 
Badaniu podlegalo sprawozdanie finansowe obejmujace: 
(a)  wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
(b)  skonsolidowany bilans sporzadzony na dzien 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sume 46.088 tys. zl, 
(c)  skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. 

wykazujacy zysk netto w kwocie 2.533 tys. zl, 
(d)  zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wlasnym wykazujacy stan kapitalu wlasnego na dzien 31 

grudnia 2004 r. w kwocie 15.672 tys. zl, 
(e)  skonsolidowany rachunek przeplywów pienieznych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. 

wykazujacy zwiekszenie stanu srodków pienieznych o kwote 1.354 tys. zl, 
(f)  dodatkowe informacje i objasnienia. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostalo podpisane przez Zarzad jednostki dominujacej oraz osobe 
odpowiedzialna za prowadzenie ksiag rachunkowych dnia 13 maja 2005 r. Raport ten powinien byc czytany 
wraz z opinia niezaleznego bieglego rewidenta dla Akcjonariuszy jednostki dominujacej z dnia 13 maja 2005 r. 
dotyczaca wyzej opisanego sprawozdania finansowego. 
 
Raport zawiera 13 kolejno ponumerowanych stron i sklada sie z nastepujacych czesci: 
  

Strona 
I. Ogólna charakterystyka Grupy Kapitalowej 2 
II. Ogólna charakterystyka jednostek objetych konsolidacja 3 
III. Zmiany zakresu jednostek objetych konsolidacja 7 
IV. Ogólne informacje dotyczace przeprowadzonego badania 8 
V. Podsumowanie przeprowadzonego badania 8 
VI. Analiza finansowa 10 
VII. Stwierdzenia bieglego rewidenta 13 
 
Dzialajacy w imieniu MOORE STEPHENS Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. 
 
Joe Smoczynski 
Biegly Rewident 
wpisany na liste Bieglych Rewidentów pod numerem 90001 
 
Prezes Zarzadu 
MOORE STEPHENS Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. 
Spólka wpisana na liste podmiotów uprawnionych  
do badania sprawozdan finansowych pod numerem 1898 
 
Warszawa, dnia 13 maja 2005 roku 

 
Podmio t  wp i sany  na  l i s t e  podmiotów uprawnionych do badania  sprawozdan  f i nansowych  pod  n r  1898  
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego  KRS 0000034422     NIP  526-10-25-639 
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Moore Stephens Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. 2 

I. Ogólna charakterystyka Spólki 
 
(a) Na dzien 31.12.2004 w sklad Grupy Kapitalowej MCI Management S.A, wchodza nastepujace 

Spólki: 
  
 Spólki zalezne i stowarzyszone z MCI Management S.A: 
 

Nazwa Spólki  Status  Udzial jednostki 
dominujacej w kapitale 

podstawowym 
    % 
Computer Communication Systems S.A.  zalezna  65,58 
Process4e S.A.  zalezna  66,66 
S4e S.A.  zalezna  84,43 
Travelplanet S.A.  zalezna  67,23 
GeoTechnologies Sp. z o.o.  zalezna  79,00 
One2One Sp. z o.o.  zalezna  50,85 
Biprogeo S.A.  zalezna  80,41 
Iplay.pl Sp. z o.o.  zalezna  56,00 
Centrum Komputerowe ADAX Sp. z o.o.  zalezna  66,36 
PWM Portal Wykup Menadzerski S.A.  zalezna  80,00 
Technopolis Sp. z o.o.  zalezna  96,00 
HotPunkt Sp. z o.o.  zalezna  90,02 
Bankier.pl S.A.  stowarzyszona  38,36 

 
 Spólka zalezna od Computer Communication Systems S.A. 
 

Nazwa Spólki  Udzial jednostki 
dominujacej w kapitale 

podstawowym 
  % 
CCS Sp. z o.o.  100,00 

 
 Spólka zalezna od Process4e S.A.: 
 

Nazwa Spólki  Udzial jednostki 
dominujacej w kapitale 

podstawowym 
  % 
Clix Software Sp. z o.o.  85,00 

 
 Spólka stowarzyszona z One2One Sp. z o.o. 
 

Nazwa Spólki  Udzial jednostki 
dominujacej w kapitale 

podstawowym 
  % 
MobiJoy Sp. z o.o.  42,50 

 
 Spólka stowarzyszona od Technopolis Sp. z o.o. 
 

Nazwa Spólki  Udzial jednostki 
dominujacej w kapitale 

podstawowym 
  % 
JTT Computer S.A.  36,05 
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(b) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje nastepujace jednostki: 
• Jednostka dominujaca: MCI Management S.A. 
• Jednostki zalezne: Grupa Kapitalowa Computer Communication Systems S.A., Process4e 

S.A., S4e S.A., Travelplanet.pl S.A., One2One Sp. z o.o., Geotechnologie Sp. z o.o. 
 

(c) Dane jednostek zaleznych zostaly skonsolidowane metoda konsolidacji pelnej.  
 
(d) Na podstawie art. 58 ust.1 pkt.1 ustawy o rachunkowosci sprawozdania finansowe nastepujacych 

spólek zostaly wylaczone z konsolidacji: 
• Iplay.pl Sp. z o.o. 
• Bankier.pl S.A. 
• Centrum Komputerowe ADAX Sp. z o.o. 
• PWM Portal Wykup Menadzerski S.A. 
• Technopolis Sp. z o.o. 
• HotPunkt Sp. z o.o. 
• Clix Software Sp. z o.o. 
• MobiJoy Sp. z o.o. 
 

(e) Na podstawie art. 57 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy o rachunkowosci, sprawozdania finansowe 
nastepujacych spólek zostaly wylaczono z konsolidacji: 
• JTT Computer S.A. –Spólka postawiona w stan upadlosci dnia 21.01.2004. 

 
 
II. Ogólna charakterystyka jednostek objetych konsolidacja 
 
Jednostka dominujaca 

 
MCI Management S.A. z siedziba we Wroclawiu, ul. Swietego Mikolaja 7 
 
(a) Akt zalozycielski Spólki sporzadzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej we 

Wroclawiu, przy Pl. Solnym 13 przed notariuszem Romualdem Borzemskim w dniu 16.07.1999, 
Repertorium A nr 4099/1999. Spólka zostala zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia- 
Fabrycznej VI Wydzial Gospodarczy Rejestrowy pod nr RHB 8752. Postanowieniem Sadu 
Rejonowego dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sadowego, dnia 28.03.2001 Spólka zostala wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod 
nr 0000004542. 

 
(b) Spólka notowana jest na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie na rynku regulowanym. 
 
(c) Rzeczywistym przedmiotem dzialalnosci Spólki zgodnie ze statutem bylo: 

• posrednictwo finansowe pozostale, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
• dzialalnosc zwiazane z zarzadzaniem holdingiem, 
• doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania, 
• pomocnicza dzialalnosc finansowa, 
• pozostale formy udzielania kredytów. 

 
(d) Kapital podstawowy Spólki na dzien bilansowy wynosil 37.800.000 zl i dzielil sie na 37.800.000 

akcji o wartosci nominalnej 1 zl kazda. 
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(e) Akcje w Spólce na dzien bilansowy byly objete nastepujaco: 
 

 Ilosc  
akcji  

 Wartosc 
akcji w tys. 

zl 

 % 
posiadanych 

glosów 
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. 15.173.102  15.173,1  40,14 
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

 
3.878.213 

  
3.878,2 

  
10,26 

Pozostali ponizej 5% 18.748.685  18.748,7  49,60 
 37.800.000  37.800,0  100,00 

 
(f) Wladze Spólki dominujacej stanowia: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza 

i Zarzad. 
 
(g) W okresie obrotowym funkcje Zarzadu pelnil jednoosobowo pan Tomasz Czechowicz (Prezes 

Zarzadu). 
(h) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spólki za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 zostalo 

zbadane przez Moore Stephens Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy 
ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3, i uzyskalo opinie bez zastrzezen. 

 
(i) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spólki za 2003 rok zostalo zatwierdzone uchwala nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.05.2004, zlozone do sadu w dniu 
21.05.2004 oraz opublikowane w Monitorze Polskim B w dniu 29.09.2004. 
 

(j) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spólki za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 zostalo 
zbadane przez Moore Stephens Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy 
ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskalo opinie bez zastrzezen. 

 
Jednostki zalezne 
 
1. Computer Communication Systems S.A. z siedzibe we Wroclawiu, ul. Bema 15 
 
(a) Spólka powstala z przeksztalcenia Computer Communication Systems Ltd. Sp. z o.o., akt 

zalozycielski Spólki sporzadzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej we Wroclawiu, 
przy Placu Solnym 13 przed notariuszem Helena Szymczyk – Grabinska w dniu 10.12.1998 
Repertorium A nr 8924/1998. Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabryczna, Wydzial VI Gospodarczy 
Rejestrowy we Wroclawiu, wydal postanowienie o wpisie Spólki do Rejestru Handlowego pod nr 
RHB8275. Postanowieniem Sadu Rejonowego dla Wroclawia – Fabrycznej we Wroclawiu, VI 
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, dnia 28.06.2001 Spólka zostala wpisana do 
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000021315. 

 
(b) Rzeczywistym przedmiotem dzialalnosci Spólki zgodnie ze statutem bylo przede wszystkim: 

• dzialalnosc w zakresie oprogramowania, 
• produkcja komputerów i innych urzadzen do przetwarzania informacji, 
• konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksiegujacych i liczacych, 
• doradztwo w zakresie sprzetu komputerowego, 
• sprzedaz hurtowa maszyn i urzadzen biurowych, 
• doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania. 

 
(c) Kapital podstawowy Spólki na dzien bilansowy wynosil 2.963.905 zl i dzielil sie na 62.398 akcji 

o wartosci nominalnej 47,50 zl kazda. 
 
(d) Do konsolidacji Grupy Kapitalowej MCI Management S.A. na dzien 31.12.2004 zostalo przyjete 

roczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitalowej Computer Communication Systems S.A. 
obejmujace oprócz jednostki dominujacej dane jednostki zaleznej CCS Sp. z o.o., skonsolidowane 
metoda konsolidacji pelnej. 
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(e) Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Computer Communication Systems S.A. 

i skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej Computer Communication 
Systems S.A. za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 zostaly zbadane przez Moore Stephens 
Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 
i uzyskaly opinie z zastrzezeniem. Na poziomie konsolidacji Grupy Kapitalowej MCI Management 
S.A. dokonano odpowiednich korekt zapisów ksiegowych bedacych przedmiotem zastrzezenia. 

 
(f) Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCS Sp. z o.o. za rok 2004 nie podlegalo badaniu. 
 
2. Process4e S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Domaniewska 41 
 
(a) Akt zalozycielski Spólki sporzadzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Barbara 

Babka z  w Warszawie w dniu 17.05.2000, Repertorium A nr 3040/2000. Sad Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w dniu 04.07.2000 wydal postanowienie o wpisie Spólki do Rejestru Handlowego pod 
nr RHB 61110. Postanowieniem Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydzial 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dnia 13.09.2001 Spólka zostala wpisana do Krajowego 
Rejestru Sadowego pod nr 0000036406. 

 
(b) Przedmiotem dzialalnosci Spólki, zgodnie z jej statutem, jest: 

• dzialalnosc w zakresie oprogramowania, 
• pozostala dzialalnosc zwiazana z informatyka, 
• badanie rynku i opinii publicznej, 
• doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania, 
• przetwarzanie danych, 
• badania i analizy techniczne, 
• reklama. 
 

(c) Kapital podstawowy Spólki na dzien 31.12.2004 wynosil 2.500.000 zl i dzielil sie na 500.000 
zwyklych akcji imiennych serii A o wartosci nominalnej 5 zl kazda. 

 
(d) Sprawozdanie finansowe Spólki za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 zostalo zbadane przez 

Moore Stephens Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. 
Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskalo opinie bez zastrzezen. 

 
3. S4e S.A. z siedziba w Krakowie, ul. Wadowicka 8 
 
(a) Akt zalozycielski Spólki sporzadzono w formie aktu notarialnego w Biurze Notarialnym Katarzyny 

Gruszczynskiej, notariusza w Krakowie w dniu 9.12.2000, Repertorium A nr 994/2000. Sad 
Rejonowy w Krakowie w dniu wydal postanowienie o wpisie Spólki do Rejestru Handlowego pod nr 
RHB 48556 Postanowieniem Sadu Rejonowego dla Krakowa-Sródmiescia Spólka zostala w dniu 
10.08.2001 wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000034998.  

 
(b) Rzeczywistym przedmiotem dzialalnosci Spólki zgodnie ze statutem bylo: 

• swiadczenie uslug w zakresie oprogramowania, 
• swiadczenie uslug w zakresie przetwarzania danych, 
• swiadczenie uslug zwiazanych z bazami danych, 
• sprzedaz specjalistycznego standardowego oprogramowania komputerowego, 
• pozostala dzialalnosc zwiazana z informatyka. 

 
(c) Kapital zakladowy Spólki na dzien 31.12.2004 wynosil 4.100.200 zl i dzielil sie na 4.100.200 akcji 

o wartosci nominalnej 1 zl kazda. 
 
(d) Sprawozdanie finansowe Spólki za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 zostalo zbadane przez 

Moore Stephens Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy 
ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskalo opinie bez zastrzezen. 
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4. Travelplanet.pl S.A. z siedziba we Wroclawiu, ul. Swidnicka 13 
 
(a) Akt zalozycielski Spólki sporzadzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej 

we Wroclawiu przy Placu Solnym 13 w dniu 6 grudnia 2000 r., Repertorium A nr 9347/2000. W dniu 
15.12.2000 r. Spólka zostala wpisana do Rejestru Handlowego pod nr RHB 10106 przez Sad 
Rejonowy dla Wroclawia Fabryczna Wydzial VI Gospodarczy. Postanowieniem powyzszego Sadu 
w dniu 24.10.2001 r. Spólka zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym pod 
nr 0000055057.  

 
(b) Przedmiotem dzialalnosci Spólki zgodnie z jej statutem jest: 

• dzialalnosc zwiazana z turystyka, 
• reklama, 
• dzialalnosc z zakresie oprogramowania,  
• przetwarzanie danych, 
• dzialalnosc zwiazana z bazami danych, 
• przetwarzanie danych, 
• dzialalnosc centrów telefonicznych (call center), 
• dzialalnosc zwiazana z organizacja targów i wystaw, 
• dzialalnosc komercyjna pozostala, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
• pozaszkolne formy ksztalcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 
• dzialalnosc zwiazana ze sportem, 
• badanie rynku i opinii publicznej, 
• dzialalnosc pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 
W badanym okresie Spólka zajmowala sie glównie internetowa sprzedaza imprez turystycznych, 
biletów lotniczych i uslug marketingowych. 

 
(c) Kapital zakladowy Spólki na dzien bilansowy wynosil 1.775.370,00 zl i dzielil sie na 177.537 akcji 

zwyklych imiennych o wartosci nominalnej 10,00 zlotych kazda. 
 
(d) Sprawozdanie finansowe Spólki za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 zostalo zbadane przez 

Moore Stephens Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy 
ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskalo opinie bez zastrzezen. 

 
5. GeoTechnologies Sp. z o.o. z siedziba we Wroclawiu, Rynek 48 
 
(a) Akt zalozycielski Spólki sporzadzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej 

we Wroclawiu przy Placu Srebrnym 1/4 w dniu 14 pazdziernika 2002 r., Repertorium A 
nr 9454/2002. W dniu 25.10.2002 r. Spólka zostala zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla 
Wroclawia- Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod 
nr 0000136226.  

 
(b) Przedmiotem dzialalnosci Spólki zgodnie z jej statutem jest glównie: 

• dzialalnosc geodezyjna i kartograficzna, 
• doradztwo w zakresie sprzetu komputerowego i oprogramowania, 
• dzialalnosc zwiazana z bazami danych, przetwarzanie danych, 
• dzialalnosc agentów zajmujacych sie sprzedaza towarów róznego rodzaju, 
• sprzedaz hurtowa maszyn i urzadzen biurowych, 
• sprzedaz detaliczna mebli, wyposazenia biurowego, komputerów oraz sprzetu 

telekomunikacyjnego, 
• transmisja danych i teleinformatyka, 
• prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, 
• doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania, 
• zarzadzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, 
• dzialalnosc w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 
• reklama. 
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(c) Kapital zakladowy Spólki na dzien bilansowy wynosil 100.000,00 zl i dzielil sie na 200 równych i 

niepodzielnych udzialów o wartosci nominalnej 500,00 zlotych kazdy. 
 
(e) Sprawozdanie finansowe Spólki za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 zostalo zbadane przez 

Moore Stephens Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy 
ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskalo opinie bez zastrzezen. 

 
6. One2One Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu, ul. Mragowska  
 
(a) Akt zalozycielski Spólki sporzadzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Hanny 

Jasiewicz w Poznaniu w dniu 17.04.2001, Repertorium A nr 2796/2001. Sad Rejonowy w Poznaniu 
w dniu 29.05.2001 wydal postanowienie o wpisie Spólki do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 
0000013175. 

 
(b) Rzeczywistym przedmiotem dzialalnosci Spólki zgodnie ze statutem bylo swiadczenie uslug 

w zakresie integrowania i obslugi ruchu SMS. 
 
(c) Kapital podstawowy Spólki na dzien bilansowy wynosil 117.000 zl i dzielil sie na 234 udzialów o 

wartosci nominalnej 500 zl kazdy. 
 
(d) Sprawozdanie finansowe Spólki za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 zostalo zbadane przez 

Moore Stephens Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy 
ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3 i uzyskalo opinie bez zastrzezen. 

 
 
III. Zmiany zakresu jednostek objetych konsolidacja 
 
(a) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzien 31.12.2003 obejmowalo nastepujace jednostki 

zalezne: 
• Grupa Kapitalowa Computer Communication Systems S.A. 
• Process4e S.A. 
• S4e S.A. 

 
(b) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 obejmuje ponadto 

dane finansowe nastepujacych spólek wylaczonych z konsolidacji na koniec poprzedniego roku 
obrotowego ze wzgledu na kryterium istotnosci: 
• Traveplanet.pl S.A. 
• One2One Sp. z o.o. 
• GeoTechnologie Sp. z o.o. 
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(c) Podstawowe dane finansowe Spólek po raz pierwszy wlaczonych do konsolidacji za biezacy oraz 
ubiegly okres obrotowy sa nastepujace: 

 

 

za okres 
od 01.01.2004                   
do 31.12.2004           

w tys. zl  

za okres                     
od 01.01.2003        
do 31.12.2003 

 w tys. zl 
Travelplanet.pl S.A.:    
Suma bilansowa 2 235  1 004 
Przychody ze sprzedazy 5 196  1 653 
Wynik finansowy netto  11  +11 
One2One Sp. z o.o.    
Suma bilansowa 1 672  785 
Przychody ze sprzedazy 4 448  2 761 
Wynik finansowy netto  221  10 
GeoTechnologies Sp. z o.o.    
Suma bilansowa 278  313 
Przychody ze sprzedazy 1 042  1 537 
Wynik finansowy netto  11  +81 

 
 
IV. Ogólne informacje dotyczace przeprowadzonego badania 
 
(a)  Moore Stephens Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. zostala wybrana na audytora Spólki 

dominujacej uchwala Rady Nadzorczej z dnia 30.07.2004. 
 
(b)  Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu w dniu 02.08.2004. pomiedzy 

jednostka dominujaca jako Zleceniodawca a Moore Stephens Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. 
z siedziba w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3, jako Zleceniobiorca, w okresie: 
• przeglad na dzien 30.06.2004 w dniach 16.10.2004 do 20.10.2004. 
• badanie koncowe w dniach od 06.05.2005 do 11.05.2005. 

 
(c)  Podstawa badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego byly sprawozdania finansowe 

Spólek objetych konsolidacja oraz zastosowane zasady konsolidacji i dokumentacja 
konsolidacyjna, w tym korekty i wylaczenia konsolidacyjne. 

 
(d)  Spólka udzielila Bieglemu Rewidentowi informacji i wyjasnien niezbednych do przeprowadzenia 

badania. Otrzymano od Zarzadu Spólki dominujacej oswiadczenie z dnia 13.05.2005 
o kompletnosci, rzetelnosci i prawidlowosci skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitalowej przedstawionego do badania i ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich 
zobowiazan warunkowych oraz o nie zaistnieniu lub ewentualnym zaistnieniu do dnia zakonczenia 
badania zdarzen, wplywajacych w sposób znaczacy na wielkosc danych wykazanych 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za badany rok. 

 
 
V. Podsumowanie przeprowadzonego badania 
 
(a) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej MCI Management S.A. za rok 

obrotowy konczacy sie 31.12.2004 sporzadzone zostalo zgodnie z ustawa o rachunkowosci z dnia 
29.09.1994 (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) oraz Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 
12.12.2001 w sprawie szczególowych zasad sporzadzania przez jednostki inne niz banki i zaklady 
ubezpieczen sprawozdania finansowego jednostek powiazanych (Dz. U nr 152, poz.1729), na 
podstawie sprawozdan finansowych jednostek wchodzacych w sklad Grupy objetych konsolidacja. 
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(b) Spólka dominujaca sporzadzila dokumentacje konsolidacyjna, na która skladaja sie: 
• sprawozdania finansowe jednostek wchodzacych w sklad Grupy Kapitalowej, 
• korekty i wylaczenia konsolidacyjne, 
• obliczenia dotyczace wartosci godziwej aktywów netto jednostek podporzadkowanych, wartosci 

firmy oraz kapitalów mniejszosciowych. 
 
(c) Na dzien objecia kontroli przez jednostke dominujaca nad jednostka zalezna oraz w przypadku 

nabycia przez jednostke dominujaca dodatkowych udzialów ustalono wartosc godziwa aktywów 
netto w tych jednostkach zaleznych i rozliczono te wartosc proporcjonalnie do udzialów 
posiadanych przez jednostke dominujaca. Za wartosc godziwa aktywów netto jednostek zaleznych 
przyjeto ich wartosc ksiegowa. Wartosc firmy z konsolidacji stanowiaca róznice miedzy cena 
nabycia udzialów a odpowiadajaca im czescia aktywów netto, w przypadku braku spodziewanych 
efektów ekonomicznych obciaza wynik finansowy Grupy Kapitalowej. 

 
(d) W toku konsolidacji dokonano odpowiednich wylaczen w zakresie posiadanych udzialów przez 

jednostke dominujaca w kapitalach jednostek zaleznych objetych konsolidacja oraz ustalenia 
kapitalu mniejszosciowego. W wyniku konsolidacji wylaczeniom konsolidacyjnym podlegaly 
ponadto: 
• naleznosci i zobowiazania wzajemne jednostek objetych konsolidacja, 
• przychody i koszty operacji gospodarczych dokonywanych pomiedzy jednostkami objetymi 

konsolidacja. 
• zyski lub straty powstale w wyniku operacji gospodarczych dokonanych miedzy jednostkami 

objetymi konsolidacja. 
 
(e) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wlasnym sporzadzono na podstawie 

skonsolidowanego bilansu, zestawien zmian w kapitalach wlasnych jednostek objetych 
konsolidacja oraz dodatkowych informacji. 

 
(f) Skonsolidowany rachunek przeplywów pienieznych za badany okres zawiera zbiorcze 

sprawozdanie z rachunków przeplywów pienieznych sporzadzone przez sumowanie odpowiednich 
pozycji ze sprawozdan jednostki dominujacej i jednostek zaleznych z uwzglednieniem korekt 
konsolidacyjnych. 

 
(g) Skutki sprzedazy czesci akcji w jednostkach zaleznych objetych konsolidacja zostaly we 

wszystkich istotnych aspektach prawidlowo wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym. 

 
(h) Na wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym obraz sytuacji majatkowej, finansowej 

oraz wynik finansowy Grupy Kapitalowej wplyw mialo miedzy innymi: 
• dokonane przez MCI Management S.A. transakcje sprzedazy pakietów akcji spólek 

Travelplanet.pl SA i CCS SA, które wygenerowaly znaczace zyski z tych inwestycji, 
• zaliczenie w koszty finansowe skutków zmian procentowego udzialu jednostki dominujacej 

w aktywach jednostek zaleznych w wyniku wydania akcji. 
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VI. Analiza finansowa 
 
 
SKONSOLIDOWANY BILANS na dzien 31 grudnia 2004 roku 
 
  A  B         
  Koniec  Koniec      Koniec  Koniec 

  biezacego  ubieglego  
Zmian

a  
Zmian

a  biezacego  ubieglego 
  okresu  okresu  (A-B)  (A-B)/B  okresu  okresu 
   '000 zl   '000 zl   '000 zl  %  Struktura %  Struktura % 
AKTYWA            
Aktywa trwale             
 Wartosci niematerialne i prawne 479  92  387  421%  1%  0% 
 Wartosc firmy z konsolidacji 0  0  0  0%  0%  0% 
 Rzeczowe aktywa trwale 2 484  1 602  882  55%  5%  5% 
 Naleznosci dlugoterminowe 485  353  132  37%  1%  1% 
 Inwestycje dlugoterminowe 6 780  8 283  -1 503  -18%  15%  25% 
 Dlugoterminowe rozliczenia         0   
 miedzyokresowe 2 512  2 607  -95  -4%  5%  8% 
  12 740  12 937  -197  -2%  28%  39% 

Aktywa obrotowe            
 Zapasy 698  800  -102  -13%  2%  2% 
 Naleznosci krótkoterminowe 12 874  12 983  -109  -1%  28%  39% 
 Inwestycje krótkoterminowe 18 601  6 212  12 389  199%  40%  19% 
 Krótkoterminowe rozliczenia             
 miedzyokresowe 1 175  462  713  154%  3%  1% 
  33 348  20 457  12 891  63%  72%  61% 

             
Suma aktywów 46 088  33 394  12 694  38%  100%  100% 

             
PASYWA            
Kapital wlasny            
 Kapital podstawowy 37 800  37 800  0  0%  82%  113% 
 Nalezne wplaty na kapital podstawowy 0  0  0  0%  0%  0% 
 Udzialy (akcje) wlasne 0  -1 000  1 000  -100%  0%  -3% 
 Kapital zapasowy 22 449  22 323  126  1%  49%  67% 
 Kapital z aktualizacji wyceny 0  0  0  0%  0%  0% 
 Pozostale kapitaly rezerwowe 0  0  0  0%  0%  0% 
 Róznice kursowe z przeliczenia  0  0  0  0%  0%  0% 
 Zysk (strata) z lat ubieglych -47 110  -44 718  -2 392  5%  -102%  -134% 
 Zysk (strata) netto 2 533  526  2 007  382%  5%  2% 

 
Odpisy z zysku netto w ciagu roku 
obrotowego  0  0  0  0%  0%  0% 

  15 672  14 931  741  5%  34%  45% 

Kapital mniejszosci 3 589  1 859  1 730  93%  8%  6% 
Ujemna wartosc firmy jednostek 
podporzadkowanych 0  0  0  0%  0%  0% 
Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania            
 Rezerwy na zobowiazania 803  606  197  33%  2%  2% 
 Zobowiazania dlugoterminowe 10 068  144  9 924  6892%  22%  0% 
 Zobowiazania krótkoterminowe  15 953  15 848  105  1%  35%  47% 
 Rozliczenia miedzyokresowe 3  6  -3  -50%  0%  0% 
  26 827  16 604  10 223  62%  58%  50% 

             
Suma pasywów 46 088  33 394  12 694  38%  100%  100% 



Grupa Kapitalowa MCI Management S.A.  
Raport uzupelniajacy opinie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 
 
 

Moore Stephens Smoczynski i Partnerzy Sp. z o.o. 9 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 
(wariant kalkulacyjny) 
 
 A  B       
 Biezacy  Ubiegly  Zmiana  Zmiana  Biezacy  Ubiegly 
 okres  okres  (A-B)  (A-B)/B  okres  okres 

  '000 zl   '000 zl   '000 zl  %  Struktura %  
Struktura 

% 
            
Przychody netto ze sprzedazy produktów,             
towarów i materialów  95 975   49 947  46 028  92% 100% 100% 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materialów  79 447  36 769  42 678  116% 83% 74% 
Zysk (strata) brutto ze sprzedazy 16 528  13 178  3 350  25% 17% 26% 
Koszty sprzedazy 2 672  659  2 013  305% 3% 1% 
Koszty ogólnego zarzadu 15 133  11 285  3 848  34% 16% 23% 
Zysk (strata) ze sprzedazy -1 277  1 234  -2 511  -203% -1% 2% 
Pozostale przychody operacyjne 553  410  143  35% 1% 1% 
Pozostale koszty operacyjne 3 586  302  3 284  1087% 4% 1% 
Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej -4 310  1 342  -5 652  -421% -4% 3% 
Przychody finansowe 1 270  4 184  -2 914  -70% 1% 8% 
Koszty finansowe 1 840  5 652  -3 812  -67% 2% 11% 
Zysk (strata) na sprzedazy calosci lub czesci 
udzialów jednostek podporzadkowanych 8 549  188  8 361  4447% 9% 0% 
Zysk/(strata) z dzialalnosci gospodarczej 3 669  62  3 607  5818% 4% 0% 
Wynik zdarzen nadzwyczajnych -4  0  -4  0% 0% 0% 
Odpis wartosci firmy  0  6  -6  -100% 0% 0% 
Odpis ujemnej wartosci firmy  0  0  0  0% 0% 0% 
Zysk/ (strata) brutto 3 665  56  3 609  6445% 4% 0% 
Podatek dochodowy 860  -479  1 339  -280% 1% -1% 
Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku 
(zwiekszenia straty)   0  0  0% 0% 0% 
Zysk (strata) z udzialów w jednostkach 
podporzadkowanych wycenianych metoda praw 
wlasnosci   0  0  0% 0% 0% 
Zyski (straty) mniejszosci -272  9  -281  -3122% 0% 0% 
Zysk/ (strata) netto 2 533  526  2 007  382% 3% 1% 

 
 
 
 
 
Sytuacja majatkowa i finansowa, wynik finansowy oraz rentownosc Grupy Kapitalowej 
 
Dzialalnosc gospodarcza Grupy Kapitalowej, jej wynik finansowy i rentownosc za rok obrotowy oraz 
sytuacje majatkowa i finansowa na dzien bilansowy w porównaniu do ubieglego okresu charakteryzuja 
nastepujace wskazniki: 
 
    J.m. Biezacy  Ubiegly 
      okres  okres 
         
Wskazniki aktywnosci         
- produktywnosc majatku  przychody ze sprzedazy    
  ogólem  suma aktywów   

 
 

2,08
 

1,50

         
- produktywnosc majatku  przychody ze sprzedazy    
  trwalego  stan aktywów trwalych  

 
 

7,53
 

3,86
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- produktywnosc kapitalu   przychody ze sprzedazy    
  wlasnego  stan kapitalu wlasnego  

 
 

6,12
 

3,35

         
 stan naleznosci krótkoterm. x 365 dni    

- szybkosc obrotu naleznosci 
 przychody ze sprzedazy    

dni 
 

49
 

95

         
 stan zapasów x 365 dni    

- szybkosc obrotu zapasów  
 koszty sprzedanych towarów i produktów   

dni 
 

3
 

8

 
    J.m. Biezacy  Ubiegly 
      okres  okres 
Wskazniki rentownosci         

 zysk/strata netto    
- rentownosc sprzedazy netto 

 przychody ze sprzedazy    
% 

 
2,59

 
1,05

         
 zysk/strata ze sprzedazy     

- rentownosc sprzedazy brutto 
 przychody ze sprzedazy    

% 
 

-1,33
 

2,47

         
 wynik finansowy netto    

- rentownosc majatku ogólem 
 suma aktywów   

% 
 

5,39
 

1,58

         
 wynik finansowy netto    

- rentownosc kapitalu wlasnego 
 stan kapitalu wlasnego  

% 
 

15,84
 

3,52

         
Wskazniki finansowania         

 suma zobowiazan dlugo i krótkoterminowych    
- stopa zadluzenia 

 suma pasywów   
 

 
0,56

 
0,48

         
 stan zobowiazan krótkoterm. x 365 dni    

- szybkosc obrotu zobowiazan 
 koszty sprzedanych towarów i produktów   

dni 
 

73
 

157

         
- pokrycie majatku trwalego  kapital wlasny    
   kapitalem wlasnym  aktywa trwale  

 
 

1,23
 

1,15

         
 kapital wlasny + zobowiazania dlugoterminowe    

- trwalosc struktury finansowania 
 suma pasywów   

 
 

0,56
 

0,45

      Koniec Koniec 
      biezacego  ubieglego 
      okresu  okresu 
Wskazniki plynnosci         

 aktywa obrotowe ogólem    
- plynnosci I 

 zobowiazania krótkoterminowe  
 

 
2,09

 
1,29

         
 aktywa obrotowe ogólem - zapasy    

- plynnosci II 
 zobowiazania krótkoterminowe  

 
 

2,05
 

1,24

      Koniec Koniec 
      biezacego  ubieglego 
      okresu okresu 
Wskazniki rynku kapitalowego         

 cena rynkowa jednej akcji    
-  cena do zysku na jedna akcje 

 zysk/strata netto na jedna akcje  
 

 
207,75

 
-0,67

         
 kapital wlasny    

-  kapital wlasny na jedna akcje 
 ilosc wyemitowanych akcji  

zl 
 

0,40
 

0,41
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VII. Stwierdzenia bieglego rewidenta 
 
(a) Jednostka dominujaca przedstawila zadane informacje, wiarygodne wyjasnienia i oswiadczenia 

w wystarczajacym zakresie i w rozsadnym czasie dla celów przeprowadzenia badania oraz 
przedlozyla oswiadczenie o kompletnym ujeciu danych w ksiegach rachunkowych, 
dokumentacji konsolidacyjnej i wykazaniu wszelkich zobowiazan warunkowych oraz ujawnieniu 
istotnych zdarzen, które nastapily po dacie bilansu do dnia zlozenia oswiadczenia. 

 
(b) Jednostka dominujaca i jednostki zalezne posiadaja aktualna dokumentacje opisujaca przyjete 

przez nie zasady rachunkowosci zgodne z zasadami rachunkowosci okreslonymi przez 
jednostke dominujaca w tym jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz jednakowe 
zasady sporzadzania sprawozdan finansowych, które mozna uznac za poprawne. Zbadane 
przez nas operacje gospodarcze dokumentowane byly w sposób kompletny, przejrzysty i 
zostaly poprawnie ujete w ksiegach rachunkowych. Zbadane przez nas zapisy ksiegowe zostaly 
dokonane poprawnie i kompletnie na podstawie dowodów ksiegowych. Skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe wynika z prawidlowo prowadzonych ksiag rachunkowych i 
dokumentacji konsolidacyjnej.  

 
(c) Przyjete zasady rachunkowosci sa stosowane w sposób ciagly, a w przypadku dokonywania 

przez Spólke dominujaca zmian w zakresie stosowanych zasad wyceny w informacji 
dodatkowej okresla sie przyczyne wprowadzenia zmian oraz ich wplyw na wynik finansowy za 
biezacy okres obrotowy zapewniajac porównywalnosc danych finansowych dotyczacych okresu 
biezacego i ubieglego. 

 
(d) Ksiegi jednostek Grupy Kapitalowej prowadzone sa przy pomocy komputera w sposób rzetelny, 

bezbledny i sprawdzalny. Stosowane metody zabezpieczenia dostepu do danych i systemu ich 
przetwarzania sa wystarczajace. Dokumentacja ksiegowa, ksiegi rachunkowe i sprawozdania 
finansowe sa przechowywane wlasciwie. 

 
(e) Na podstawie badania systemu kontroli wewnetrznej Grupy Kapitalowej oraz badania 

wiarygodnosci poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego mozna 
stwierdzic, ze system kontroli wewnetrznej zapewnia prawidlowe i rzetelne prowadzenie ksiag 
rachunkowych.  

 
(f) Kapital podstawowy zostal pokryty zgodnie z litera prawa i faktycznie istnieje. 
 
(g) Pozycje ksztaltujace wynik finansowy brutto na dzialalnosci gospodarczej Grupy Kapitalowej 

we wszystkich istotnych aspektach zostaly ujete w sposób kompletny i prawidlowy. 
 
(h) Wynik finansowy brutto zostal we wszystkich istotnych aspektach poprawnie przeksztalcony 

w wynik finansowy netto. 
 
(i) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wlasnym oraz skonsolidowany rachunek 

przeplywów pienieznych zostaly we wszystkich istotnych aspektach sporzadzone prawidlowo 
w powiazaniu ze skonsolidowanym bilansem, skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat oraz 
ksiegami rachunkowymi. 

 
(j) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje 

i objasnienia zawieraja wszystkie istotne informacje wymagane przez ustawe o rachunkowosci 
i przepisy szczególowe i zostaly przedstawione we wszystkich istotnych aspektach prawidlowo. 

 
(k) Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej jest kompletne w rozumieniu ustawy 

o rachunkowosci oraz zawarte w nim informacje sa zgodne ze skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym za biezacy okres. 
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(l) Dane liczbowe przedstawione w dodatkowych informacjach i objasnieniach do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego uzupelnione informacjami zawartymi w czesci V i 
VI raportu spelniaja w istotnych aspektach wymagania norm wykonywania zawodu bieglego 
rewidenta wydanych przez Krajowa Rade Bieglych Rewidentów w Polsce. 

 
(m) Stwierdza sie, ze zarówno podmiot uprawniony, jak i biegly rewident sa niezalezni od badanej 

jednostki dominujacej i jednostek zaleznych wchodzacych w sklad Grupy Kapitalowej. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
MCI Management S.A. 

 
 
 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe za okres obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PISMO PREZESA ZARZADU 
 
 
 
Szanowni Panstwo, 
 
 
Rok 2004 byl udanym okresem rozwoju MCI Management SA. Po okresie stabilizacji portfela 
inwestycyjnego (2002-2003) w szóstym roku dzialalnosci Fundusz zanotowal istotna poprawe wyników 
oraz wrócil na sciezke wzrostu wartosci portfela.  
 
Fundusz osiagnal wynik jednostkowy netto za 2004 rok na poziomie 3,60 mln PLN, zas skonsolidowany 
na poziomie 2,53 mln PLN. W obu przypadkach jest to ponad czterokrotny wzrost w porównaniu do 
2003 roku. Poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce przyczynila sie do powrotu dynamiki wzrostu 
branzy technologicznej, co z kolei dalo podstawy do zwiekszenia skali dzialalnosci spólek portfelowych. 
Wyrazem tego byl wzrost obrotów skonsolidowanych grupy kapitalowej o 95% do poziomu ponad 96 mln 
PLN. Dalsza koncentracja Funduszu na nadzorze wlascicielskim pozwolila utrzymac efektywnosc 
operacyjna dzialalnosci spólek portfelowych i firmy zarzadzajacej. 
 
W roku 2004 inwestorzy przekonali sie, ze spólki portfelowe MCI sa dobrymi spólkami, posiadajacymi 
wartosc i osiagajacymi pozytywne wyniki finansowe. Na uwage zasluguja ponad 100% wzrosty 
przychodów takich spólek jak Travelplanet.pl, Bankier.pl, S4E, One-2-One. W 2004 roku wszystkie 
spólki portfelowe oprócz nowych inwestycji funduszu osiagnely rentownosc na poziomie EBITDA. 
Obecnie trwaja zaawansowane prace nad upublicznieniem i oferta publiczna Travelplanet.pl SA  w 
sezonie letnim  2005.  
 
Jednym z podstawowych celi MCI w 2004 roku bylo rozpoczecie procesów wychodzenia z inwestycji 
dokonanych przez Fundusz w latach 1999-2002. I tak od poczatku 2004 roku MCI przeprowadzilo 3 
wyjscia z inwestycji na laczna kwote ponad 10,5 mln PLN - dwa pelne wyjscia do inwestorów 
strategicznych (Process4E oraz CK Adax) oraz jedno wyjscie czesciowe poprzez transakcje preIPO 
(Travelplanet.pl). Laczny zysk MCI z w/w inwestycji wyniósl ponad 8,4 mln PLN. W latach 2005-2007 
MCI zamierza przeprowadzic kolejne trzy pelne wyjscia z portfela z lat 1999-2002.  
 
Kolejnym celem MCI byla kontynuacja pozyskiwania nowych projektów inwestycyjnych – do konca 
I kwartalu 2005 zostalo rozpoczetych 6 nowych inwestycji Funduszu (PWM, CK Adax, Technopolis, 
HotPunkt, Clix, Comtica). Szacujemy, iz jestesmy najbardziej aktywnym funduszem technology venture 
capital, który obecnie prowadzi nowe inwestycje w Europie Centralnej. W polu zainteresowania MCI sa 
przede wszystkim spólki na etapie rozwoju dzialajace w branzy internetowej/ecommerce oraz mobilnej. 
Nie wykluczamy w tym roku rozszerzenia spektrum zainteresowania o kolejne branze media/marketing i 
biotechnologia/science. 
 
Waznym wydarzeniem bylo uplasowanie na publicznym rynku w 3 kwartale 2004 roku 5 letnich obligacji 
Funduszu zamiennych na akcje o wartosci 10 mln PLN. Srodki pozyskane z emisji obligacji zostana 
przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne w latach 2005-2006.  
 
Lacznie zasoby gotówkowe MCI przeznaczone na nowe projekty i doinwestowanie portfela wynosza 
blisko 20 mln PLN. Plany na lata 2005-2006 zakladaja zwiekszenie portfela inwestycji o kolejnych 5-10 
nowych projektów, nowe inwestycje oraz doinwestowanie obecnego portfela winno przekroczyc 20 mln 
PLN. Kapital dostepny na nowe inwestycje wzrosnie do poziomu okolo 30 mln EUR po uruchomieniu 
nowego Funduszu pod zarzadem MCI – TechVentures 2.0. Obecnie sa realizowane aktywne prace nad 
uruchomieniem nowego Funduszu. Ze wzgledu na planowany udzial miedzynarodowych inwestorów 
instytucjonalnych  fundusz bedzie zapewne zlokalizowany w Wielkiej Brytanii. TechVentures 2.0. bedzie 
koncentrowal sie na inwestycjach typu Venture Capital w przedsiewziecia technologiczne w krajach 
regionu Europy Srodkowo-Wschodniej. Rozpoczecie dzialalnosci TechVentures 2.0 jest przewidziany na 
przelomie 2005/2006. Powolanie funduszu winno przyczynic sie do ugruntowania pozycji MCI jako 
wiodacego funduszu technologicznego w Europie Centralnej.  



 

 

 
 
 
Niezaleznie od rozwoju procesu powolania TechVentures 2.0, MCI aktywnie prowadzi ekspansje 
dzialalnosci inwestycyjnej na rynku Czech i Slowacji. Od polowy 2004 roku dziala przedstawicielstwo 
MCI w Pradze. Celem MCI jest zrealizowanie co najmniej jednej inwestycji w Czechach lub na Slowacji 
w 2005 roku.  
 
Wszystkie te pozytywne dane i trendy zostaly po raz kolejny zauwazone przez akcjonariuszy i 
przelozyly sie na istotny wzrost wyceny MCI na gieldzie. Obecna kapitalizacja spólki przekracza 100 
mln zlotych, zas walory MCI sa jednymi z najbardziej plynnych na gieldzie. Zwieksza sie 
zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych akcjami spólki. Przekroczenie progu 12% akcji w spólce 
oglosily fundusze zarzadzane przez  AIB BZ WBK Asset Management. 
 
Nalezy zaznaczyc, iz zródlem sukcesu MCI jest koncentracja zasobów i dzialan na wlasciwym 
nadzorze wlascicielskim nad portfelem inwestycyjnym. Aktywny nadzór wlascicielski przedsiewziec na 
wczesnych etapach rozwoju jest naszym zdaniem kluczowy w budowie wartosci dla naszych 
akcjonariuszy w dlugim okresie. Zamierzamy kontynuowac aktywne zaangazowanie zespolu MCI 
w procesy wspierajace rozwój i ograniczajace ryzyko inwestycyjne spólek portfelowych, tak aby w 2005 
roku po raz kolejny poprawic wyniki finansowe Funduszu oraz Grupy Kapitalowej MCI Management SA.  
 
 
 
Z powazaniem 
 
 
Tomasz Czechowicz 
Prezes Zarzadu 
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MCI Management S.A. 
 
 
WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITALOWEJ 
ZA OKRES OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 r. 
 
 
1. Forma prawna i przedmiot dzialalnosci Emitenta 
 
Jednostka dominujaca zarzadzajaca funduszem - MCI Management S.A. (zwana dalej MCI) zostala wpisana do 
Rejestru Handlowego w dniu 21 lipca 1999 w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia Fabryczna pod nr RHB 8752. 
Postanowieniem Sadu Rejonowego dla Wroclawia - Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego, dnia 28 marca 2001 Spólka zostala wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego 
pod nr 0000004542. MCI nadano numer statystyczny REGON 932038308 oraz numer identyfikacji podatkowej 
899-22-96-521. 
 
Przedmiotem dzialalnosci MCI wedlug statutu jest: 
• posrednictwo finansowe pozostale, gdzie indziej nie sklasyfikowane 
• dzialalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingiem 
• doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania 
• pomocnicza dzialalnosc finansowa 
• pozostale formy udzielania kredytów 
 
Rodzaj dzialalnosci podstawowej wedlug Europejskiej Klasyfikacji Dzialalnosci EKD 
7414 – doradztwo w zakresie dzialalnosci zwiazanej z prowadzeniem interesów i zarzadzaniem 
 
2. Okresy sprawozdawcze 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 oraz 
porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003. 
 
3. Sklad osobowy Zarzadu i Rady Nadzorczej Emitenta 
 
Sklad Zarzadu jednostki dominujacej MCI byl nastepujacy: 
• Tomasz Czechowicz - Prezes Zarzadu 
 
Sklad Rady Nadzorczej jednostki dominujacej MCI wchodzili: 
• Roman Matkiwsky (od 18.05.2004) 
• Kazimierz Czechowicz (do 18.05.2004) 
• Mariusz Kunda  
• Waldemar Sielski 
• Hubert Janiszewski (od 07.04.2004) 
• Krzysztof Jajuga (od 07.04.2004 do 18.05.2004) 
• Krzysztof Samotij (od 29.07.2004) 
 
4. Dane laczne 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane dotyczace Emitenta oraz jednostek (Spólek) zaleznych 
wchodzacych w sklad funduszu. MCI Management S.A., jak równiez spólki zalezne nie posiadaja wewnetrznych 
jednostek organizacyjnych sporzadzajacych samodzielnie sprawozdania finansowe. 
 
5. Zalozenie kontynuacji dzialalnosci 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci 
gospodarczej przez Emitenta i jednostki z Grupy Kapitalowej w dajacej sie przewidziec przyszlosci. Nie istnieja 
zadne okolicznosci wskazujace na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.  
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6. Struktura organizacyjna oraz rodzaj powiazan w Grupie Kapitalowej na dzien 31 grudnia 2004 r. 
  
 

Bankier.pl S.A.
j. stowarzyszona

38,36 %

CCS Sp. z o.o.
 j. zalezna

100 %

CCS S.A.
j. zalezna
65,58 %

Clix Software Sp.z o.o.
j. zalezna
85,00 %

Process4e S.A.
j. zalezna
66,66 %

 Travelplanet S.A.
 j. zalezna
67,23 %

JTT Computer S.A.
j. Stowarzyszona

36,05%

Technopolis Sp. z o.o.
 j. zalezna
96,00 %

Biprogeo S.A.
j. zalezna
80,41 %

S4e S.A
j. zalezna
84,43 %

MobiJoy Sp. z o.o.
j. stowarzyszona

42,50%

One2One Sp. z o.o.
j. zalezna
50,85 %

GeoTec Sp. z o.o.
j. zalezna
79,00 %

Iplay Sp. z  o.o.
j. zalezna
56,00 %

PWM S.A.
j. zalezna
80,00 %

CK Adax Sp. z o.o.
j. zalezna
66,36 %

Hot Punkt Sp. z o.o.
j. zalezna
90,02%

MCI Management S.A.
j. dominujaca
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7. Wykaz jednostek wchodzacych w sklad Grupy Kapitalowej objetych konsolidacja lub 
wycena metoda praw wlasnosci oraz wykaz jednostek nieobjetych konsolidacja 

 
W sklad Grupy Kapitalowej MCI Management S.A na dzien 31 grudnia 2004 wchodza: 
 
• MCI Management S.A. - jednostka dominujaca, firma zarzadzajaca funduszem venture capital 

inwestujacym w sektorze zaawansowanych technologii. 
 
Jednostki zalezne wchodzace w sklad funduszu, objete konsolidacja: 
• Grupa Kapitalowa Computer Communication Systems S.A. (w skrócie GK CCS S.A.); 

jednostka dominujaca ma siedzibe przy ul. Bema 15 we Wroclawiu; przedmiotem dzialalnosci 
spólki jest projektowanie i wdrazanie systemów informatycznych, swiadczenie uslug opieki 
systemowej oraz sprzedaz sprzetu komputerowego; postanowieniem Sadu Rejonowego dla 
Wroclawia – Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 
wpisana dnia 28 czerwca 2001 do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000021315. 

• Process4E S.A. z siedziba przy ul. Postepu 15 w Warszawie; przedmiotem dzialalnosci jest 
swiadczenie uslug doradczych, szkoleniowych i konsultingowych w dziedzinie CRM i zarzadzania; 
postanowieniem Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydzial Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego wpisana dnia 13 wrzesnia 2001 do Krajowego Rejestru Sadowego 
pod nr 0000036406. 

• S4e S.A. z siedziba przy ul. Wadowickiej 8w w Krakowie; przedmiotem dzialalnosci jest 
swiadczenie uslug w zakresie dystrybucji i integracji systemów archiwizacji danych; 
postanowieniem Sadu Rejonowego dla Krakowa-Sródmiescia Spólka zostala wpisana dnia 10 
sierpnia 2001 do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000034998. 

• Travelplanet.pl S.A. z siedziba przy ul. Swidnickiej 13 we Wroclawiu; przedmiotem dzialalnosci 
jest swiadczenie uslug agencyjnych, posrednictwa w zakresie uslug turystycznych, sprzedazy 
biletów lotniczych, hoteli i bonów turystycznych z wykorzystaniem Internetu i Call Center; 
postanowieniem Sadu Rejonowego dla Wroclawia – Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego wpisana dnia 24 pazdziernika 2001 do Krajowego 
Rejestru Sadowego pod nr 0000055057. 

• One2One Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Mragowskiej 3 w Poznaniu; przedmiotem dzialalnosci jest 
swiadczenie uslug w zakresie oprogramowania dotyczacego rozwiazan mobilnych m-commerce dla 
mediów; postanowieniem Sadu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydzial Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sadowego wpisana dnia 29 maja 2001 do Krajowego Rejestru Sadowego pod 
nr 0000013175. 

• GeoTechnologies Sp. z o.o. z siedziba we Wroclawiu, Rynek 48; przedmiotem dzialalnosci jest 
projektowanie i wdrazanie oprogramowania komputerowego w zakresie systemów informacji 
przestrzennej; postanowieniem Sadu Rejonowego dla Wroclawia – Fabrycznej we Wroclawiu, VI 
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego wpisana dnia 25 pazdziernika 2002 do 
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000136886. 

 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej Computer Communication Systems S.A. 
oprócz jednostki dominujacej obejmuje spólke zalezna (100 %) CCS Sp. z o.o. z siedziba przy ul. 
Bema 15, we Wroclawiu; której przedmiotem dzialalnosci jest wynajem i zarzadzanie nieruchomosciami; 
postanowieniem Sadu Rejonowego dla Wroclawia – Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego wpisana dnia 17.07.2002 do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 
0000123544. 
 
Jednostki zalezne wchodzace w sklad funduszu, nieobjete konsolidacja: 
• Biprogeo S.A. z siedziba przy ul. Kaszubskiej 8 we Wroclawiu; przedmiotem dzialalnosci jest 

projektowanie i wdrazanie systemów informacji przestrzennej; 
• Iplay.pl Sp. z o.o. z siedziba we Wroclawiu, Rynek 48, przedmiotem dzialalnosci jest sprzedaz 

muzyki w postacie elektronicznej poprzez internet, swiadczenie uslug internetowego serwisu 
odsluchowego; 

• Technopolis Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Kosciuszki 33/4 we Wroclawiu, przedmiotem 
dzialalnosci jest tworzenie sieci parków technologicznych na terenie calego kraju oraz odkup 
majatku JTT Computer SA; 
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• PWM Portal Wykup Menedzerski S.A. z siedziba przy ul. Sw. Mikolaja 7 we Wroclawiu; 
przedmiotem dzialalnosci jest przejecie majatku portalu Wirtualna Polska oraz zapewnienie 
kontynuacji jego funkcjonowania i dalszego rozwoju; 

• Centrum Komputerowe ADAX Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Olawskiej 1 we Wroclawiu; 
przedmiotem dzialalnosci jest sprzedaz detaliczna komputerów, akcesoriów komputerowych i 
urzadzen peryferyjnych; 

• HotPunkt Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Astronomów 3 w Warszawie, przedmiotem dzialalnosci 
jest uruchamianie punktów z bezprzewodowym szerokopasmowym dostepem do Internetu w 
technoligii WiFi. 

• Clix Software Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Postepu 15 w Warszawie; przedmiotem dzialalnosci 
jest swiadczenie uslug konsultingowych, produkcja i sprzedaz oprogramowania klasy CRM.  

 
Jednostki stowarzyszone wchodzace w sklad funduszu, nie objete konsolidacja: 
• Bankier.pl S.A. z siedziba przy ul. Swidnickiej 13 we Wroclawiu; przedmiotem dzialalnosci jest 

swiadczenie uslug finansowych z wykorzystaniem internetu, handel i posrednictwo handlowe 
w wykorzystaniem internetu; 

• MobiJoy Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Jarochowskiego 8/4 w Poznaniu, przedmiotem dzialalnosci 
jest swiadczenie uslug w zakresie marketingu mobilnego. 

 
Udzial funduszu MCI (jednostki dominujacej) w kapitale jednostek podporzadkowanych oraz udzial w 
calkowitej liczbie glosów: 
 
Nazwa jednostki Udzial % w 

kapitale 
Udzial % w calkowitej 

liczbie glosów 
Computer Communication Systems S.A. 65,58 65,58 
Process4E S.A. 66,66 66,66 
S4E S.A. 84,43 84,43 
Bankier.pl S.A. 38,36 38,36 
Biprogeo S.A. 80,41 80,41 
GeoTechnologies Sp. z o.o. 79,00 79,00 
One2One Sp. z o.o. 50,85 50,85 
Travelplanet.pl S.A 67,23 67,23 
Iplay.pl Sp. z o.o. 56,00 56,00 
CK ADAX Sp. z o.o. 66,36 66,36 
PWM S.A, 80,00 80,00 
Technopolis Sp. z o.o. 96,00 96,00 
HotPunkt Sp. z o.o. 90,02 90,02 
 
W sklad skonsolidowanego sprawozdania finansowego weszly wielkosci ze sprawozdania finansowego 
podmiotu dominujacego oraz ze sprawozdan finansowych nastepujacych podmiotów zaleznych: Grupa 
Kapitalowa Computer Communication Systems S.A., Process4E S.A., S4E S.A, Travelplanet.pl S.A., 
One2One Sp. z o.o., GeoTechnologies Sp. z o.o. 
Z uwagi na nieznaczne wielkosci wykazane w sprawozdaniach finansowych odstapiono od konsolidacji 
nastepujacych spólek: Bankier.pl S.A., Biprogeo S.A., Iplay.pl Sp. z o.o., CK Adax Sp. z o.o., PWM 
S.A., Technopolis Sp. z o.o. oraz HotPunkt Sp. z o.o. (art. 58 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowosci). 
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Dane dotyczace spólek wylaczonych z konsolidacji na dzien 31 grudnia 2004: 
 

 Suma 
bilansowa 

Przychody ze 
sprzedazy

Wynik 
finansowy

Nazwa jednostki w tys. zl  w tys. zl w tys. zl

% sumy 
bilansowej w 
stosunku do 

sumy bilansowej 
GK MCI

% przychodów 
ze sprzedazy w 

stosunku do 
GK MCI

Biprogeo S.A. 297  1 190  42 0,36%  1,23% 

Bankier.pl S.A. 940  3 299  205 1,13%  3,41% 

Iplay Sp. z o.o. 23  110  -88 0,03%  0,11% 

CK ADAX Sp. z o.o.* bd  bd  bd    

PWM S.A. 329  0  -172 0,39%  0,00% 

Technopolis Sp. z o.o.** bd  bd  bd    

Clix Software Sp. z o.o. 619  37  -96 0,74%  0,04% 

MobiJoy Sp. z o.o. 581  1 642  160 0,70%  1,70% 

HotPunkt Sp. z o.o.** bd  bd  bd    

 2 789  6 278   3,34%  6,49% 

          
* udzialy spólki zostaly sprzedane 2 lutego 2005 r.       
** spólki w organizacji          
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone na ten sam dzien bilansowy, co 
sprawozdanie finansowe jednostki dominujacej zarzadzajacej funduszem MCI Management S.A. 
Jednostki zalezne objete konsolidacja sporzadzily sprawozdania finansowe na ten sam dzien bilansowy, 
co jednostka dominujaca. Sprawozdania finansowe podmiotów zaleznych zostaly wlaczone do 
skonsolidowanego sprawozdania przy zastosowaniu metody pelnej konsolidacji. 
 
Sklad jednostek objetych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, w porównaniu do roku 
poprzedniego, ulegl zmianie. Poczawszy od I kwartalu 2004, ze wzgledu na kryterium istotnosci, 
podlegaja konsolidacji dane finansowe nastepujacych Spólek: Travelplanet.pl S.A., One2One Sp. z o.o., 
GeoTechnologies Sp. z o.o. 
 
Podstawowe dane finansowe tych Spólek sa nastepujace: 
 

 

za okres 
od 01.01.2004                   
do 31.12.2004           

w tys. zl  

za okres                     
od 01.01.2003      
do 31.12.2003 

 w tys. zl 
Travelplanet.pl S.A.:    
Suma bilansowa 2 235  1 004 
Przychody ze sprzedazy 5 196  1 653 
Wynik finansowy netto  11  11 
One2One Sp. z o.o.    
Suma bilansowa 1 672  785 
Przychody ze sprzedazy 4 448  2 761 
Wynik finansowy netto  221  10 
GeoTechnologies Sp. z o.o.    
Suma bilansowa 278  313 
Przychody ze sprzedazy 1 042  1 537 
Wynik finansowy netto  11  81 
 
Wplyw na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2004 wlaczenia spólek do konsolidacji jest 
nastepujacy: 
 
 Travelplanet.pl S.A.  One2One Sp. z o.o.  GeoTec Sp. z o.o. 
 w tys. zl  w tys. zl  w tys. zl 
Suma bilansowa (11 572)  1 135  203 
Kapitaly wlasne (10 776)  (203)  75 
Wynik finansowy (89)  114  15 
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Dane porównywalne zawieraja skonsolidowane dane jednostki dominujacej MCI Management S.A., GK 
CCS S.A., Procces4E S.A. oraz S4E S.A. 
 
 
8. Porównywalnosc danych skonsolidowanych 
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2003 podlegalo przeksztalceniu w zwiazku z korekta bledów 
podstawowych. Szczególowe informacje na temat wprowadzonych korekt zostaly zamieszczone w 
dodatkowych informacjach i objasnieniach. 
 
 
9. Wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub 

porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikajacych 
z zastrzezen w opiniach podmiotów uprawnionych do badania, o skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostaly zamieszczone w prospekcie 

 
Skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2003 rok podlegalo badaniu i uzyskalo opinie bez 
zastrzezen. 
 
 
 
10. Zasady (polityka) prowadzenia rachunkowosci 
 
Zasady rachunkowosci przyjete przy sporzadzaniu raportu rocznego (zwanego dalej raportem rocznym) 
na dzien 31 grudnia 2004 sa zgodne z Ustawa o Rachunkowosci z 29 wrzesnia 1994, zwana dalej 
Ustawa. Raport przygotowano zgodnie z wymogami rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 
pazdziernika 2001 w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartosciowych. 
 
Poszczególne skladniki aktywów i pasywów wycenia sie stosujac rzeczywiscie poniesione na ich 
nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostroznosci. Grupa Kapitalowa stosuje metode kalkulacyjna 
pomiaru wyniku finansowego. 
 
10.1 Wartosci niematerialne i prawne 
 
Wartosci niematerialne i prawne obejmuja nabyte przez jednostke, zaliczane do aktywów trwalych, 
prawa majatkowe nadajace sie do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej uzytecznosci dluzszym niz rok, przeznaczone do uzywania na potrzeby jednostki, a w 
szczególnosci: 
• autorskie prawa majatkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, 
• prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, 
• know-how. 
 
Do wartosci niematerialnych i prawnych zalicza sie równiez nabyta wartosc firmy oraz koszty 
zakonczonych prac rozwojowych. 
 
Wartosci niematerialne i prawne wyceniane sa w ich wartosci poczatkowej wedlug cen nabycia, badz 
kosztu wytworzenia. Wartosc poczatkowa podlega odpisowi metoda liniowa: 
• w przypadku wartosci firmy w okresie 5 lat, w ciezar pozostalych kosztów operacyjnych, 
• w przypadku pozostalych aktywów – w okresie 5 lat, w ciezar kosztów amortyzacji. 
 
10.2 Wartosc firmy z konsolidacji i rezerwa kapitalowa z konsolidacji 
 
Wartosc firmy z konsolidacji jednostek zaleznych ustalana jest na dzien objecia przez Spólke 
dominujaca kontroli, jako nadwyzka wartosci nabycia udzialów w jednostce zaleznej nad odpowiadajaca 
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im czescia aktywów netto jednostki zaleznej wedlug ich wartosci ksiegowej, która wedlug zarzadu nie 
odbiega istotnie od wartosci rynkowej na dzien nabycia udzialów. Wartosci firmy powstale przy nabyciu 
róznych jednostek zaleznych nie sa ze soba kompensowane. 
 
Wartosc firmy podlega odpisaniu w skonsolidowany rachunek zysków i strat przez okres do 5 lat. W 
przypadku braku spodziewanych efektów ekonomicznych wartosc firmy moze obciazyc wynik finansowy 
Grupy Kapitalowej. 
 
Ujemna wartosc firmy z konsolidacji jednostek zaleznych ustalana jest na dzien objecia przez Spólke 
sprawowania kontroli, jako nadwyzka odpowiedniej czesci aktywów netto wycenianych wedlug ich 
wartosci godziwej nad wartoscia udzialów. 
 
10.3 Skladniki majatkowe zaliczane do aktywów trwalych 
 
Do srodków trwalych zalicza sie rzeczowe aktywa trwale i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej uzytecznosci dluzszym niz rok, kompletne, zdatne do uzytku i przeznaczone na potrzeby 
Spólki. Zalicza sie do nich w szczególnosci: 
• nieruchomosci - w tym grunty, prawo uzytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a takze 

bedace odrebna wlasnoscia lokale, spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spóldzielcze 
prawo do lokalu uzytkowego, 

• maszyny, urzadzenia, srodki transportu i inne rzeczy, 
• ulepszenia w obcych srodkach trwalych. 
 
Wartosc poczatkowa stanowiaca cene nabycia lub koszt wytworzenia srodka trwalego powiekszaja 
koszty jego ulepszenia, polegajacego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i 
powodujacego, ze wartosc uzytkowa tego srodka po zakonczeniu ulepszenia podwyzsza posiadana 
przy przyjeciu do uzywania wartosc uzytkowa. Wartosc poczatkowa srodków trwalych zmniejszaja 
odpisy amortyzacyjne dokonywane w celu uwzglednienia utraty ich wartosci, na skutek uzywania lub 
uplywu czasu. Kwoty odpisów amortyzacyjnych ustala sie metoda liniowa. Srodki trwale amortyzowane 
sa wedlug stawek amortyzacyjnych zgodnie z Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych. Dla poszczególnych grup srodków trwalych stosowane sa nastepujace stawki 
amortyzacji: 
• budynki i budowle 2,5-10 % 
• urzadzenia techniczne, maszyny 20 - 60 % 
• srodki transportu 20 % 
• pozostale srodki trwale 14 - 25 % 
 
Amortyzacja planowa odzwierciedlajaca normalne zuzycie srodków trwalych i wartosci niematerialnych i 
prawnych obciaza koszty dzialalnosci. Srodki trwale w budowie wyceniane sa wedlug cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia. 
 
Odsetki, prowizje oraz róznice kursowe dotyczace inwestycji rozpoczetych zwiekszaja wartosc nabycia 
tych skladników majatku. 
 
10.4 Aktywa finansowe o charakterze trwalym 
 
Sa to w szczególnosci: 
• udzialy i akcje oraz inne dlugoterminowe aktywa w jednostkach powiazanych, 
• udzialy i akcje w pozostalych jednostkach, 
• inne dlugoterminowe papiery wartosciowe, 
• udzielone pozyczki, 
 
Aktywa finansowe wykazane w bilansie zostaly wycenione w cenie nabycia skorygowanej o ewentualne 
odpisy z tytulu trwalej utraty ich wartosci. 
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10.5 Inwestycje krótkoterminowe 
 
Nabyte udzialy, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje sie w ksiegach rachunkowych na dzien 
ich nabycia lub powstania wedlug ceny nabycia. Na dzien bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji 
krótkoterminowych sa wycenione wedlug ceny rynkowej. Skutki zmian wartosci inwestycji 
krótkoterminowych wplywaja w pelnej wysokosci odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. 
 
10.6 Zapasy 
 
Zapasy wycenia sie wedlug rzeczywistych cen nabycia. Rozchody materialów i towarów wyceniane sa 
metoda „pierwsze weszlo, pierwsze wyszlo”. W bilansie materialy i towary wyceniane sa 
w rzeczywistych cenach nie wyzszych od cen sprzedazy netto na dzien bilansowy. Wartosc bilansowa 
korygowana jest o odpis aktualizujacy w zwiazku z utrata wartosci w ciezar pozostalych kosztów 
operacyjnych. 
 
10.7 Naleznosci i zobowiazania 
 
Naleznosci i zobowiazania (w tym z tytulu kredytów i pozyczek) w walucie polskiej wykazywane sa 
wedlug wartosci podlegajacej zaplacie. Naleznosci i zobowiazania w walutach obcych w momencie 
powstania ujmowane sa wedlug sredniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. 
Dodatnie lub ujemne róznice kursowe powstajace w dniu platnosci wynikajace z róznicy pomiedzy 
kursem waluty na ten dzien, a kursem waluty w dniu powstania naleznosci lub zobowiazania, odnoszone 
sa odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 
 
Nie rozliczone na dzien bilansowy naleznosci i zobowiazania w walucie obcej wycenia sie odpowiednio 
wedlug kursu kupna lub sprzedazy stosowanych w tym dniu przez bank, z którego uslug jednostka 
korzysta. Wycena aktywów wyrazonych w walucie obcej na dzien bilansowy nie moze przy tym byc 
wyzsza, a pasywów nizsza od ich wartosci przeliczonej na walute polska wedlug sredniego kursu 
ustalonego przez NBP na ten dzien. 
 
10.8 Srodki pieniezne 
 
Krajowe srodki pieniezne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia sie wedlug wartosci nominalnej. 
Wplyw walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia sie wg kursów kupna walut, stosowanych na ten 
dzien przez bank prowadzacy rachunek dewizowy, zas rozchód walut wycenia sie wg kursu sprzedazy 
banku stosowanego na dzien ich rozchodu. 
 
Na dzien bilansowy srodki pieniezne wycenia sie wedlug kursu kupna stosowanego przez bank, z 
którego uslug jednostka korzysta. Wycena bilansowa nie moze byc wyzsza od ich wartosci przeliczonej 
na walute polska wg sredniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzien. Ustalone na koniec roku 
obrotowego róznice kursowe wplywaja na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z 
operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych. 
 
10.9 Kapitaly wlasne 
 
Kapitalem podstawowym grupy kapitalowej jest kapital podstawowy jednostki dominujacej. Kapital 
podstawowy jednostek zaleznych, w czesci odpowiadajacej udzialowi jednostki dominujacej w kapitale 
podstawowym tych jednostek, jest kompensowany z wartoscia nabycia udzialów ujetych w bilansie 
jednostki dominujacej na dzien objecia kontroli. Pozostala czesc kapitalu podstawowego jednostek 
zaleznych zalicza sie do kapitalów mniejszosci. Do kapitalu wlasnego grupy zalicza sie czesci 
odpowiednich skladników kapitalu wlasnego jednostek zaleznych, które powstaly od dnia objecia nad 
nimi kontroli przez jednostke dominujaca do dnia bilansowego. 
 
Udzialy w kapitale wlasnym jednostek zaleznych, nalezace do osób lub jednostek innych niz objete 
konsolidacja, wykazuje sie w odrebnej pozycji pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapitalach 
wlasnych jako kapitaly mniejszosci. Wartosc poczatkowa tych kapitalów ustala sie w wysokosci 
odpowiadajacych im wartosci godziwej aktywów netto, ustalonej na dzien rozpoczecia sprawowania 
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kontroli. Wartosc te zwieksza sie lub zmniejsza odpowiednio o zmiany w aktywach netto jednostek 
zaleznych. Jezeli strata jednostek zaleznych przypadajace na kapitaly mniejszosciowe przekraczaja 
kwoty gwarantujace ich pokrycie, to ich nadwyzka podlega rozliczeniu z kapitalem wlasnym grupy 
kapitalowej. Zysk wypracowany w pózniejszych okresach w calosci zasila kapital wlasny grupy, do 
czasu skompensowania wczesniejszej nadwyzki z tytulu strat przypadajacych na kapital 
mniejszosciowy. 
 
10.10 Fundusze specjalne 
 
Odpisy na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych naliczono zgodnie z obowiazujacymi w tym 
zakresie przepisami. 
 
10.11 Rozliczenia miedzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiazania 
 
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczacych przyszlych okresów sprawozdawczych dokonuje sie 
czynnych rozliczen miedzyokresowych.  
 
Rezerwy tworzy sie na zobowiazania w przypadku gdy kwota lub termin zaplaty sa niepewne, ich 
powstanie jest pewne lub o duzym stopniu prawdopodobienstwa oraz wynikaja one z przeszlych zdarzen 
i ich wiarygodny szacunek jest mozliwy.  
 
Rezerwy tworzy sie na koszty w wysokosci prawdopodobnych zobowiazan przypadajacych na biezacy 
okres sprawozdawczy wynikajacych ze swiadczen wykonanych na rzecz Spólek przez kontrahentów 
oraz z obowiazku wykonania zwiazanych z biezaca dzialalnoscia przyszlych swiadczen, których kwote 
mozna oszacowac, choc data powstania nie jest jeszcze znana.  
 
10.12 Rozliczenia miedzyokresowe przychodów  
 
Rozliczenia miedzyokresowe przychodów obejmuja w szczególnosci: równowartosc otrzymanych 
srodków z tytulu swiadczen, których wykonanie nastapi w przyszlych okresach sprawozdawczych oraz 
wartosc ujawnionych srodków trwalych. 
 
10.13 Rezerwa i aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 
 
W zwiazku z przejsciowymi róznicami miedzy wykazywana w ksiegach rachunkowych wartoscia 
aktywów i pasywów a ich wartoscia podatkowa oraz strata podatkowa mozliwa do odliczenia w 
przyszlosci, jednostka tworzy rezerwe i ustala aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego. 
 
Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala sie w wysokosci kwoty przewidzianej 
w przyszlosci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwiazku z ujemnymi róznicami przejsciowymi, 
które spowoduja w przyszlosci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 
podatkowej mozliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostroznosci. 
 
Rezerwe z tytulu odroczonego podatku dochodowego tworzy sie w wysokosci kwoty podatku 
dochodowego, wymagajacej w przyszlosci zaplaty, w zwiazku z wystepowaniem dodatnich róznic 
przejsciowych, to jest róznic, które spowoduja zwiekszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego 
w przyszlosci.  
 
Wysokosc rezerwy i aktywów z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala sie przy uwzglednieniu 
stawek podatku dochodowego obowiazujacych w roku powstania obowiazku podatkowego.   
 
10.14 Podatki 
 
Obowiazkowe obciazenia wyniku finansowego dotycza podatku dochodowego od osób prawnych. 
Podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi na 
podstawie zysku brutto wykazanego w rachunku zysków i strat z uwzglednieniem korekt dokonanych 
dla celów podatkowych. Na dzien bilansowy tworzona jest rezerwa na przejsciowa dodatnia róznice z 
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tytulu podatku dochodowego spowodowana odmiennoscia momentu uznania przychodu za osiagniety 
lub kosztu za poniesiony w mysl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku 
róznicy ujemnej, rezerwe tworzy sie w postaci aktywu na wartosc podatkowa, podlegajaca odliczeniu 
podatkowemu w przyszlym okresie. 
 
10.15 Wynik finansowy  
 
Na wynik finansowy Grupy Kapitalowej sklada sie: wynik dzialalnosci operacyjnej, w tym z tytulu 
pozostalych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, wynik zdarzen 
nadzwyczajnych, obowiazkowe obciazenie wyniku jednostki dominujacej oraz jednostek zaleznych 
skorygowane o wynik powstaly z wzajemnych transakcji miedzy nimi, odpis wartosci firmy z 
konsolidacji oraz wynik finansowy przypadajacy na udzialowców mniejszosciowych. 
 
Przychodem ze sprzedazy produktów jest kwota nalezna z tego tytulu od odbiorcy, pomniejszona o 
nalezny podatek od towarów i uslug. Momentem sprzedazy jest przekazanie towarów odbiorcy lub 
odebranie przez niego uslugi. 
 
Koszty sprzedanych wyrobów i uslug sa to koszty wytworzenia tych produktów i uslug, które sa 
wspólmierne do przychodów ze sprzedazy. Wartoscia sprzedanych towarów jest wartosc zakupu tych 
towarów, która jest wspólmierna do przychodów ze sprzedazy. 
 
Pozostale przychody i koszty operacyjne sa to koszty i przychody nie zwiazane bezposrednio z 
normalna dzialalnoscia, wplywajace na wynik finansowy. 
 
Przychody finansowe sa to nalezne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe 
sa to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki od zobowiazan i kredytów inwestycyjnych po 
oddaniu inwestycji do uzytkowania obciazaja koszty operacji finansowych. Róznice kursowe sa 
odnoszone na koszty lub przychody finansowe. 
 
Wynik zdarzen nadzwyczajnych stanowi róznice miedzy zyskami nadzwyczajnymi a stratami 
nadzwyczajnymi. 
 
Wplywajacy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje czesc 
biezaca i czesc odroczona. Na pozycje podatku dochodowego w rachunku zysków i strat sklada sie 
podatek dochodowy stanowiacy zobowiazanie podatkowe powiekszony o rezerwe na odroczony podatek 
dochodowy oraz zmniejszony o aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego. 
 
10.16 Rachunek przeplywów srodków pienieznych 
 
Rachunek przeplywów srodków pienieznych sporzadzany jest metoda posrednia, biorac za punkt 
wyjscia wynik finansowy. Dzialalnosc operacyjna Grupy kapitalowej obejmuje ogól dzialan handlowych i 
uslugowych, których celem jest osiagniecie zysku. Do dzialalnosci inwestycyjnej zaliczamy zaplate za 
nabyte i sprzedane skladniki majatku trwalego, wartosci niematerialne i prawne oraz nabycie udzialów i 
akcji. Dzialalnosc finansowa polega na pozyskiwaniu przez Grupe kapitalowa kapitalu wlasnego i 
obcego. 
 
10.17 Zastosowane zasady konsolidacji 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 
2004 sporzadzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci oraz 
Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególowych zasad 
sporzadzania przez jednostki inne niz banki i zaklady ubezpieczen sprawozdania finansowego jednostek 
powiazanych. 
Na poziomie konsolidacji dopuszcza sie wprowadzanie korekt dotyczacych jednostkowych sprawozdan 
finansowych spólek wchodzacych w sklad Grupy Kapitalowej. 
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Po dokonaniu sumowan w pelnej wysokosci poszczególnych pozycji sprawozdan finansowych jednostki 
dominujacej oraz spólek zaleznych dokonano korekt i wylaczen konsolidacyjnych, które dotyczyly: 
 
• wartosci nabycia udzialów posiadanych przez podmiot dominujacy w podmiotach zaleznych 

w korespondencji z wartoscia aktywów netto tych podmiotów zaleznych na dzien nabycia udzialów 
przez podmiot dominujacy; 

• wzajemnych naleznosci i zobowiazan pomiedzy podmiotem dominujacym a podmiotami zaleznymi 
oraz pomiedzy podmiotami zaleznymi; 

• przychodów i kosztów operacji handlowych pomiedzy podmiotem dominujacym, a podmiotami 
zaleznymi oraz pomiedzy podmiotami zaleznymi; 

• zysków powstalych na operacjach handlowych pomiedzy podmiotem dominujacym, a podmiotami 
zaleznymi, zawartych w wartosciach podlegajacych konsolidacji aktywów i pasywów. 

 
 
11. Srednie kursy wymiany zlotego w stosunku do Euro ogloszone przez Narodowy Bank Polski 
 
Srednie kursy wymiany zlotego, w okresach objetych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi 
danymi finansowymi, w stosunku do Euro (zwanego dalej EUR), oglaszane przez Narodowy Bank Polski 
(NBP), wynosily: 
 

 
Okres 

 
Kurs sredni 

w okresie 
Najnizszy kurs 

w okresie
Najwyzszy kurs 

w okresie

Kurs sredni 
na ostatni dzien 

okresu 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 4,4375 4,1286 4,7170 4,7170 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 4,2350 4,0518 4,3787 4,0790 
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12. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przeplywów pienieznych 
przeliczone na EUR ze wskazaniem zasad przyjetych do tego przeliczenia 

 
 tys. zl tys. zl tys. EUR tys. EUR
 2004 2003 2004 2003
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i 
materialów  95 975 49 947 22 662 11 256
II. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (4 310) 1 342 (1 018) 302
III. Zysk (strata) brutto 3 665 56 865 13
IV. Zysk (strata) netto 2 533 526 598 119
V. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej 3 045 (465) 747 (99)
VI. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (9 367) 1 696 (2 296) 360
VII. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci finansowej 7 676 (2 308) 1 882 (489)
VIII. Przeplywy pieniezne netto, razem 1 354 (1 077) 332 (228)
IX. Aktywa, razem 46 088 33 394 11 299 7 079
X. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 26 827 16 604 6 577 3 520
XI. Zobowiazania dlugoterminowe 10 068 144 2 468 31
XII. Zobowiazania krótkoterminowe 15 953 15 848 3 911 3 360
XIII. Kapital wlasny 15 672 14 931 3 842 3 165
XIV. Kapital zakladowy 37 800 37 800 9 267 8 014
XV. Liczba akcji (w szt.) 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedna akcje zwykla 0,07 0,01 0,02 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykla 0,07  0,02  
XVIII. Wartosc ksiegowa na jedna akcje 0,41 0,40 0,10 0,08
XIX. Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje 0,68  0,17  
XX. Zadeklarowana lub wyplacona dywidenda na jedna akcje  
 
Dla danych wynikajacych z rachunku zysków i strat przyjeto srednie kursy EURO obliczone jako 
srednia arytmetyczna ze srednich obowiazujacych na koniec poszczególnych miesiecy w 
prezentowanych okresach, ogloszonych przez Prezesa NBP. Dla danych wynikajacych z bilansu i 
rachunku przeplywów pienieznych przyjeto sredni kurs EURO obowiazujacy na koniec okresu, 
ogloszony przez Prezesa NBP. 

 
 

13. Wskazanie i objasnienie róznic w zakresie przyjetych zasad i metod rachunkowosci oraz 
ujawnionych danych pomiedzy tymi sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które 
zostalyby sporzadzone wedlug MSR lub GAAP 

 
Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie 
szczególowych warunków, jakim powinien odpowiadac prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, ponizej 
przedstawiono opis istotnych róznic pomiedzy przyjetymi zasadami rachunkowosci zastosowanymi do 
sporzadzenia raportu rocznego a zasadami rachunkowosci, które bylyby zastosowane, gdyby 
sporzadzano sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. 
Spólka dokonala analizy obszarów istotnych róznic pomiedzy sprawozdaniem finansowym 
sporzadzonym zgodnie z przepisami obowiazujacymi w Polsce, a sprawozdaniem sporzadzonym 
zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci (MSR) i od 1 stycznia 2005 r. wdrozyla 
polityke rachunkowosci uwzgledniajaca standardy MSR.  
 
Obszary wystepowania istotnych róznic miedzy zasadami okreslonymi w ustawie o rachunkowosci oraz 
MSR w przypadku Spólki sa nastepujace: 
 
Utrata wartosci aktywów 
MSR 36 i polskie zasady rachunkowosci odmiennie podchodza do zagadnienia utraty wartosci. W 
ustawie o rachunkowosci definicja utraty wartosci jest oparta na prawdopodobienstwie sytuacji, ze 
kontrolowany przez jednostke skladnik aktywów nie przyniesie w przyszlosci w znaczacej czesci lub 
calosci przewidywanych korzysci ekonomicznych. W przypadku stwierdzenia utraty wartosci danego 
skladnika aktywów nalezy dokonac obnizenia jego wartosci do ceny sprzedazy netto lub do wartosci 
godziwej ustalonej w inny sposób.  
W swietle MSR utrata wartosci uzalezniona jest od relacji miedzy wartoscia bilansowa danego skladnika 
aktywów a jego wartoscia odzyskiwalna tzn. wartoscia jaka jednostka moze uzyskac z dalszego 
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uzytkowania danego skladnika aktywów lub z jego sprzedazy. MSR 36 wymaga, aby wartosci 
skladników aktywów innych niz zapasy, instrumenty finansowe, nieruchomosci inwestycyjne, aktywa z 
tytulu odroczonego podatku dochodowego oraz aktywa biologiczne skorygowane byly do wyzszej z 
dwóch wartosci: ceny sprzedazy netto lub wartosci odzyskiwalnej.  
 
Szacowanie biezacej wartosci naleznosci i zobowiazan dlugoterminowych 
Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowosci na dzien bilansowy naleznosci i zobowiazania, w tym 
równiez z tytulu kredytów i pozyczek wykazywane sa w kwocie wymagajacej zaplaty. Zgodnie z MSR 
naleznosci i zobowiazania z odroczonym terminem platnosci (tzn. o dlugoterminowym charakterze) 
powinny byc wykazane odpowiednio wedlug wartosci biezacej.  
 
Zasady tworzenia rezerwy i aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 
Zasady tworzenia rezerwy i aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego wedlug polskich zasad 
rachunkowosci nie róznia sie zasadniczo od zasad, które zostalyby zastosowane wedlug MSR. Jednak 
kwoty rezerwy lub aktywa wedlug MSR bylyby rózne od wykazanych w sporzadzonym sprawozdaniu 
finansowym w zwiazku z innymi róznicami wymienionymi powyzej. 
 
Platnosc w formie akcji wlasnych 
Nowy standard MSSF 2 okresla zasady ewidencji i wyceny platnosci dokonywanych w akcjach, a w tym 
zasad ujmowania i rozliczania programów motywacyjnych bazujacych na platnosciach rozliczanych w 
akcjach. Standard ten nalezy stosowac w odniesieniu do okresów obrotowych rozpoczynajacych sie po 
1 stycznia 2005 oraz danych porównywalnych za rok 2004. Wedlug MSSF 2 wartosc funkcjonujacych 
programów opcji menedzerskich nalezy ujac bezposrednio w kosztach wynagrodzen. Równoczesnie z 
tego tytulu powstaja kapitaly rezerwowe, które powoduja, ze wartosc kapitalu wlasnego Spólki pozostaje 
nienaruszona. Dokonano szczególowej analizy warunków przyznawania opcji z uwzglednieniem 
modyfikacji powstalych w roku 2004, nastepnie wybrano odpowiednie modele wyceny wartosci opcji oraz 
ustalono parametry tych wycen. Po dokonaniu wycen i umieszczeniu wartosci programów opcji we 
wlasciwych ramach czasowych, oszacowano wielkosc kosztów wynagrodzen z tytulu programów opcji 
menedzerskich w latach 2004-2006 w spólkach wchodzacych w sklad Grupy Kapitalowej. W roku 2004 
powiekszyly one koszty ogólnego zarzadu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym o 1.774 tys. 
zl. 
 
Zakres spólek objetych konsolidacja 
Zasady wylaczen spólek z konsolidacji wedlug ustawy o rachunkowosci rózni sie zasadniczo od zasad 
okreslonych w MSR. Zgodnie z MSR skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje wszystkie 
jednostki zalezne jednostki dominujacej, za wyjatkiem sytuacji kiedy inwestycja jest zaliczona do 
aktywów przeznaczonych do sprzedazy lub utraty kontroli. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
sporzadzone zgodnie z MSR obejmuje spólki zalezne (metoda pelna) i stowarzyszone (metoda praw 
wlasnosci), które w skonsolidowanym sprawozdaniu sporzadzonym zgodnie z ustawa o rachunkowosci 
zostaly wylaczone ze wzgledu na nieistotnosc ich danych finansowych. 
 
Zakres informacji dodatkowej 
Wymogi niektórych MSR wprowadzaja inny zakres ujawnien oraz sposób prezentacji poszczególnych 
pozycji sprawozdania finansowego w porównaniu z wymogami okreslonymi w polskich przepisach. 
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W ponizszym zestawieniu zaprezentowane zostaly oszacowane istotne róznice w wartosci danych 
ujawnionych w sprawozdaniu finansowym MCI Management SA sporzadzonym za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2004 roku wedlug polskich zasad rachunkowosci a sprawozdaniem, które zostaloby 
sporzadzone wedlug MSR. 
 

31.12.2004 31.12.2004 

 wg polskich 
zasad 

rachunkowosci
 wg MSR 

Róznica 
wartosciowo

 w tys. zl w tys. zl w tys. zl 
Aktywa trwale 12 740 8 841 (3 899) 
Aktywa obrotowe 33 348 33 962 614 

    
Kapital wlasny bez kapitalu mniejszosciowego 15 672 11 024 (4 648) 
Kapital mniejszosciowych 3 589 3 946 357 
Pozostale kapitaly rezerwowe 0 1 774 1 774 
Zysk (strata) z lat ubieglych (47 110) (51 299) (4 189) 
Zysk (strata) netto 2 533 299 (2 234) 
w tym:    
programy opcji managerskich   (1 774) 
wycena przychodów z odroczonym terminem platnosci   (445) 

korekta wartosci odpisów aktualizujacych   152 

rozszerzony zakres konsolidacji   (167) 
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SKONSOLIDOWANY BILANS 
 

  nota 2004 2003 
AKTYWA       

I. Aktywa trwale    12 740 12 937 
1. Wartosci niematerialne i prawne, w tym: 1 479 92 
2. Rzeczowe aktywa trwale 2 2 484 1 602 
3. Naleznosci dlugoterminowe 3 - 8 485 353 
3.2. Od pozostalych jednostek   485 353 
4. Inwestycje dlugoterminowe 4 6 780 8 283 
4.3. Dlugoterminowe aktywa finansowe   6 241 7 522 
a) w jednostkach powiazanych   3 928 7 518 
b) w pozostalych jednostkach   2 313 4 
4.4. Inne inwestycje dlugoterminowe  539 761 
5. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 5 2 512 2 607 
5.1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego   2 061 2 601 
5.2. Inne rozliczenia miedzyokresowe   451 6 
II. Aktywa obrotowe   33 348 20 457 
1. Zapasy 6 698 800 
2. Naleznosci krótkoterminowe 7,8 12 874 12 983 
2.1. Od jednostek powiazanych   88 29 
2.2. Od pozostalych jednostek   12 786 12 954 
3. Inwestycje krótkoterminowe   18 601 6 212 
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 18 601 6 212 
a) w jednostkach powiazanych   623 558 
b) w pozostalych jednostkach   11 039 69 
c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne   6 939 5 585 
4. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 10 1 175 462 
A k t y w a   r a z e m   46 088 33 394 

PASYWA       
I. Kapital wlasny   15 672 14 931 
1. Kapital zakladowy 11 37 800 37 800 
3. Akcje (udzialy) wlasne (wielkosc ujemna)   (1000) 
4. Kapital zapasowy 12 22 449 22 323 
5. Kapital z aktualizacji wyceny    
7. Zysk (strata) z lat ubieglych   (47 110) (44 718) 
8. Zysk (strata) netto   2 533 526 
II. Kapital mniejszosci 13 3 589 1 859 
III. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania   26 827 16 604 
1. Rezerwy na zobowiazania 14 803 606 
1.1. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego   63 112 
1.2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne  9  
a) dlugoterminowa    
b) krótkoterminowe  9  
1.3. Pozostale rezer w y   731 494 
a) dlugoterminowe   25 25 
b) krótkoterminowe   706 469 
2. Zobowiazania dlugoterminowe 15 10 068 144 
2.2. Wobec pozostalych jednostek  10 068 144 
3. Zobowiazania krótkoterminowe 16 15 953 15 848 
3.1. Wobec jednostek powiazanych   153 50 
3.2. Wobec pozostalych jednostek   15 736 15 760 
3.3. Fundusze specjalne  64 38 
4. Rozliczenia miedzyokresowe 17 3 6 
4.1. Ujemna wartosc firmy     
4.2. Inne rozliczenia miedzyokresowe  3 6 
a) dlugoterminowe    
b) krótkoterminowe  3 6 
P a s y w a  r a z e m   46 088 33 394 
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Wartosc ksiegowa   15 672 14 931 
Liczba akcji  37 800 000 37 800 000 
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl)   0,41 0,40 
Rozwodniona liczba akcji  41 760 000   
Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl)   0,68   

 
Zobowiazania pozabilansowe nota 2004 2003 

2. Zobowiazania warunkowe 18 1 000 1 000 
2.1. Na rzecz jednostek powiazanych (z tytulu)   1 000 1 000 
 - udzielonych gwarancji i poreczen    1 000 
 - inwestycyjne   1 000  
P o z y c j e   p o z a b i l a n s o w e,   r a z e m   1 000 1 000 

 
 
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 

  nota 2004 2003 
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i mat., w 
tym:   95 975 49 947 
 - od jednostek powiazanych   888 145 
1. Przychody netto ze sprzedazy produktów  19 19 946 14 011 
2. Przychody netto ze sprzedazy towarów i materialów  20 76 029 35 936 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materialów, w 
tym:   79 447 36 769 
- od jednostek powiazanych  3 20 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  21 13 170 4 575 
2. Wartosc sprzedanych towarów i materialów  21 66 277 32 194 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedazy (I-II)   16 528 13 178 
IV. Koszty sprzedazy 21 2 672 659 
V. Koszty ogólnego zarzadu 21 15 133 11 285 
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V)   (1 277) 1 234 
VII. Pozostale przychody operacyjne   553 410 
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych   81 13 
2. Dotacje  1  
3. Inne przychody operacyjne 22 471 397 
VIII. Pozostale koszty operacyjne   3 586 302 
2. Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych  3 170 69 
3. Inne koszty operacyjne 23 416 233 
IX. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (VI+VII-VIII)   (4 310) 1 342 
X. Przychody finansowe 24 1 270 4 184 
2. Odsetki, w tym:   375 380 
 - od jednostek powiazanych   6 152 
3. Zysk ze zbycia inwestycji   196 
4. Aktualizacja wartosci inwestycji   606 3 594 
5. Inne   289 14 
XI. Koszty finansowe 25 1 840 5 652 
1. Odsetki  1 120 325 
- dla jednostek powiazanych   127 
2. Strata ze zbycia inwestycji  189 84 
3. Aktualizacja wartosci inwestycji   2 4 164 
4. Inne   529 1 079 
XII. Zysk (strata) na sprzedazy calosci lub czesci udzialów 
podporzadkowanych   8 549 188 
XIII. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (IX+X-XI)  3 669 62 
XIV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)  (4) 0 
1. Zyski nadzwyczajne    
2. Straty nadzwyczajne 26 4  
XV. Odpis wartosci firmy jednostek podporzadkowanych  0 6 
XVI. Odpis ujemnej wartosci firmy jednostek 
podporzadkowanych      
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)   3 665 56 
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XVIII. Podatek dochodowy 27 860 (479) 
a) czesc biezaca  68 42 
b) czesc odroczona  792 (521) 
XIX. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)    
XX. Udzial w zyskach (stratach) netto jednostek podporzadkowanych 
wycenianych metoda praw wlasnosci  

  

XXI. Zyski (straty) mniejszosci  (272) 9 
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)  2 533 526 
       
Zysk (strata) netto  2 533 526 
Srednia wazona liczba akcji zwyklych  37 800 000 37 800 000 
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl)   0,07 0,01 
Srednia wazona rozwodniona liczba akcji zwyklych  41 760 000   
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl)   0,07   

 
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM 
 
 

  2004 2003 
I. Kapital wlasny na poczatek okresu (BO) 17 723 17 804 
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 2 792 99 
b) korekty bledów podstawowych   2 370 
I.a. Kapital wlasny na poczatek okresu (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

14 931 15 335 

1. Kapital zakladowy na poczatek okresu 37 800 37 800 
1.2. Kapital zakladowy na koniec okresu 37 800 37 800 
3. Akcje (udzialy) wlasne na poczatek okresu (1 000) 0 
3.1. Zmiany akcji (udzialów) wlasnych  0 0 
a) zwiekszenia (z tytulu) 0 (2 400) 
b) zmniejszenia (z tytulu) (1 000) (1 400) 
3.2. Akcje (udzialy) wlasne na koniec okresu 0 (1 000) 
4. Kapital zapasowy na poczatek okresu 22 323 22 050 
4.1. Zmiany kapitalu zapasowego 126 273 
a) zwiekszenia (z tytulu) 801 273 
 - z podzialu zysku 801 273 
b) zmniejszenia (z tytulu) (675)   
 - pokrycia straty (675)   
4.2. Kapital zapasowy na koniec okresu 22 449 22 323 
7. Zysk (strata) z lat ubieglych na poczatek okresu (44 718) (20 583) 
7.4. Strata z lat ubieglych na poczatek okresu (44 718) (20 583) 
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci (2 873) 99 
b) korekty bledów podstawowych   (2 370) 
7.5. Strata z lat ubieglych na poczatek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych (47 591) (22 854) 
a) zwiekszenia (z tytulu) (194) (21 864) 
 - przeniesienia straty z lat ubieglych do pokrycia (194) (21 864) 
b) zmniejszenia (z tytulu) 675   
 - przeniesienia zysku z ubieglych okresów do pokrycia 675   
7.6. Strata z lat ubieglych na koniec okresu (47 110) (44 718) 
7.7. Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu (47 110) (44 718) 
8. Wynik netto 2 533 526 
a) zysk netto 2 533 526 
b) strata netto     
c) odpisy z zysku     
II. Kapital wlasny na koniec okresu (BZ ) 15 672 14 931 
III. Kapital wlasny, po uwzglednieniu proponowanego podzialu 
zysku (pokrycia straty)     
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKÓW PIENIEZNYCH 
 

   2004  2003 
A. Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej      
(metoda posrednia)     
I. Zysk (strata) netto 2 533 526 
II. Korekty razem 512 (991) 
1. Zysk (straty) mniejszosci 272 9 
2. Udzial w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metoda praw wlasnosci   
3. Amortyzacja 1 000 926 
4. (Zyski) straty z tytulu róznic kursowych 15 (13) 
5. Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy) 38 (82) 
6. (Zysk) strata z dzialalnosci inwestycyjnej 1 168 (15) 
7. Zmiana stanu rezerw  2 749 (972) 
8. Zmiana stanu zapasów  116 (293) 
9. Zmiana stanu naleznosci 381 (2 649) 
10. Zmiana stanu zobowiazan krótkoterminowych, z wyjatkiem pozyczek i kredytów  (367) 495 
11. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych (48) (491) 
12. Inne korekty (4 812) 2 094 
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej (I+/-II)  3 045 (465) 
B. Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci inwestycyjnej     
I. Wplywy 9 271 3 044 
1. Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych 337 54 
3. Z aktywów finansowych, w tym:      
a) w jednostkach powiazanych 8 934 1 051 
 - zbycie aktywów finansowych 5 218 718 
 - dywidendy i udzialy w zyskach   
 - splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych  40 
 - odsetki  25 
 - inne wplywy z aktywów finansowych 455 403 
b) w pozostalych jednostkach 3 716 333 
 - zbycie aktywów finansowych 2 873   
 - dywidendy i udzialy w zyskach   
 - splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych 13   
 - odsetki 780 101 
 - inne wplywy z aktywów finansowych 50 232 
4 . Inne wplywy inwestycyjne   1 939 
II. Wydatki 18 638 1 348 
1. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych 833 341 
3. Na aktywa finansowe, w tym: 13 606 800 
a) w jednostkach powiazanych 10 906 800 
 - nabycie aktywów finansowych 10 906 800 
b) w pozostalych jednostkach 2 700  
- nabycie aktywów finansowych 400  
- udzielone pozyczki dlugoterminowe 2 300  
4. Inne wydatki inwestycyjne 4 199 207 
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (I-II) (9 367) 1 696 
C. Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci finansowej     
I. Wplywy 10 301 1 085 
1. Wplywy netto z emisji akcji (wydania udzialów) i innych instrumentów kapitalowych 
oraz doplat do kapitalu 122 71 
2. Kredyty i pozyczki 137 973 
3. Emisja dluznych papierów wartosciowych 10 020   
4. Inne wplywy finansowe 22 41 
II. Wydatki 2 625 3 393 
1. Nabycie akcji (udzialów) wlasnych  2 400 
4. Splaty kredytów i pozyczek 1 445   
6. Z tytulu innych zobowiazan finansowych 32   
7. Platnosci zobowiazan z tytulu umów leasingu finansowego 217 662 
8. Odsetki 380 303 
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9. Inne wydatki finansowe 551 28 
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci finansowej (I-II) 7 676 (2 308) 
D. Przeplywy pieniezne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 354 (1 077) 
E. Bilansowa zmiana stanu srodków pienieznych, w tym:     
 - zmiana stanu srodków pienieznych z tytulu róznic kursowych     
F. Srodki pieniezne na poczatek okresu 5 585 6 662 
G. Srodki pieniezne na koniec okresu (F+/-D), w  tym: 6 939 5 585 
 - o ograniczonej mozliwosci dysponowania     
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NOTY OBJASNIAJACE 
 
 
Noty objasniajace do bilansu 
 
 
NOTA 1A 

WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2004  2003 
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartosci, w tym: 40 60 
 - oprogramowanie komputerowe 40 60 
d) inne wartosci niematerialne i prawne 256 32 
e) zaliczki na wartosci niematerialne i prawne     
 f) wartosci niematerialne w budowie 183   
Wartosci niematerialne i prawne, razem 479 92 
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NOTA 1B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMIANY WARTOSCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 

A b  c d e 

  
  

koszty 
zakonczonyc

h prac 
rozwojowych 

wartosc 
firmy 

nabyte koncesje, 
patenty, licencje i 

podobne 
wartosci, w tym: 

inne wartosci 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartosci 

niematerialne 
i prawne 

  
Wartosci 

niematerialne i 
prawne, razem 

a) wartosc brutto wartosci niematerialnych i prawnych na 
poczatek okresu     335   489   
b) zwiekszenia z tytulu wlaczenia spólek do konsolidacji         500   
c) zwiekszenia (z tytulu)     11 0 295 0 
 - zakupu     11   295   
 - przeniesienie ze srodków trwalych w budowie             
d) zmniejszenia (z tytulu)         0   
 - sprzedaz         0   
e) wartosc brutto wartosci niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 0 0 346 0 1 284 0 
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na poczatek 
okresu     275   457   
g) zwiekszenia z tytulu wlaczenia spólek do konsolidacji         312   
h) amortyzacja za okres (z tytulu) 0 0 31   259 0 
 - biezaca amortyzacja     31   259   
i) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 306 0 1 028 0 
j) odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci na poczatek okresu             
 zwiekszenia             
 zmniejszenia             
k) odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci na koniec okresu             
l) wartosc netto wartosci niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 0 0 40 0 256 0 
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NOTA 1C 

 
 
NOTA 3A 

RZECZOWE AKTYWA TRWALE 2004 2003 
a) srodki trwale, w tym: 2 482 1 561 
 - grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu)     
 - budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej 548 488 
 - urzadzenia techniczne i maszyny 873 483 
 - srodki transportu 1 041 567 
 - inne srodki trwale 20 23 
b) srodki trwale w budowie 2 41 
c) zaliczki na srodki trwale w budowie     
Rzeczowe aktywa trwale, razem 2 484 1 602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WLASNOSCIOWA) 

2004 2003 

a) wlasne 479 92 
Wartosci niematerialne i prawne, razem 479 92 
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NOTA 3B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMIANY SRODKÓW TRWALYCH (wg grup rodzajowych) 

  

grunty (w 
tym prawo 

uzytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

 budynki, 
lokale i 
obiekty 

inzynierii 
ladowej i 
wodnej 

 urzadzenia 
techniczne i 

maszyny 

 srodki 
transportu 

 inne 
srodki 
trwale  

Srodki 
trwale, 
razem 

a) wartosc brutto srodków trwalych na poczatek 
okresu   666 2 325 1 217 104 4 312 
b) zwiekszenia z tytulu wlaczenia spólek do konsolidacji     134   7 141 
c) zwiekszenia (z tytulu) 0 90 739 827 12 1 668 
  - inwestycja w obcym srodku trwalym   82       82 
  - zakup   8 517 827 12 1 364 
  - przesuniecie z inwestycji dlugoterminowych     222     222 
d) zmniejszenia (z tytulu) 0 0 171 434 0 605 
   -  sprzedaz     171 434   605 
e) wartosc brutto srodków trwalych na koniec okresu 0 756 3 027 1 610 123 5 516 
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na poczatek 
okresu   178 1 842 650 81 2 751 
g) zwiekszenia z tytulu wlaczenia spólek do konsolidacji     82   6 88 
h) amortyzacja za okres (z tytulu) 0 30 230 (81) 16 195 
  - biezaca amortyzacja   30 375 289 16 710 
 - sprzedaz     145 370   515 
i) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 0 208 2 154 569 103 3 034 
j) odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci na poczatek 
okresu           0 
 - zwiekszenie           0 
 - zmniejszenie           0 
k) odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci na koniec 
okresu 0 0 0 0 0 0 
l) wartosc netto srodków trwalych na koniec okresu 0 548 873 1 041 20 2 482 
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NOTA 3C 

 
NOTA 3D 

SRODKI TRWALE WYKAZANE POZABILANSOWO  2004 2003 
uzywane na podstawie umowy najmu, dzierzawy lub innej umowy, 
w tym umowy leasingu, w tym: 

66 0

 - srodki transportu 65 0
 - maszyny i urzadzenia 1  
Srodki trwale pozabilansowe, razem 66 0

 
NOTA 4A 

NALEZNOSCI DLUGOTERMINOWE 2004 2003 
b) od pozostalych jednostek (z tytulu) 485 353 
 - sprzedazy akcji 485 353 
Naleznosci dlugoterminowe netto 485 353 
c) odpisy aktualizujace wartosc naleznosci 2 692 0 
Naleznosci dlugoterminowe brutto 3 177 353 

 
NOTA 4B 

ZMIANA STANU NALEZNOSCI DLUGOTERMINOWYCH (WG 
TYTULÓW) 

2004 2003 

a) stan na poczatek okresu 353 0 
b) zwiekszenia (z tytulu) 2 824 353 
 - sprzedazy akcji 2 824 353 
c) zmniejszenia (z tytulu) 2 692 0 
- utworzenie odpisu aktualizujacego 2 692 0 
d) stan na koniec okresu 485 353 

  
NOTA 4C 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJACYCH WARTOSC 
NALEZNOSCI DLUGOTERMINOWYCH 

 2004 2003 

Stan na poczatek okresu 0 0
a) zwiekszenia (z tytulu) 2 692 0

 - utworzenie odpisu aktualizujacego 2 692 0
Stan odpisów aktualizujacych wartosc naleznosci 
dlugoterminowych na koniec okresu 

2 692 0

 
 
NOTA 4D 
NALEZNOSCI DLUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2004 2003 

a) w walucie polskiej 485 353 
Naleznosci dlugoterminowe, razem 485 353 

 
NOTA 5C 

DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2004 2003 
a) w jednostkach zaleznych 937 3 550 
 - udzialy lub akcje 937 3 550 
 - udzielone pozyczki 0 0 
c) w jednostkach stowarzyszonych 2 990 3 967 
 - udzialy lub akcje 2 990 3 967 
e) w jednostce dominujacej 1 1 

SRODKI TRWALE BILANSOWE ( STRUKTURA 
WLASNOSCIOWA) 

2004  2003 

a) wlasne 1 794 1 246 
b) uzywane na podstawie umowy najmu, dzierzawy lub innej 
umowy, w tym umowy leasingu 

690 356 

Srodki trwale bilansowe, razem 2 484 1 602 
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 - udzialy lub akcje 1 1 
f) w pozostalych jednostkach 2 313 4 
 - udzielone pozyczki 2 313 4 
Dlugoterminowe aktywa finansowe, razem 6 241 7 522 

 
 
NOTA 5D 

ZMIANA STANU DLUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

2004  2003 

a) stan na poczatek okresu 7 522 7 787 
b) zwiekszenia (z tytulu) 2 991 6 319 
- udzialy stan na poczatek okresu - spólki wlaczone do 
konsolidacji w 2004 

43   

- udzialy i akcje 639 5 456 
- udzielone pozyczki 2 309 863 
c) zmniejszenia (z tytulu) 4 272 6 584 
- udzialy i akcje 4 272 5 585 
- udzielone pozyczki 0 964 
- inne   35 
d) stan na koniec okresu 6 241 7 522 
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NOTA 5E 
UDZIALY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZADKOWANYCH 

Lp. a  B c d e f g h i j k l 

  

nazwa (firma) 
jednostki ze      
wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba przedmiot 
przedsiebiorstwa 

charakter 
powiazania 
(jednostka 
zalezna, 
wspólzalezna, 
stowarzyszona, z 
wyszczególnienie
m powiazan 
bezposrednich i 
posrednich) 

zastosowana 
metoda 
konsolidacji 
/wycena metoda 
praw wlasnosci, 
badz wskazanie, 
ze jednostka nie 
podlega 
konsolidacji / 
wycenie metoda 
praw wlasnosci  

data objecia 
kontroli / 
wspólkontroli / 
uzyskania 
znaczacego 
wplywu 

wartosc udzialów 
/ akcji wedlug 
ceny nabycia 

korekty 
aktualizujace 
wartosc (razem) 

wartosc 
bilansowa 
udzialów / akcji 

procent 
posiadanego 
kapitalu 
zakladowego 

udzial w ogólnej 
liczbie glosów na 
walnym 
zgromadzeniu 

wskazanie innej 
niz okreslona pod 
lit. j) lub k), 
podstawy kontroli 
/ wspólkontroli / 
znaczacego 
wplywu  

1. Bankier.pl S.A.  
ul. Swidnicka 
13, Wroclaw  

Swiadczenie 
uslug 

finansowych z 
wykorzystaniem 

inetrnetu, 
handel i 

posrednictwo 
handlowe z 

wykorzystaniem 
internetu 

Stowarzyszon
a 

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 
58,ust.1, pkt. 1 

ustawy o 
rachunkowosc

i 

29 marca 2000 2 947 0 2 947 38,36% 38,36%  - 

2. 
Computer 

Communication 
Systems S.A.  

ul. Bema 15, 
Wroclaw  

Projektowanie 
systemów 

informatycznyc
h, sprzedaz 

sprzetu 
komputeroweg

o 

Zalezna Pelna 
16 listopada 

1999 
15 846 -2 339 13 507 65,58% 65,58%  - 

3. 
Process4E 

S.A. 
ul. Postepu 15, 
Warszawa 

Swiadczenie 
uslug 

doradczych i 
szkoleniowych, 

uslug 
konsultingowyc
h, produkcja i 

sprzedaz 
oprogramowani

a 

Zalezna Pelna 4 lipca 2000 1 697 0 1 697 66,66% 66,66%  - 

4. 
Travelplanet.pl 

S.A.  
ul. Swidnicka 
13, Wroclaw  

Swiadczenie 
uslug 

agencyjnych, 
posrednictwa w 
zakresie umów 

uslug 
turystycznych z 
wykorzystaniem 

internetu 

Zalezna Pelna 
15 grudnia 

2000 
2 363 13 807 16 170 67,23% 67,23%  - 
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UDZIALY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZADKOWANYCH 

Lp. a  B c d e f g h i j k l 

  

nazwa (firma) 
jednostki ze      
wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba przedmiot 
przedsiebiorst
w a 

charakter 
powiazania 
(jednostka 
zalezna, 
wspólzalezna, 
stowarzyszon
a, z 
wyszczególni
eniem 
powiazan 
bezposrednich 
i posrednich) 

zastosowana 
metoda 
konsolidacji 
/wycena 
metoda praw 
wlasnosci, 
badz 
wskazanie, ze 
jednostka nie 
podlega 
konsolidacji / 
wycenie 
metoda praw 
wlasnosci  

data objecia 
kontroli / 
wspólkontroli / 
uzyskania 
znaczacego 
wplywu 

wartosc 
udzialów / 
akcji wedlug 
ceny nabycia 

korekty 
aktualizujace 
wartosc 
(razem) 

wartosc 
bilansowa 
udzialów / 
akcji 

procent 
posiadanego 
kapitalu 
zakladowego 

udzial w 
ogólnej liczbie 
glosów na 
walnym 
zgromadzeniu 

wskazanie innej 
niz okreslona 
pod lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 
wspólkontroli / 
znaczacego 
wplywu  

5. Biprogeo S.A. 
ul.  

Kaszubska 8, 
Wroclaw  

Projektowanie 
systemów 

informatyczny
ch, sprzetu 

komputeroweg
o 

Zalezna 

Nie podlega 
konsolidacji na 

podst.art. 
58,ust.1, pkt. 1 

ustawy o 
rachunkowosc

i 

20 czerwca 
2001 

1 199 -949 250 80,41% 80,41% - 

6. S4E S.A. 
ul. Wadowicka 
8w, Kraków  

Swiadczenie 
uslug w 
zakresie 

oprogramowa
nia, 

swiadczenie 
uslug w 
zakresie 

przetwarzania 
danych 

Zalezna Pelna 
1 czerwca 

2001 
3 470 0 3 470 84,43% 84,43% - 

7. 
One-2-One Sp. 

z o.o. 
ul. Mragowska 

3, Poznan 

Swiadczenie 
uslug w 
zakresie 

oprogramowa
nia, 

swiadczenie 
uslug w 
zakresie 

przetwarzania 
danych 

Zalezna Pelna 
24 kwietnia 

2002 
537 0 537 50,85% 50,85% - 

8. 
GeoTechnologi
es Sp. z o.o. 

Rynek 48, 
Wroclaw  

Projektowanie i 
wdrazanie 

oprogramowa
nia 

komputeroweg
o w zakresie 
systemów 
informacji 

Zalezna Pelna 
1 listopada 

2002 
75 0 75 79,00% 79,00% - 
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UDZIALY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZADKOWANYCH 

Lp. a  b c d e f g h i j k l 

  

nazwa (firma) 
jednostki ze      
wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba przedmiot 
przedsiebiorstwa 

charakter 
powiazania 
(jednostka 
zalezna, 
wspólzalezna, 
stowarzyszona, 
z 
wyszczególnieni
em powiazan 
bezposrednich i 
posrednich) 

zastosowana 
metoda 
konsolidacji 
/wycena metoda 
praw wlasnosci, 
badz wskazanie, 
ze jednostka nie 
podlega 
konsolidacji / 
wycenie metoda 
praw wlasnosci  

data objecia 
kontroli / 
wspólkontroli / 
uzyskania 
znaczacego 
wplywu 

wartosc udzialów 
/ akcji wedlug 
ceny nabycia 

korekty 
aktualizujace 
wartosc (razem) 

wartosc 
bilansowa 
udzialów / akcji 

procent 
posiadanego 
kapitalu 
zakladowego 

udzial w ogólnej 
liczbie glosów na 
walnym 
zgromadzeniu 

wskazanie innej 
niz okreslona 
pod lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 
wspólkontroli / 
znaczacego 
wplywu  

9. 
Iplay.pl Sp. z 

o.o. 
Rynek 48, 
Wroclaw  

Sprzedaz 
muzyki w 
internecie, 

swiadczenie 
uslug 

internetoweg
o serwisu 

odsluchoweg
o 

Zalezna 

Nie podlega 
konsolidacji 
na podst.art. 
58,ust.1, pkt. 
1 ustawy o 

rachunkowos
ci 

2 grudnia 
2003 

48 0 48 56,00% 56,00% - 

10. 

Centrum 
Komputerowe 
ADAX Sp. z 

o.o. 

ul. Olawska 1, 
Wroclaw  

Sprzedaz 
detaliczna 

komputerów, 
akcesorii 

komputerowy
ch i urzadzen 
peryferyjnych 

Zalezna 

Nie podlega 
konsolidacji 
na podst.art. 
58,ust.1, pkt. 
1 ustawy o 

rachunkowos
ci 

30 kwietnia 
2004 

43 0 43 66,36% 66,36% - 

11. 

PWM Portal 
Wykup 

Menadzerski 
S.A. 

ul. Sw. 
Mikolaja 7, 
Wroclaw  

Przejecie 
majatku 
portalu 

Wirtualna 
Polska oraz 
zapewnienie 
kontynuacji 

jego 
funkcjonowan
ia i dalszego 

rozwoju 

Zalezna 

Nie podlega 
konsolidacji 
na podst.art. 
58,ust.1, pkt. 
1 ustawy o 

rachunkowos
ci 

26 maja 2004 400 0 400 80,00% 80,00% - 
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UDZIALY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZADKOWANYCH 

Lp. A  b c d e f g h i j k l 

  

nazwa (firma) 
jednostki ze      
wskazaniem 
formy prawnej 

siedziba przedmiot 
przedsiebiorstwa 

charakter 
powiazania 
(jednostka 
zalezna, 
wspólzalezna, 
stowarzyszona, 
z 
wyszczególnieni
em powiazan 
bezposrednich i 
posrednich) 

zastosowana 
metoda 
konsolidacji 
/wycena metoda 
praw wlasnosci, 
badz wskazanie, 
ze jednostka nie 
podlega 
konsolidacji / 
wycenie metoda 
praw wlasnosci  

data objecia 
kontroli / 
wspólkontroli / 
uzyskania 
znaczacego 
wplywu 

wartosc udzialów 
/ akcji wedlug 
ceny nabycia 

korekty 
aktualizujace 
wartosc (razem) 

wartosc 
bilansowa 
udzialów / akcji 

procent 
posiadanego 
kapitalu 
zakladowego 

udzial w ogólnej 
liczbie glosów na 
walnym 
zgromadzeniu 

wskazanie innej 
niz okreslona 
pod lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 
wspólkontroli / 
znaczacego 
wplywu  

12. 
Technopolis 
Sp. z o.o. 

ul. Kosciuszki 
33/4, 

Wroclaw  

Budowa 
parku 

technologiczn
ego w 

oparciu o 
nabyte 

aktywa spólki 
JTT Computer 

SA 

Zalezna 

Nie podlega 
konsolidacji 
na podst.art. 
58,ust.1, pkt. 
1 ustawy o 

rachunkowos
ci 

28 czerwca 
2004 

48 0 48 96,00% 96,00% - 

13. 
HotPunkt Sp. 

z o.o. 

ul. 
Astronomów 
3, Warszawa 

Stworzenie 
ogólnopolskiej 
sieci punktów 

z 
bezprzewodo

wym 
szerokopasm

owym 
dostepem do 
Internetu w 
technologii 

WiFi 

Zalezna 

Nie podlega 
konsolidacji 
na podst.art. 
58,ust.1, pkt. 
1 ustawy o 

rachunkowos
ci 

22 
pazdziernika 

2004 
60 0 60 90,02% 90,02% - 
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NOTA 5F 
 

UDZIALY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZADKOWANYCH c.d. 
Lp. A m n o p r s t 

kapital wlasny jednostki, w tym:  
  

pozostaly kapital wlasny,      
w tym: 

zobowiazania i rezerwy na 
zobowiazania jednostki, w tym: 

  

naleznosci jednostki, w tym:   
  

  
  

  
  
  

nazwa jednostki 
  
  

  
  

kapital 
zaklado

w y 
  

nalezne 
wplaty 

na            
kapital 

zakladow
y                    

(wartosc 
ujemna) 

  

kapital 
zapasow

y 
  

  

zysk 
(strata) z 

lat 
ubieglych  

zysk 
(strata) 

netto 

  

zobowi
azania 
dlugo-

termino
w e 

zobowiazani
a krótko-

terminowe 

  

naleznos
ci dlugo-

terminow
e 

naleznos
ci krótko-
terminow

e 

aktywa 
jednostki, 

razem 
  
  

przycho
dy ze 

sprzeda
zy 

  
  

nieoplac
ona 

przez 
emitenta 
wartosc 
udzialów 
/ akcji w 
jednostc

e 
  

otrzyman
e lub 

nalezne 
dywiden

dy 
od 

jednostki 
za 

ostatni 
rok 

obrotow
y 

  
1. Bankier.pl S.A.  589 5 673 0 2 927 (8 011) (8 216) 205 350 0 217 523 0 523 940 3 299 0 0 

2. 
Computer 
Communication 
Systems S.A. 

4 275 2 964 0 1 797 (486) (624) 138 10 269 253 9 834 6 448 0 6 448 14 543 48 341 0 0 

3. Process4E S.A. 2 820 2 500 0 293 27 0 27 635 0 570 879 0 879 3 455 3 588 0 0 
4. Travelplanet.pl S.A.  474 1 775 0 1 218 (2 519) (2 530) 11 1 761 14 1 487 846 0 846 2 235 5 196 0 0 
5. Biprogeo S.A.  (645) 2 013 0 304 (2 962) (3 004) 42 942 4 916 271 0 271 297 1 190 0 0 
6. S4e S.A.  2 471 4 100 0 0 (1 229) (1 678) 449 3 436 11 3 279 3 536 0 3 536 5 907 14 434 0 0 
7. One-2-One Sp. z o.o. 555 117 0 530 (92) (313) 221 1 116 27 1 024 576 0 576 1 672 4 448 0 0 

8. 
GeoTechnologies Sp. 
z o.o. 

192 100 0 81 11 0 11 85 0 58 34 0 34 278 1 042 0 0 

9. Iplay.pl Sp. z o.o. (38) 50 0 0 (88) 0 (88) 61 0 49 9 0 9 23 110 0 0 

10. 
Centrum 
Komputerowe ADAX 
Sp. z o.o.* 

bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd 0 0 

11. 
PWM Portal Wykup 
Menadzerski S.A. 

328 500 0 0 (172) 0 (172) 1 0 1 37 0 37 329 0 0 0 

12. 
Technopolis Sp. z 
o.o.** 

bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd 0 0 

13. HotPunkt Sp. z o.o.** bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd 0 0 
* udzialy spólki zostaly sprzedane 2 lutego 2005 r. 
** spólki w organizacji 
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NOTA 5G 

 
NOTA 5H 
PAPIERY WARTOSCIOWE, UDZIALY I INNE DLUGOTERMINOWE 

AKTYWA FINANSOWE (WEDLUG ZBYWALNOSCI) 
2004 2003 

C. Z nieograniczona zbywalnoscia, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartosc bilansowa) 

3 928 7 518 

a) akcje (wartosc bilansowa): 3 928 7 518 
 - korekty aktualizujace wartosc (za okres) 0 2 542 
 - wartosc na poczatek okresu 7 518 7 644 
 - wartosc wedlug cen nabycia 4 876 17 648 
Wartosc wedlug cen nabycia, razem 4 876 17 648 
Wartosc na poczatek okresu, razem 7 518 7 644 
Korekty aktualizujace wartosc (za okres), razem 0 2 542 
Wartosc bilansowa, razem 3 928 7 518 

 
NOTA 5I 

UDZIELONE POZYCZKI DLUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004  2003 

a) w walucie polskiej 2 313 4 
Udzielone pozyczki dlugoterminowe, razem 2 313 4 

 
NOTA 5J 

INNE INWESTYCJE DLUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2004  2003 
Platforma systemowa 539 761 
Inne inwestycje dlugoterminowe, razem 539 761 

 
NOTA 5K 

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DLUGOTERMINOWYCH 
(WG GRUP RODZAJOWYCH) 

2004 2003 

a) stan na poczatek okresu 761 761
c) zmniejszenia (z tytulu) 222  
- przesuniecie na srodki trwale 222  
d) stan na koniec okresu 539 761

 
NOTA 5L 

INNE INWESTYCJE DLUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004  2003 

a) w walucie polskiej 539 761 
Inne inwestycje dlugoterminowe, razem 539 761 

PAPIERY WARTOSCIOWE, UDZIALY I INNE DLUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

2004 2003 

a) w walucie polskiej 3 928 7 518 
Papiery wartosciowe, udzialy i inne dlugoterminowe 
aktywa finansowe, razem 3 928 7 518 
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NOTA 6A 
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTULU ODROCZONEGO 

PODATKU DOCHODOWEGO 
2004 2003 

1. Stan aktywów z tytulu odroczonego podatku dochodowego na 
poczatek okresu, w tym: 

2 601 2 132 

a) odniesionych na wynik finansowy 2 601 2 132 
2. Zwiekszenia 991 1 562 
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwiazku z ujemnymi 
róznicami przejsciowymi (z tytulu) 

350 0 

- aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego na 
poczatek okresu  - spólki wlaczone do konsolidacji w 2004 

304   

- powstanie róznic przejsciowych 46   
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwiazku ze strata 
podatkowa (z tytulu) 641   
 - zwiekszenie aktywa na podatek dochodowy 641   
3. Zmniejszenia 1 531 1 093 
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwiazku z ujemnymi 
róznicami przejsciowymi  

1 377 961 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwiazku ze strata 
podatkowa  154 132 
4. Stan aktywów z tytulu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 

2 061 2 601 

a) odniesionych na wynik finansowy 2 061 2 601 

 
NOTA 6B 

INNE ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE 2004 2003 
a) czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów, w tym: 3 6 
 - koszty leasingu 3 6 
b) pozostale rozliczenia miedzyokresowe, w tym: 448   
 - koszty prac rozwojowych 274   
 - koszty pozyskania kapitalu 174   
Inne rozliczenia miedzyokresowe, razem 451 6 

 
NOTA 7 

ZAPASY 2004 2003 
a) materialy 113 98 
b) pólprodukty i produkty w toku 6  
c) produkty gotowe     
d) towary 540 692 
e) zaliczki na dostawy 39 10 
Zapasy, razem 698 800 

 
NOTA 8A 

NALEZNOSCI KRÓTKOTERMINOWE 2004 2003 
a) od jednostek powiazanych 88 29 
- z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 88 29 
    - do 12 miesiecy 88 29 
b) naleznosci od pozostalych jednostek 12 786 12 954 
- z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 12 031 12 009 
    - do 12 miesiecy 12 005 11 639 
    - powyzej 12 miesiecy 26 370 
- z tytulu podatków, dotacji, cel, ubezpieczen spolecznych i 
zdrowotnych oraz innych swiadczen 353 375 
 - inne 402 570 
Naleznosci krótkoterminowe netto, razem 12 874 12 983 
c) odpisy aktualizujace wartosc naleznosci 1 530 1 232 
Naleznosci krótkoterminowe brutto, razem 14 404 14 215 
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NOTA 8B 
NALEZNOSCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 

POWIAZANYCH 
2004 2003 

a) z tytulu dostaw i uslug, w tym: 88 29 
 - od jednostek zaleznych 6 22 
 - od jednostek stowarzyszonych 77 3 
- od innych jednostek powiazanych 5 4 
Naleznosci krótkoterminowe od jednostek powiazanych netto, 
razem 88 29 
d) odpisy aktualizujace wartosc naleznosci od jednostek 
powiazanych 4 0 
Naleznosci krótkoterminowe od jednostek powiazanych brutto, 
razem 92 29 

 
NOTA 8C 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJACYCH WARTOSC 
NALEZNOSCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

2004 2003 

Stan na poczatek okresu 1 232 1 777
a) zwiekszenia (z tytulu) 476 73
  - zwiekszenia z tytulu wlaczenia spólek do konsolidacji (BO) 30  
  -  utworzone rezerwy 446 73
b) zmniejszenia (z tytulu) 178 618
  -  rozwiazanie rezerw  178 14
  -  inne  604
Stan odpisów aktualizujacych wartosc naleznosci 
krótkoterminowych na koniec okresu 

1 530 1 232

 
NOTA 8D 
NALEZNOSCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004 2003 

a) w walucie polskiej 14 404 13 217 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zl)  0 998 
B1. w walucie USD   108 
po przeliczeniu na tys zl   394 
B1. w walucie EUR   128 
po przeliczeniu na tys zl   604 
pozostale waluty w tys. zl     
Naleznosci krótkoterminowe, razem 14 404 14 215 

 
NOTA 8E 

NALEZNOSCI Z TYTULU DOSTAW I USLUG (BRUTTO) - O 
POZOSTALYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPLATY: 

2004 2003 

a) do 1 miesiaca 8 202 8 949 
b) powyzej 1 miesiaca do 3 miesiecy 1 238 2 121 
c) powyzej 3 miesiecy do 6 miesiecy     
d) powyzej 6 miesiecy do 1 roku 1   
e) powyzej 1 roku 26 60 
f) naleznosci przeterminowane 4 131 2 140 
Naleznosci z tytulu dostaw i uslug, razem (brutto) 13 598 13 270 
g) odpisy aktualizujace wartosc naleznosci z tytulu dostaw i uslug 1 479 1 232 
Naleznosci z tytulu dostaw i uslug, razem (netto) 12 119 12 038 
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NOTA 8F 
NALEZNOSCI Z TYTULU DOSTAW I USLUG, 

PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIALEM NA 
NALEZNOSCI NIE SPLACONE W OKRESIE: 

2004 2003 

a) do 1 miesiaca 992 525 
b) powyzej 1 miesiaca do 3 miesiecy 744 61 
c) powyzej 3 miesiecy do 6 miesiecy 239 55 
d) powyzej 6 miesiecy do 1 roku 772 54 
e) powyzej 1 roku 1 384 1 445 
Naleznosci z tytulu dostaw i uslug, przeterminowane, razem 
(brutto) 

4 131 2 140 

f) odpisy aktualizujace wartosc naleznosci z tytulu dostaw i uslug, 
przeterminowane 

1 479 1 232 

Naleznosci z tytulu dostaw i uslug, przeterminowane, 
razem (netto) 

2 652 908 

 
NOTA 9 
KWOTA NALEZNOSCI SPORNYCH I PRZETERMINOWANYCH, W 
TYM NIE OBJETE REZERWAMI ORAZ NIEWYKAZANE JAKO " 
NALEZNOSCI DOCHODZONE NA DRODZE SADOWEJ" 

2004 2003 

1) naleznosci sporne  objete rezerwami ( z tytulu): 
  -dostaw i uslug 

0 
  

0 
  

2) naleznosci sporne nie objete rezerwami i nie wykazane jako 
naleznosci dochodzone na drodze sadowej ( z tytulu) 

0 0 

3) naleznosci przeterminowane 4 131 2 140 
4) naleznosci przeterminowane nie objete rezerwa 2 602 908 

 
NOTA 10A 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2004 2003 
a) w jednostkach zaleznych 623  
 - udzielone pozyczki 623  
e) w jednostce dominujacej  558 
 - udzielone pozyczki  558 
f) w pozos talych jednostkach 11 039 69 
- udzialy lub akcje 1 259  
- dluzne papiery wartosciowe 4 886  
- inne papiery wartosciowe (wg rodzaju) 1 765  
- udzielone pozyczki 3 129 34 
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   35 
 - lokaty   35 
g) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 6 939 5 585 
 - srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 6 848 4 017 
- inne srodki pieniezne   1 566 
 - inne aktywa pieniezne 91 2 
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 18 601 6 212 

 
NOTA 10B 
PAPIERY WARTOSCIOWE, UDZIALY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 

AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 
2004 2003 

a) w walucie polskiej 7 910 35
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zl)  0 0
Papiery wartosciowe, udzialy i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem 7 910 35
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NOTA 10C 
PAPIERY WARTOSCIOWE, UDZIALY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 

AKTYWA FINANSOWE (WEDLUG ZBYWALNOSCI) 
2004 2003 

A. Z nieograniczona zbywalnoscia, notowane na gieldach 
(wartosc bilansowa) 

6 704 0

a) akcje (wartosc bilansowa): 1 259
 - wartosc rynkowa 1 259
b) obligacje (wartosc bilansowa): 689
 - wartosc rynkowa 689
c) inne - wg grup rodzajowych (wartosc bilansowa): 4 756
C1 Bony skarbowe 1 765
 - wartosc rynkowa 1 765
C2 Papiery dluzne 2 991  
 - wartosc rynkowa 2 991  
B. Z nieograniczona zbywalnoscia, notowane na rynkach 
pozagieldowych (wartosc bilansowa) 

0 0

C. Z nieograniczona zbywalnoscia, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartosc bilansowa) 

1 206 0

b) obligacje (wartosc bilansowa): 1 206
 - wartosc wedlug cen nabycia 1 206
D. Z ograniczona zbywalnoscia (wartosc bilansowa) 0 0
Wartosc wedlug cen nabycia, razem 1 206 0
Wartosc na poczatek okresu, razem 7 910 0
Wartosc bilansowa, razem 7 910 0

 
NOTA 10D 

UDZIELONE POZYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004 2003 

a)  w walucie polskiej 3 752 592 
Udzielone pozyczki krótkoterminowe, razem 3 752 592 

 
NOTA 10E 

SRODKI PIENIEZNE I INNE AKTYWA PIENIEZNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004 2003 

a) w walucie polskiej 6 838 5 116 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zl)  101 469 
b1. w walucie EUR 18 75 
po przeliczeniu na tys zl 72 346 
b1. w walucie USD 10 34 
po przeliczeniu na tys zl 29 123 
pozostale waluty w tys. zl     
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne, razem 6 939 5 585 

 
 
NOTA 11 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA OKRESOWE 2004 2003 
a) czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów, w tym: 809 191 
   - sprzedaz fakturowana w nastepnym okresie 387   
   - ubezpieczenia i prenumeraty 35 13 
   - konferencja 33   
   - niezakonczone prace rozwojowe 68   
   - koszty powstania spólki akcyjnej 35   
   - reklama 30   
   - koszty organizacji spólki 6   
   - oplata serwisowa 14   
   - oplata licencyjna 8   
   - koszty audytu przedinwestycyjnego 5   
   - odsetki od umów leasingowych 8   
   - inne 180 178 
b) pozostale rozliczenia miedzyokresowe, w tym: 366 271 
   - VAT z tytulu importu licencji   255 
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   - VAT do roliczenia w nastepnych okresach 285 16 
   - koszty emisji akcji pod program opcji menedzerskich 36   
   - rozliczenie przejsciowych kosztów odsetkowych obligacji 45   
Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe, razem 1 175 462 

 
 
NOTA 13 
 

 
NOTA 15 

KAPITAL ZAPASOWY 2004 2003 
a) ze sprzedazy akcji powyzej ich wartosci nominalnej 22 050 22 050 
e) inny (wg rodzaju) 399 273 
    - podzial zysku z lat ubieglych 399 273 
Kapital zapasowy, razem 22 449 22 323 

 
 
NOTA 19 

ZMIANA STANU KAPITALÓW MNIEJSZOSCIOWYCH 2004 2003 

Stan na poczatek okresu 1 859 1 131

a) zwiekszenia (z tytulu) 1 742 728

- rozszerzenie zakresu konsolidacji 310  

- zysk przypadajacy na kapital mniejszosciowy 272 9

- sprzedaz akcji 720  

- emisja akcji 419 690

- pozostale 21 29

b) zmniejszenia (z tytulu) 12 0

- sprzedaz akcji 12  

Stan kapitalów mniejszosci na koniec okresu 3 589 1 859

KAPITAL ZAKLADOWY (STRUKTURA) 

Seria / 
emisja 

Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowani
a akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji 

Liczba akcji 

Wartosc 
serii / 

emisji wg 
wartosci 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitalu 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A 
Zwykla na 
okaziciela 

Brak Brak 100 000 100 Gotówka 21.07.1999 
od 21 lipca 

1999 

B 
Zwykla na 
okaziciela 

Brak Brak 19 500 000 19 500 Aport 16.11.1999 
od 1 stycznia 

2000 

C 
Zwykla na 
okaziciela 

Brak Brak 12 500 000 12 500 Gotówka 16.11.1999 
od 1 stycznia 

2000 

D 
Zwykla na 
okaziciela 

Brak Brak 500 000 500 Gotówka 28.04.2000 
od 1 stycznia 

2000 

E 
Zwykla na 
okaziciela 

Brak Brak 5 200 000 5 200 Gotówka 29.12.2000 
od 1 stycznia 

2000 
Liczba akcji, razem     37 800 000         
Kapital zakladowy, razem       37 800       

Wartosc nominalna jednej akcji = 1 zl 
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NOTA 21A 
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTULU ODROCZONEGO 

PODATKU DOCHODOWEGO 
2004 2003 

1. Stan rezerwy z tytulu odroczonego podatku 
dochodowego na poczatek okresu, w tym: 

112 163 

a) odniesionej na wynik finansowy 112 163 
- odsetki od pozyczek 110 160 
- róznice kursow e 2 3 
2. Zwiekszenia 63 151 
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytulu dodatnich 
róznic przejsciowych (z tytulu) 

63 151 

- wlaczenia spólki do konsolidacji - BO 3   
- odsetki od pozyczek 26 149 
- róznice kursowe 21 2 
- leasing 13   
3. Zmniejszenia 112 202 
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwiazku z dodatnimi 
róznicami przejsciowymi (z tytulu) 

112 202 

- odsetki od pozyczek 111 199 
- róznice kursowe 1 3 
4. Stan rezerwy z tytulu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu, razem 

63 112 

a) odniesionej na wynik finansowy 63 112 
- wlaczenia spólki do konsolidacji - BO 3   
- odsetki od pozyczek 25 110 
- róznice kursowe 22 2 
- leasing 13   

 
NOTA 21C 

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 
SWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTULÓW) 

2004 2003 

a) stan na poczatek okresu 0  
b) zwiekszenia (z tytulu) 13  
- z tytulu wlaczenia spólki do konsolidacji  8  
- z tytulu utworzenia rezerwy 5  
c) wykorzystanie (z tytulu) 4  
d) rozwiazanie (z tytulu)   
e) stan na koniec okresu 9 0

 
NOTA 21D 

ZMIANA STANU POZOSTALYCH REZERW 
DLUGOTERMINOWYCH (WG TYTULÓW) 

2004 2003 

a) stan na poczatek okresu 25 0 
b) zwiekszenia (z tytulu) 0 25 
- rezerwa na wynagrodzenie 0 25 
e) stan na koniec okresu 25 25 
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NOTA 21E 
ZMIANA STANU POZOSTALYCH REZ ERW 
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTULÓW) 

2004 2003 

a) stan na poczatek okresu 469 1 415 
    - rezerwa na przewidywane zobowiazania 270 285 
    - rezerwa na przewidywane straty    868 
    - ekwiwalenty urlopowe i premie 199 262 
b) zwiekszenia (z tytulu) 582 397 
    - z tytulu wlaczenia do konsolidacji spólek 48   
    - rezerwa na VAT od importu   124 
    - rezerwa na koszty biezacego okresu 534 273 
c) wykorzystanie (z tytulu) 345 1 232 
   - wyplata zakazu konkurencji 28 48 
   - przewidywana strata 6 868 
   - realizacja rezerwy 311 316 
d) rozwiazanie (z tytulu) 0 111 
   - bilans 2002   38 
   - VAT od importu na 31.12.2002   73 
- niewykorzystanie rezerwy     
e) stan na koniec okresu 706 469 

 
NOTA 22A 

ZOBOWIAZANIA DLUGOTERMINOWE 2004 2003 

f) wobec pozostalych jednostek 10 068 144
 - kredyty i pozyczki 167  
 - z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych 9 574  
- inne zobowiazania finansowe, w tym:  144
- umowy leasingu finansowego 327  
Zobowiazania dlugoterminowe, razem 10 068 144

 
 
NOTA 22B 
ZOBOWIAZANIA DLUGOTERMINOWE, O POZOSTALYM OD DNIA 

BILANSOWEGO OKRESIE SPLATY 
2004 2003 

a) powyzej 1 roku do 3 lat 327  
b) powyzej 3 do 5 lat 9 574  
c) powyzej 5 lat 167 144
Zobowiazania dlugoterminowe, razem 10 068 144

 
 
NOTA 22C 

ZOBOWIAZANIA DLUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

2004 2003 

a) w walucie polskiej 9 901 144
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zl)  167 0
b1. w walucie EUR 41  
w przeliczeniu na tys. zl 167  
-   
pozostale waluty w tys. zl   
Zobowiazania dlugoterminowe, razem 10 068 144
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NOTA 22D 
ZOBOWIAZANIA DLUGOTERMINOWE Z TYTULU KREDYTÓW I POZYCZEK           

w tys zl                           
Nazwa 
(firma) 

jednostki ze 
wskazaniem 

formy 
prawnej  

Siedziba 
Kwota kretydu /pozyczki wg 

umowy 
     Kwota kretydu / pozyczki 

pozostala do splaty                     
Termin 
splaty 

Zabezpieczenia Inne

   
w tys 

zl 
w  

walucie 
jednostk

a 
waluta 

w tys 
zl 

w  
waluci

e 
jednostka waluta 

Warunki 
oprocen
towania 

      

VOLKSWA 
GEN BANK 

POLSKA S.A. 

Al.Jana 
Pawla II 15 

   199           49               1    EUR   190             47                1    EUR 7,40% 
05-07-
2011 

Warunkowe 
przeniesienie 

wlasnosci 
pojazdu oraz 

polisy 
ubezpieczeniow

ej   

 
NOTA 22E 
ZOBOWIAZANIA DLUGOTERMINOWE Z TYTULU WYEMITOWANYCH DLUZNYCH INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH 

w tys zl        
Dluzne 

instrumenty 
finansowe 
wg rodzaju 

Wartosc 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
wykupu 

Gwarancje / 
zabezpieczenia 

Dodatkow
e prawa 

Rynek 
notowan 

Inne 

Obligacje 
zamienne na 

akcje 
10 020 

WIBOR6M + 3,5%; 
premia od wykupu 

10% 

20-07-
2009 

brak 
mozliwosc 
zamiany na 
akcje MCI 

Gielda Papierów 
Wartosciowych 
w Warszawie 

 

 
NOTA 23A 

ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2004 2003 
a) wobec jednostek zaleznych 19 50 
 - inne zobowiazania finansowe, w tym: 0 50 
    - zobowiazanie z tytulu nabycia akcji   50 
 - z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: 19 0 
    - do 12 miesiecy 19   
c) wobec jednostek stowarzyszonych 134 0 
 - z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: 134 0 
    - do 12 miesiecy 134 0 
f) wobec pozostalych jednostek 15 736 15 760 
 - kredyty i pozyczki, w tym: 492 1 683 
    - dlugoterminowe w okresie splaty 492   
 - z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych 385   
 - z tytulu dywidend     
 - inne zobowiazania finansowe, w tym: 235 90 
   - zobow iazanie z tytulu sprzedazy akcji     
   - zobowiazanie z tytulu leasingu finansowego 235 80 
   - zobowiazanie z tytulu niewyplaconych pozyczek   10 
 - z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: 9 692 10 435 
    - do 12 miesiecy 9 692 10 028 
    - powyzej 12 miesiecy   407 
 - zaliczki otrzymane na dostawy 89   
 - zobowiazania wekslowe     
 - inne (wg rodzaju) 4 843 3 552 
      - z tytulu podatków, cel i ubezpieczen spolecznych  3 884 3 201 
      - z tytulu wynagrodzen 294 263 
      - inne 665 88 
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g) fundusze specjalne (wg tytulów) 64 38 
      
Zobowiazania krótkoterminowe, razem 15 953 15 848 

 
 
NOTA 23B 
ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 

WALUTOWA) 
2004 2003 

a) w walucie polskiej 14 109 15 848 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na 
zl) 1 844   
b1. w walucie EUR 344   
po przeliczeniu na tys zl 1 403   
b1. w walucie USD 147   
po przeliczeniu na tys zl 441   
      
pozostale waluty w tys. zl     

Zobowiazania krótkoterminowe, razem 15 953 15 848 
 
 
 

NOTA 23C 
ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTULU 
KREDYTÓW I POZYCZEK 
   

 
 

Kwota kredytu / pozyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu / pozyczki 
pozostala do splaty 

Inne 
Nazwa 
(firma) 

jednostki 
 

Siedziba 

 
w tys . zl w walucie

jedno
stka 

waluta w tys. zl w walucie
jedn
ostk

a 
waluta 

Termin 
splaty 

Zabezpiec
zenia 

 

Bank 
Handlowy S.A. 

 Warszawa 

 

1 511    296    31.12.2004
hipoteka 
zwykla, 
weksel 

  

Bank Millennium 
Warszawa; Al. 
Jerozolimskie 
123A 

 170    170    07.12.2006weksel   

 
 
NOTA 24B 

INNE ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE 2004 2003 

a) bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów  3 0
 - dlugoterminowe (wg tytulów) 0 0
 - krótkoterminowe (wg tytulów) 3 0
       - inne 3  
b) rozliczenia miedzyokresowe przychodów  0 6
Inne rozliczenia miedzyokresowe, razem 3 6
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NOTY OBJASNIAJACE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH 
 
 
NOTA 26B 
ZOBOWIAZANIA WARUNKOWE DO JEDNOSTEK POWIAZANYCH 

(Z TYTULU) 
2004 2003 

a) udzielonych gwarancji i poreczen, w tym:  1 000 
 - na rzecz jednostek zaleznych (z tytulu)  1 000 
Zobowiazania warunkowe na rzecz jednostek 
powiazanych, razem 

 1 000 
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NOTY OBJASNIAJACE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 
 
NOTA 27A 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIALALNOSCI) 

2004 2003 

 - uslugi doradcze 21 0 
       - w tym: od jednostek powiazanych 21   
 - uslugi 19 873 13 743 
       - w tym: od jednostek powiazanych 567 123 
 - uslugi lokalowe 52 120 
       - w tym: od jednostek powiazanych 48 22 
 - przychody osiagniete przez spólke Synergy   148 
       - w tym: od jednostek powiazanych     
Przychody netto ze sprzedazy produktów, razem 19 946 14 011 
- w tym: od jednostek powiazanych 636 145 

 
 
NOTA 27B 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) 

2004 2003 

a) kraj 19 383 12 895 
 - uslugi  19 383 12 895 
    - w tym:  od jednostek powiazanych 636 145 
 - wyroby      
    - w tym:  od jednostek powiazanych     
b) eksport 563 968 
 - uslugi  563 968 
    - w tym:  od jednostek powiazanych     
 - wyroby      
    - w tym:  od jednostek powiazanych     
c) przychody ze sprzedazy produktów osiagniete przez Synergy   148 
Przychody netto ze sprzedazy produktów, razem 19 946 14 011 
- w tym: od jednostek powiazanych 636 145 

 
NOTA 28A 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY TOWARÓW I MATERIALÓW 

(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIALALNOSCI) 
2004 2003 

Przychody ze sprzedazy towarów  76 029 31 207 
    - w tym: od jednostek powiazanych 252   
Przychody ze sprzedazy materialów     
    - w tym: od jednostek powiazanych    
Przychody osiagniete przez spólke Synergy  4 729 
Przychody netto ze sprzedazy towarów i materialów, razem 76 029 35 936 
- w tym: od jednostek powiazanych 252 0 
 

NOTA 28B 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY TOWARÓW I MATERIALÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) 

2004 2003 

a) kraj 73 435 29 507 
- w tym: od jednostek powiazanych 252 0 
Przychody ze sprzedazy towarów  73 435 29 507 
    - w tym: od jednostek powiazanych 252   
Przychody ze sprzedazy materialów  0   
    - w tym: od jednostek powiazanych 0   
b) eksport 2 594 1 700 
- w tym: od jednostek powiazanych 0 0 
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Przychody ze sprzedazy tow arów  2 594 1 700 
    - w tym: od jednostek powiazanych    
Przychody ze sprzedazy materialów     
    - w tym: od jednostek powiazanych    
Przychody osiagniete przez spólke Synergy  4 729 
Przychody netto ze sprzedazy towarów i materialów, razem 76 029 35 936 
- w tym: od jednostek powiazanych 252   

 
NOTA 29 

KOSZTY WEDLUG RODZAJU 2004 2003 
a) amortyzacja 1 000 920 
b) zuzycie materialów i energii 1 813 1 409 
c) uslugi obce 18 437 6 533 
d) podatki i oplaty 270 118 
e) wynagrodzenia 6 952 5 135 
f) ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 1 295 1 015 
g) pozostale koszty rodzajowe (z tytulu) 1 367 844 
-   558 
Koszty wedlug rodzaju, razem 31 134 16 532 
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczen miedzyokresowych (159) (13) 
Koszty wytworzenia produktów na wlasne potrzeby jednostki 
(wielkosc ujemna)     
Koszty sprzedazy (wielkosc ujemna) (2 672) (659) 
Koszty ogólnego zarzadu (wielkosc ujemna) (15 133) (11 285) 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  13 170 4 575 

 
 
NOTA 30 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2004 2003 
a) rozwiazane rezerwy (z tytulu) 141 10 
  -  141 10 
b) pozostale, w tym: 330 364 
    - z tytulu refaktur 222 56 
    - odszkodowania 49 32 
    - umorzenie zobowiazan 7 12 
    - przychody z podnajmu   49 
    - noty uznaniowe od dostawców  zagranicznych   29 
    - przychody BACA    80 
    - inne 52 106 
c) inne przychody operacyjne Synergy   23 
Inne przychody operacyjne, razem 471 397 

 
 
NOTA 31 

INNE KOSZTY OPERACYJNE 2004 2003 
a) utworzone rezerwy (z tytulu) 12 0 
  - na zobowiazania 12   
b) pozostale, w tym: 404 205 
  - koszty postepowania sadowego 14 53 
  - koszty postepowania egzekucyjnego 151 0 
  - umorzone naleznosci 4 8 
  - spisane inwestycje w obcych srodkach trwalych   15 
  - skorygowane przychody lat ubieglych 9   
  - szkody komunikacyjne 4 11 
  - kara umowna   3 
  - koszty uslug medycznych   17 
  - koszty refakturowane 127   
  - inne 95 98 
c) inne koszty operacyjne Synergy   28 
Inne koszty operacyjne, razem 416 233 



MCI Management S.A. 
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. 
 

44 

 
 
NOTA 32B 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTULU ODSETEK 2004 2003 
a) z tytulu udzielonych pozyczek 110 163 
- od jednostek powiazanych, w tym: 6 152 
   - od jednostek zaleznych 6 7 
   - od jednostek stowarzyszonych   74 
   - od jednostki dominujacej   71 
 - od pozostalych jednostek 104 11 
b) pozostale odsetki 265 217 
 - od pozostalych jednostek 265 217 
Przychody finansowe z tytulu odsetek, razem 375 380 

 
NOTA 32C 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2004 2003 
a) dodatnie róznice kursowe 232 13 
 - zrealizowane 218 12 
 - niezrealizowane 14 1 
b) rozwiazanie rezerwy (z tytulu) 0   
  - aktualizacja wartosci inwestycji     
c) pozostale, w tym: 57 1 
  - z tytulu posrednictwa w sprzedazy akcji 0   
  - z tytulu porozumienia 0   
  - inne 57   
Inne przychody finansowe, razem 289 14 

 
NOTA 33A 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTULU ODSETEK 2004 2003 
a) od kredytów i pozyczek 152 127
- dla jednostek powiazanych, w tym: 0 127
 - dla innych jednostek 152 127
b) pozostale odsetki 968 195
 - dla innych jednostek 968 195
c) odsetki zaplacone przez Synergy  3
Koszty finansowe z tytulu odsetek, razem 1 120 325

 
NOTA 33B 

INNE KOSZTY FINANSOWE 2004 2003 
a) ujemne róznice kursowe, w tym: 77 267 
 - zrealizowane 75 88 
 - niezrealizowane 2 179 
b) utworzone rezerwy (z tytulu)     
-     
c) pozostale, w tym: 452 796 
  - prowizje od gwarancji   6 
  - prowizje od kredytów  12   
  - zmiana kapitalów mniejszosciowych w wyniku wyemitowana 
akcji jednostek zaleznych 417 689 
  - inne 23 101 
d) inne koszty finansowe Synergy   16 
Inne koszty finansowe, razem 529 1 079 
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NOTA 36 
STRATY NADZWYCZAJNE 2004 2003 

a) losowe    
b) pozostale (wg tytulów) 4   
  - kradziez gotówki 4   
Straty nadzwyczajne, razem 4 0 

 
NOTA 37A 

PODATEK DOCHODOWY BIEZACY 2004 2003 
1. Zysk (strata) brutto 3 615 51 

2. Korekty konsolidacyjne     

3. Róznice pomiedzy zyskiem (strata) brutto a podstawa 
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytulów) 

(9 064) (1 955) 

  - aktualizacja inwestycji (8 756) (188) 
  - inne 506 (1 767) 
  - odliczenie straty podatkowej (814)   
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (5 449) (1 904) 
5. Podatek dochodowy wedlug stawki 19 % 68 42 
6. Zwiekszania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obnizki 
podatku 

    

7. Podatek dochodowy biezacy ujety (wykazany) w deklaracji 
podatkowej okresu, w tym: 

68 42 

- wykazany w rachunku zysków i strat 68 42 
- dotyczacy pozycji, które zmniejszyly lub zwiekszyly kapital 
wlasny 

  

- dotyczacy pozycji, które zmniejszyly lub zwiekszyly wartosc 
firmy lub ujemna wartosc firmy  

  

 
NOTA 37B 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W 
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

2004 2003 

 - zmniejszenie (zwiekszenie) z tytulu powstania i odwrócenia sie 
róznic przejsciowych 

171 421 

 - zmniejszenie (zwiekszenie) z tytulu odpisania aktywów z tytulu 
odroczonego podatku dochodowego lub braku mozliwosci 
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

621 (942) 

Podatek dochodowy odroczony, razem 792 (521) 
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NOTY OBJASNIAJACE DO RACHUNKU PRZEPLYWU SRODKÓW 
PIENIEZNYCH 
 
 
Nota 41 - Podzial dzialalnosci Grupy Kapitalowej MCI w rachunku przeplywu 

srodków pienieznych 
 
Przez srodki pieniezne rozumie sie pieniadze (banknoty i monety) oraz jednostki pieniezne 
(rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty 
pienieznej, czeki i weksle obce, jezeli sa one platne w ciagu 3 miesiecy od daty ich wystawienia. 
 
Kryteria podzialu dzialalnosci Grupy Kapitalowej MCI na dzialalnosc operacyjna, inwestycyjna oraz 
finansowa sa nastepujace: 
• Do dzialalnosci operacyjnej zalicza sie transakcje i zdarzenia zwiazane z dzialalnoscia 

podstawowa, nie wymienione w dzialalnosci finansowej i inwestycyjnej, to jest splaty zobowiazan, 
wplaty gotówki w zwiazku ze sprzedaza uslug i splat naleznosci ze sprzedazy. 

• Do dzialalnosci inwestycyjnej zalicza sie glównie wplywy i wydatki zwiazane z zakupem lub 
sprzedaza skladników majatku trwalego oraz nabyciem lub sprzedaza akcji i udzialów oraz papierów 
wartosciowych co jest podstawowa dzialalnoscia jednostki dominujacej MCI. 

• Do dzialalnosci finansowej zalicza sie glównie pozyskiwanie kapitalu wlasnego i kapitalów obcych 
oraz jego zwrot i obsluge oraz pozyskiwanie finansowania w drodze emisji obligacji. 

 

 
Nota 42 - Przyczyny wystepowania róznic pomiedzy bilansowymi zmianami 
niektórych pozycji oraz zmianami wynikajacymi z rachunku przeplywu 
srodków pienieznych 
 

 

okres 
od 01.01.2004 
 do 31.12.2004 

w tys. zl 

- Bilansowa zmiana stanu naleznosci dlugoterminowych i krótkoterminowych netto 109 
- Zmiana stanu naleznosci w rachunku przeplywów pienieznych  381 
- Bilansowa zmiana stanu zobowiazan krótkoterminowych 1 296 
- Zmiana stanu zobowiazan w rachunku przeplywów pienieznych -367 
- Bilansowa zmiana stanu zapasów 102 
- Zmiana stanu zapasów w rachunku przeplywów pienieznych 116 

 
Glówna przyczyna róznic pomiedzy bilansowymi zmianami pozycji oraz zmianami wynikajacymi z 
rachunku przeplywów srodków pienieznych wynika ze zmiany zakresu jednostek objetych konsolidacja. 
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B. DODATKOWE NOTY OBJASNIAJACE 
 
1.     Dodatkowe objasnienia dotyczace sposobu obliczania zysku (straty) na jedna akcje 
 
Rozwodniona liczba akcji zostala ustalona w nastepujacy sposób: 
 
Ilosc akcji w kapitale podstawowy na dzien bilansowy 37.000.000 sztuk 
Ilosc akcji w programie opcji managerskim +2.200.000 sztuk 
Ilosc akcji zamiennych na akcje +1.670.000 sztuk 
Razem 41.670.000 sztuk 

 

2.      Sprawozdawczosc wedlug segmentów branzowych i geograficznych 
 
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 - Uslugi konsultingu 
 4 - Systemy informacji przestrzennej 
Segment C - Internet 
Segment D -  Mobile 
 
Zasady rachunkowosci przyjete w stosunku do sprawozdawczosci dotyczacej segmentów w zakresie 
wyceny przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów sa jednolite i zostaly opisane we wprowadzeniu 
do niniejszego sprawozdania finansowego. Ceny transferowe w obrocie miedzy segmentami sa ustalane 
na zasadach rynkowych. Transakcje zrealizowane pomiedzy segmentami zostaly wyeliminowane 
poprzez wprowadzenie korekt konsolidacyjnych. 
 

Pozycja sprawozdania Segment 
A 

Segment 
B1 

Segment 
B2 

Segment 
B3 

Segment 
B4 

Segment 
C1 

Segment 
D1 

Korekty Razem 

Aktywa segmentów  57 666 12 319 5 907 3 455 277 2 235 1 672 -37 443 46 088 
Pasywa segmentu 57 666 12 319 5 907 3 455 277 2 235 1 672 -37 443 46 088 
        
Przychody segmentu 
(sprzedaz klientom 
zewnetrznym) 

21 67 497 14 199 3 570 1 042 5 196 4 448 0 95 973 

Przychody segmentu 
(sprzedaz innym segmentom) 

440 2 235 18 0 0 0 -694 1 

Przychody segmentu ogólem 
(sprzedaz) 

461 67 499 14 434 3 588 1 042 5 196 4 448 -694 95 974 

Koszty segmentu (sprzedaz 
klientom zewnetrznym) 

2 172 66 136 14 107 3 698 974 5 507 4 087 0 96 681 

Koszty segmentu (sprzedaz 
innym segmentom) 

18 424 2 16 36 12 48 14 570 

Koszty segmentu ogólem 
(sprzedaz) 

2 190 66 560 14 109 3 714 1 010 5 519 4 135 14 97 251 

Wynik segmentu (operacyjny) -1 729 939 325 -126 32 -323 313 -708 -1 277 
Przychody (nieprzypisane 
segmentom) 

       

Koszty (nieprzypisane 
segmentom) 

       

Wynik finansowy netto 3 604 251 449 27 11 11 221 -2 041 2 533 
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Amortyzacja segmentu 86 519 67 52 89 167 22 -2 1 000 
        
Naklady inwestycyjne 
segmentu 

301 1 091 216 68 29 349 110 -190 1 974 

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

Województwo Przychody ze 
sprzedazy 

 Aktywa 
segmentu 

 Naklady 
inwestycyjne 

 w tys. zl  w tys. zl  w tys. zl 
Dolnoslaskie (MCI, CCS, Geotec, Travelplanet) 74 198  72 497  1 770 
Wielkopolskie (One 2 One) 4 448  1 672  110 
Mazowieckie (P4E)  3 588  3 455  68 
Malopolskie (S4E)  14 434  5 907  216 
Korekty -694  -37 443  -190 
Razem 95 974  46 088  1 974 

 
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedazy w Grupie Kapitalowej zostala 
przedstawiona w notach objasniajacych 27a, 27b, 28a oraz 28b do skonsolidowanego rachunku zysków 
i strat. 
 
3. Instrumenty finansowe 
 
Zmiany stanu instrumentów finansowych w podziale na kategorie wraz z ich podstawowa 
charakterystyka 

 
Stan na                  

1 stycznia 2004 
 Zwiekszenia  Zmniejszenia  

Stan na                
31 grudnia 

2004 
 tys. zl  tys. zl  tys. zl  tys. zl 
        
1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w 
tym: 

0  10 651  2 741  7 910 

  - akcje notowane na gieldach 0  1 138  278  860 
  - obligacje notowane na gieldach 0  3 152  2 463  689 
  - bony skarbowe notowane na gieldach 0  1 764  0  1 764 
  - papiery dluzne notowane na gieldach 0  2 991  0  2 991 
  - obligacje nie notowane na rynku                                       
regulowanym 

0  1 206  0  1 206 

  - akcje wlasne 0  400  0  400 
2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalnosci 

0      0 

3. Aktywa finansowe dostepne do sprzedazy 0      0 
4. Pozyczki udzielone i naleznosci wlasne, w tym: 596  6 057  589  6 066 
  - pozyczki udzielone dlugoterminowe w pozostalych 
jednostkach 

4  2 309  0  2 313 

  - pozyczki udzielone krótkoterminowe w jednostkach 
powiazanych 

558  623  558  623 

  - pozyczki udzielone krótkoterminowe w pozostalych 
jednostkach 

34  3 125  29  3 130 

5. Zobowiazania finansowe przeznaczone do 
obrotu 

0      0 

 596   16 708   3 328   13 976 
        
w tym:        
Dlugoterminowe aktywa finansowe 4  2 309  0  2 313 
Krótkoterminowe aktywa finansowe 592  14 399  3 328  11 663 
Dlugoterminowe zobowiazania finansowe 0      0 
Krótkoterminowe zobowiazania finansowe 0      0 

 596   16 708   3 328   13 976 
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Zgodnie z zasadami przyjetymi podczas emisji obligacji zamiennych na akcje Spólka MCI Management 
S.A. lokuje wolne srodki finansowe w krótkoterminowe lokaty bankowe oraz bezpieczne instrumenty 
finansowe wystepujace na rynku. MCI Management S.A. zawarla umowy z firmami zarzadzajacymi 
aktywami na zlecenie (asset management) opierajac sie na bezpiecznej strategii inwestycji przy 
zachowaniu wysokiej plynnosci srodków pienieznych. Wszystkie pozostale instrumenty (w tym 
pozyczki udzielone) sa w pelni zabezpieczone na podstawie osobnych umów gwarantujacych 
bezpieczenstwo tych inwestycji. Czesc wolnych srodków pienieznych, ze wzgledu na statutowa 
dzialalnosc, jest pozyczana na biezace finansowanie spólek portfelowych. 
 
 
Przychody z tytulu odsetek od udzielonych pozyczek 
i dluznych instrumentów finansowych 
      
 

odsetki od 
pozyczek 

udzielonych 
 

Odsetki od 
dluznych 

instrumentów 
finansowych 

 
Razem 
odsetki 

 tys. zl  tys. zl  tys. zl 
Zrealizowane 45  56  101 
Niezrealizowane o terminie zapadalnosci: 65  56  121 
do 3 miesiecy 56  56  112 
od 3 do 12 miesiecy      
powyzej 12 miesiecy 9    9 
 110   112   222 

 
 
Koszty z tytulu odsetek od dlugoterminowych zobowiazan finansowych 
      

 
odsetki  od 

otrzymanych 
kredytów 

 

odsetki  od 
wlasnych 
obligacji 

zamiennych 

 
Razem 
odsetki 

 tys. zl   tys. zl   tys. zl 
Zrealizowane 7    7 
Niezrealizowane o terminie zapadalnosci:   407  407 
do 3 miesiecy   371  371 
od 3 do 12 miesiecy      
powyzej 12 miesiecy   36  36 
 7  407  414 

 
 
Opis przyjetych zasad ujmowania instrumentów finansowych w ksiegach Spólek 
 
W przypadku nabycia instrumenty finansowe wycenia sie w cenie poniesionych wydatków (wartosc 
nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezposrednio w zwiazku z nabyciem lub zbyciem 
instrumentów finansowych).  

Na dzien bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu wyceniane sa w wartosci godziwej, zas pozyczki 
udzielone przez Spólke w kwocie kapitalu powiekszonej o naliczone odsetki metoda memorialowa. 
Wartosc pozyczek udzielonych w skorygowanej cenie nabycia nie odbiega znaczaco od wartosci 
wykazanych w sprawozdaniu. 

Zobowiazania finansowe z tytulu otrzymanych kredytów ujmuje sie w ksiegach rachunkowych w kwocie 
wymagajacej zaplaty, zas zobowiazania finansowe z tytulu wyemitowanych obligacji w skorygowanej 
cenie nabycia. 
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Zyski i straty z przeszacowania na dzien bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiazan finansowych 
zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz 
aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostepnych do sprzedazy i wycenianych w 
wartosci godziwej (z wylaczeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone sa odpowiednio do przychodów 
i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 

W przypadku aktywów i zobowiazan finansowych wycenionych w wysokosci skorygowanej ceny 
nabycia (z wyjatkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczajacych) odpis z tytulu dyskonta lub premii 
oraz pozostale róznice ustalone na dzien wylaczenia ich z ksiag rachunkowych, zalicza sie odpowiednio 
do przychodów lub kosztów finansowych z tytulu odsetek okresu sprawozdawczego. 

 
4. Istotne dane o zobowiazaniach warunkowych, w tym równiez udzielnych gwarancjach 

i poreczeniach (takze wekslowych), z wyodrebnieniem udzielonych na rzecz jednostek 
zaleznych i stowarzyszonych 

 
MCI Management SA poreczyla weksel osoby, która przejela od spólki leasing operacyjny samochodu 
Volvo w VB Leasing Polska na kwote 29 tys. EUR. 
W zwiazku ze sprzedaza 25% akcji Travelplanet.pl SA w czerwcu 2004 roku istnieje ryzyko wyplacenia 
przez MCI Management SA kar umownych nabywcom akcji, które moga zmniejszyc uzyskana przez 
MCI cene  sprzedazy akcji o kwote 1.000.000,00 zl, jezeli MCI nie wprowadzi akcji Travelpanet.pl SA do 
obrotu publicznego w ciagu 12 miesiecy od daty zbycia akcji. 
MCI Management S.A. nie posiada innych zobowiazan warunkowych, pozabilansowych, nie udzielala 
gwarancji i poreczen. 
 
W 2001 r. Travelplanet.pl SA zlozyla do dyspozycji kontrahenta (biura podrózy) rekta-weksel in blanco, 
który stanowi zabezpieczenie zobowiazan Spólki wobec tego kontrahenta wynikajacych z podpisanej w 
tym samym dniu umowy agencyjnej. Na dzien 31.12.2004 r. zobowiazania sa na biezaco uregulowane i 
nie istnieje zagrozenie wykorzystania weksla. 
Spólka, w celu zabezpieczenia pozyczki w wysokosci 500.000 zl, otrzymanej od MCI Management SA 
na okres do konca lutego 2005 r., przeniosla na rzecz MCI wlasnosc 2 Kuponów Travelplanet.pl S.A. na 
okaziciela, o lacznej wartosci 550.000 zl (piecset piecdziesiat tysiecy zlotych), bedacego srodkiem 
platniczym za uslugi turystyczne sprzedawane przez Travelplanet.pl SA. 
Travelplanet.pl S.A. udzielila dwóch pozyczek krótkoterminowych czlonkom Zarzadu. 
Travelplanet.pl S.A. nie posiada innych zobowiazan warunkowych, pozabilansowych, nie udzielala 
gwarancji i poreczen. 
 
Dnia 30 czerwca 2004 r. CCS S.A. podpisala z MCI Management S.A. umowe zastawu rejestrowego na 
majatku przedsiebiorstwa. Umowa zostala zawarta jako zabezpieczenie pozyczki udzielonej spólce 
CCS Sp. z o.o. na kwote 600.000,00 zl przez MCI Management S.A. 
CCS S.A. nie posiada innych zobowiazan warunkowych, pozabilansowych, nie udzielala gwarancji 
i poreczen. 
 
Process4E S.A. jest poreczycielem umowy pozyczki zawartej przez Clix Software Sp. z o.o. z MCI 
Management S.A. na kwote 600.000 zl. 
Ponadto Process4E S.A. dokonujac sprzedazy 15% udzialów w kapitale podstawowym Clix Software 
Sp. z o.o. w tresci umowy uwzglednila prawo kupujacego do nabycia dodatkowych 9 % udzialów w 
kapitale Clix Software Sp. z o.o. w 2005 roku. 
Process4E S.A. nie posiada innych zobowiazan warunkowych, pozabilansowych, nie udzielala gwarancji 
i poreczen. 
 
 
5. Dane dotyczace zobowiazan wobec budzetu panstwa lub jednostek samorzadu 

terytorialnego z tytulu uzyskania prawa wlasnosci budynków i budowli 
 
Zobowiazania wobec budzetu panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego z tytulu uzyskania prawa 
wlasnosci budynków i budowli nie wystepuja. 
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6. Przychody, koszty i wyniki dzialalnosci zaniechanej w okresie sprawozdawczym 
przewidzianej do zaniechania w nastepnym okresie 

 
W trakcie okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 Grupa Kapitalowa nie zaniechala dzialalnosci 
prowadzonej wczesniej oraz w najblizszym czasie nie przewiduje zaniechania zadnej z prowadzonych 
dzialalnosci. 
 
 
7. Koszty wytworzenia srodków trwalych w budowie, srodków trwalych na wlasne potrzeby 
 
Koszty z tytulu wytworzenia inwestycji rozpoczetych, srodków trwalych na wlasne potrzeby nie 
wystapily. 
 
 
8. Planowane naklady inwestycyjne w okresie najblizszych 12 miesiecy od dnia bilansowego 

z wyszczególnieniem poniesionych i planowanych nakladów na ochrone srodowiska 
naturalnego 

 
W najblizszych latach MCI Management S.A. zamierza koncentrowac sie na inwestycjach 
w przedsiewziecia w obszarach: 

 

Informatyka 

Potencjalne przedmioty inwestycji to producenci oprogramowania i firmy swiadczace uslugi 
informatyczne na rzecz administracji samorzadowej, przedsiebiorstw handlowych i uslugowych, uslug 
finansowych, telekomunikacji. Preferowane etapy rozwoju przedsiewziec, które moga byc w kregu 
zainteresowan inwestycyjnych Spólki to rozwój i restrukturyzacja/MBO. 

 

Internet 

Preferowane obszary inwestycyjne to e-commerce, B2C oraz e-biznes adresowany do sektora malych 
i srednich przedsiebiorstw. Preferowanymi w tym segmencie etapami rozwoju przedsiewziec sa rozwój i 
restrukturyzacja. 

 

Mobile 

Preferowane obszary dzialania potencjalnych przedmiotów inwestycji to uslugi mobilne dla rynku 
konsumenckiego oraz malych i srednich przedsiebiorstw, rozwiazania z zakresu M2M (automatyka, 
komunikacja z wykorzystaniem transmisji GPRS), marketing mobilny, tworzenie oprogramowania dla 
telefonów komórkowych na potrzeby rynku konsumenckiego (gry, rozrywka) oraz biznesu (m-biznes). 
Preferowane etapy rozwoju przedsiewziec to start-up i rozwój. 

 

Na biezaco MCI Management S.A. prowadzi rozmowy i dzialania dotyczace kilkudziesieciu projektów 
inwestycyjnych. Zaawansowanie negocjacji i analiz dotyczacych mozliwosci przeprowadzenia 
potencjalnej inwestycji jest zróznicowane. W fazie ostatniej znajduja sie rozmowy inwestycyjne dla kilku 
projektów. W roku 2005 MCI Management S.A. planuje dokonanie do 5 nowych inwestycji kapitalowych, 
z czego do polowy maja tego roku Spólka nabyla udzialy w Comtica Sp. z o.o. oraz Clix Software Sp. z 
o.o. (spólka zalezna od Process4E SA). W ramach wskazanych inwestycji Spólka nie planuje kolejnych 
nabyc udzialów lub akcji od podmiotów powiazanych. 

Dodatkowym zamiarem Spólki jest rozszerzenie geograficznego obszaru dzialania. Ekspansja poza 
granice Polski odbywac sie bedzie poprzez stworzony nowy fundusz technologiczny, zarzadzany przez 
MCI Management S.A. oraz dzialajacy na innych rynkach Europy Srodkowej i Wschodniej. Strategia 
inwestycyjna powolanego funduszu koncentrowalaby jego dzialania na dynamicznie rozwijajacej sie 
branzy rozwiazan mobilnych (inwestycje w przedsiewziecia na wczesnym etapie rozwoju) przy 
jednoczesnej aktywnosci funduszu na innych bardziej dojrzalych sektorach. W tym drugim przypadku 
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fundusz dokonywalby inwestycji w pózniejszych stadiach rozwoju przedsiebiorstwa (rollout). Srodki 
finansowe na realizacje inwestycji kapitalowych tworzony fundusz zamierza pozyskac od zewnetrznych 
inwestorów. Zarzadzanie stworzonym funduszem technologicznym umozliwi MCI Management S.A. 
zwiekszenie biezacych przeplywów finansowych zwiazanych ze swiadczeniem uslug zarzadczych 
i doradczych. 

Powyzej opisane inwestycje dokonywane beda ze srodków wlasnych, w tym pochodzacych z wyjsc 
z dotychczasowych inwestycji oraz ze srodków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje. 
W przypadku duzych projektów inwestycyjnych MCI Management SA nie wyklucza kolejnych emisji 
obligacji lub obligacji celowych. 

 

9. Informacje o transakcjach z podmiotami powiazanymi dotyczacych przeniesienia praw 
i zobowiazan 

 
W dniu 28 czerwca 2004r. MCI Management SA sprzedala nowo powstalej spólce zaleznej Technopolis 
Sp. z o.o. 426.866 akcji JTT Computer SA stanowiacych 36,05% jej kapitalu zakladowego. Za 
sprzedany pakiet akcji MCI otrzymala kwote 45 tys. zl. Wartosc ewidencyjna sprzedanych akcji 
wynosila 1,57 mln zl. Po transakcji sprzedazy MCI Management SA nie posiada zadnych akcji JTT 
Computer SA. Jednym z celów dzialalnosci Technopolis Sp. z o.o. jest odkup przedsiebiorstwa Spólki 
JTT Computer SA, a nastepnie budowa parku technologicznego w oparciu o nabyte aktywa. 
 
W dniu 29 czerwca 2004 roku nastapila transakcja sprzedazy 9,03% akcji spólki CCS SA na rzecz 
grupy menedzerskiej za kwote 2,9 mln zl. Lacznie grupa menedzerska po transakcji posiadala w spólce 
14,3% glosów na WZA, a dotychczasowi akcjonariusze odpowiednio MCI Management SA – 64,86% i 
Enterprise Investors - 10,90%. 
 
 

10. Dane liczbowe dotyczace jednostek powiazanych 
 
10.1. Wzajemne naleznosci i zobowiazania 
  w tys. zl 
Naleznosci: 
- MCI S.A. w CCS S.A.  654 
- MCI S.A. w S4E S.A. 6 
- MCI S.A. w Travelplanet.pl S.A. 510 
- MCI S.A. w One2One Sp. z o.o. 255 
- S4e S.A. w CCS S.A. 286 
- Process4e S.A. w MCI S.A. 5 
- Travelplanet.pl S.A. w MCI S.A. 150 
- Travelplanet.pl S.A. w CCS S.A. 232 
 
Zobowiazania: 
- CCS S.A. do MCI S.A. 654 
- CCS S.A. do Travelplanet.pl S.A. 232 
- S4e S.A. do MCI S.A. 6 
- CCS S.A. do S4e S.A. 286 
- One2One Sp. z o.o. do MCI S.A. 255 
- Travelplanet.pl S.A. do MCI S.A. 510 
- MCI S.A. do Process4e S.A. 5 
- MCI S.A. do Travelplanet.pl S.A 150 
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10.2. Koszty i przychody z wzajemnych transakcji 
  w tys. zl 
- sprzedaz uslug Process4e S.A. do MCI S.A. 18 
- sprzedaz uslug MCI S.A. do CCS S.A. 188 
- sprzedaz uslug MCI S.A. do Process4e S.A. 16 
- sprzedaz uslug MCI S.A. do S4e S.A. 93 
- sprzedaz uslug MCI S.A. do Travelplanet.pl S.A. 60 
- sprzedaz uslug MCI S.A. do One2One Sp. z o.o. 48 
- sprzedaz uslug MCI S.A. do GeoTechnologies Sp. z o.o. 36 
- sprzedaz towarów i materialów S4E S.A. do CCS S.A. 235 
- sprzedaz towarów i materialów CCS S.A. do S4E S.A. 2 
- przychody finansowe z tytulu odsetek MCI S.A. od CCS S.A. 54 
- przychody finansowe z tytulu odsetek MCI S.A. od Travelplanet.pl S.A. 17 
- przychody finansowe MCI S.A. do P4E S.A. 1097 
- inne pozostale przychody operacyjne MCI od S4e S.A. 1 
- inne pozostale przychody operacyjne MCI od Geotechnologie S.A. 2 
- inne pozostale przychody operacyjne Traveplanet.pl od MCI S.A. 150 
 
 
Wartosci niematerialne i prawne: 
- zakup wartosci niematerialnych i prawnych w budowie dokonany przez 
 Travelplanet.pl S.A. od MCI S.A. 12 
- zakup oprogramowania dokonany przez CCS S.A. od Traveplanet.pl (calkowicie umorzony) 190 
 
Czynne rozliczenia miedzyokresowe krótkoterminowe: 
- S4e S.A. od MCI S.A. 93 
- Travelplanet.pl S.A. od MCI S.A. 36 
 
Koszty amortyzacji w CCS S.A. zakupionych w ubieglym roku obrotowym 
wartosci niematerialnych i prawnych od S4e S.A. 2 
 
10.3. Inne dane, niezbedne do sporzadzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Transakcje nabycia i zbycia udzialów w spólkach nieobjetych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym w poprzednim roku obrotowym majace miejsce w okresie od dnia objecia kontroli do dnia 
bilansowego: 
 
Travelplanet.pl S.A. 
- w dniu 06.12.2000 MCI objela nowoutworzone akcje serii A o wartosci nominalnej równej emisyjnej 

455 tys. zl, udzial w kapitale zakladowym po transakcji wynosil 91,00 %; 
- w dniu 10.05.2002 MCI objela nowoutworzone akcje serii B o wartosci nominalnej 1.168,1 tys. zl, 

wartosc w cenie emisyjnej objetych akcji to 2.336,2 tys. zl, udzial MCI w kapitale zakladowym po 
transakcji wynosil 94,47 %; 

- w dniu 07.06 2004 miala miejsce emisja akcji, które objeli udzialowcy mniejszosciowi, w wyniku 
transakcji udzial MCI w kapitale zakladowych wynosil 91,42 %; 

- w dniu 09.06.2004 MCI sprzedala 42.953 szt. akcji za cene 5.798,7 tys. zl, wartosc ksiegowa 
aktywów netto na dzien transakcji wynosila -49 tys. zl, udzial w kapitale zakladowym po transakcji 
wynosil 67,23 %. 

 
One2One Sp. z o.o. 
- w dniu 24.04.2002 MCI objela nowoutworzone udzialy w cenie nominalnej równej emisyjnej 37,0 tys. 

zl, udzial w kapitale zakladowym po transakcji wynosil 40 %; 
- w dniu 31.03.2003 MCI objela nowoutworzone udzialy o wartosci nominalnej 22,5 tys. zl, wartosc 

udzialów w cenie emisyjnej 499,5 tys. zl, udzial MCI w kapitale zakladowym po transakcji wynosi 
50,85 %. 

 
 
 



MCI Management S.A. 
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. 
 

54 

GeoTechnologies Sp. z o.o. 
- w dniu 14.10.2002 MCI objela nowoutworzone udzialy w cenie nominalnej równej emisyjnej 75,0 tys. 

zl, udzial w kapitale zakladowym po transakcji wynosi 75,00 %; 
- w dniu 03.12.2004 MCI zakupila 8 udzialów, cena nabycia wyniosla 8,00 zl, udzial MCI w kapitale 

zakladowym po transakcji wynosi 79,00 %. 
 
Transakcje nabycia i zbycia udzialów w spólkach objetych skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym w poprzednim roku obrotowym majace miejsce w okresie od 1.01.2004 do 31.12.2004. 
 
Computer Communication Systems S.A. 
- w dniu 29.06.2004 MCI objela 5.634 szt. nowoutworzonych akcji serii I o wartosci nominalnej 267,6 

tys. zl, wartosc w cenie emisyjnej objetych akcji to 2.000 tys. zl, udzial MCI w kapitale zakladowym 
po transakcji wynosil 78,29 %; 

- w dniu 29.06.2004 MCI sprzedala 5.634 szt. akcji serii G za cene 2.917,1 tys. zl, wartosc ksiegowa 
aktywów netto na dzien transakcji wynosila 2.963,9 tys. zl, udzial w kapitale zakladowym po 
transakcji wynosil 69,26 %; 

- w dniu 30.06.2004 MCI sprzedala 2.669 szt. akcji serii H za cene 2,7 tys. zl, wartosc ksiegowa 
aktywów netto na dzien transakcji wynosila 2.963,9 tys. zl, udzial w kapitale zakladowym po 
transakcji wynosi 65,58 %. 

 
S4e S.A. 
- w dniu 16 kwietnia 2004 MCI sprzedala 383.300 szt. akcji za cene 383,3 tys. zl, wartosc ksiegowa 

aktywów netto na dzien transakcji wynosila 2.509,8 tys. zl, udzial MCI w kapitale zakladowym po 
transakcji wynosi 84,43 %. 

 
 
11. Informacje o wspólnych przedsiewzieciach, które nie podlegaja konsolidacji 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystapily wspólne przedsiewziecia, które nie podlegaja konsolidacji. 
 
 
12. Informacje o przecietnym zatrudnieniu w grupie kapitalowej, z podzialem na grupy 

zawodowe 
 
Przecietne zatrudnienie w Grupie Kapitalowej MCI Management S.A. w 2004 roku wynosilo 157 osób, w 
tym: 
- Zarzad 16 
- Kierownictwo 32 
- Pozostali    109 
 Razem 157 
 
Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitalowej MCI Management S.A. przedstawia sie nastepujaco: 
 
MCI Management S.A. 9 
GK CCS S.A. 69 
P4e S.A. 8 
S4e S.A. 12 
Travelplanet.pl S.A. 36 
One2One Sp. z o.o. 10 
GeoTechnologies Sp. z o.o. 13 
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13. Informacje o lacznej wartosci wynagrodzen i nagród (w pieniadzu i w naturze), 

wyplaconych lub naleznych, odrebnie dla osób zarzadzajacych i nadzorujacych emitenta 
w przedsiebiorstwie emitenta, bez wzgledu na to, czy byly one zaliczane w koszty, czy tez 
wynikaly z podzialu zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominujaca – 
oddzielnie informacje o wartosci wynagrodzen i nagród otrzymanych z tytulu pelnienia 
funkcji we wladzach jednostek zaleznych i stowarzyszonych 

 
W okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 wyplacono Czlonkom Zarzadu i Rady Nadzorczej 
jednostki dominujacej nastepujace kwoty wynagrodzen: 
 

       w tys. zl 
 Okres 

od 01.01.2004 
 do 31.12.2004 

Okres 
od 01.01.2003 
 do 31.12.2003 

Zarzad, w tym:  486 358 
   - Tomasz Czechowicz *  486  
Rada Nadzorcza, w tym:  98 7 
   - Waldemar Sielski  25  
   - Roman Matkiwsky  23  
   - Hubert Janiszewski  24  
   - Mariusz Kunda  25  
   - Kazimierz Czechowicz  1  
Razem  584 365 

 

* Wynagrodzenie Tomasza Czechowicza obejmuje wynagrodzenia na rzecz Tomasza Czechowicza i Czechowicz Ventures Sp. z o.o.  

 
W okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Czlonkowie Zarzadu i Rady Nadzorczej jednostki 
dominujacej nie otrzymali zadnych wynagrodzen lub nagród z tytulu pelnienia funkcji we wladzach 
jednostek zaleznych i stowarzyszonych. 
 
 
14. Informacje o wartosci zaliczek, kredytów, pozyczek i gwarancji, z podaniem warunków 

oprocentowania i splaty tych kwot, udzielonych osobom zarzadzajacym i nadzorujacym 
emitenta oraz oddzielnie w przedsiebiorstwach jednostek od niego zaleznych i z nim 
stowarzyszonych (dla kazdej grupy osobno) 

 
Pozycja nie wystepuje. 
 
 
15. Znaczace zdarzenia dotyczace lat ubieglych ujete w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za biezacy okres  
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2004 nie zawiera zdarzen 
dotyczacych lat ubieglych. 
 
 
16. Informacje o znaczacych zdarzeniach, które mialy miejsce po dniu bilansowym, a nie 

uwzglednionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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.  
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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 
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. 
 
 
17. Zestawienie oraz objasnienie róznic pomiedzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 

finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporzadzonymi 
i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi oraz zmiany stosowanych zasad (polityki) 
rachunkowosci i sposobu sporzadzania sprawozdania finansowego, dokonanych 
w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuly oraz 
wplyw wywolanych tym skutków finansowych na sytuacje majatkowa i finansowa, 
plynnosc oraz wynik finansowy i rentownosc 

 
Nie wystapily róznice pomiedzy danymi ujawnionymi w niniejszym sprawozdaniu finansowym a 
uprzednio sporzadzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. 
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18. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowosci i sposobu sporzadzania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego 
roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuly oraz wplyw wywolanych tym 
skutków finansowych na sytuacje majatkowa i finansowa, plynnosc oraz wynik finansowy 
i rentownosc 

 
W ciagu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian stosowanych zasad rachunkowosci oraz 
sposobu sporzadzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku 
obrotowego. 
 
 
19. Dokonane korekty bledów podstawowych, ich przyczyny, tytuly oraz wplyw wywolanych 

tym skutków finansowych na sytuacje majatkowa i finansowa, plynnosc oraz wynik 
finansowy i rentownosc 

 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2004 rok nie dokonano korekty bledów 
podstawowych. 
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W niniejszym raporcie nie wypelniono not dotyczacych: 
 

• wartosc firmy jednostek podporzadkowanych, zmiana stanu wartosci firmy -  jednostki zalezne, 
zmiana wartosci firmy – jednostki wspólzalezne, zmiana wartosci firmy – jednostki 
stowarzyszone 

• zmiana stanu nieruchomosci (wg grup rodzajowych), zmiana stanu wartosci niematerialnych i 
prawnych (wg grup rodzajowych), udzialy lub akcje w pozostalych jednostkach 

• inne inwestycje krótkoterminowe (wg grup rodzajowych), inne inwestycje krótkoterminowe 
(struktura walutowa) 

• odpisy aktualizujace 
• akcje (udzialy) wlasne, akcje (udzialy) emitenta bedace wlasnoscia jednostek 

podporzadkowanych 
• kapital z aktualizacji wyceny 
• pozostale kapitaly rezerwowe (wg celu przeznaczenia) 
• odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (z tytulu) 
• ujemna wartosc firmy jednostek podporzadkowanych, zmiana stanu ujemnej wartosci firmy – 

jednostki zalezne, zmiana stanu ujemnej wartosci firmy – jednostki wspólzalezne, zmiana stanu 
ujemnej wartosci firmy – jednostki stowarzyszone 

• zmiana stanu dlugoterminowej rezerwy na swiadczenia emerytalne i podobne (wg tytulów) 
• zobowiazania krótkoterminowe z tytulu wyemitowania dluznych instrumentów finansowych 
• zmiana stanu ujemnej wartosci firmy 
• wartosc ksiegowa na 1 akcje 
• naleznosci warunkowe od jednostek powiazanych (z tytulu) 
• przychody finansowe z tytulu dywidend i udzialu w zyskach 
• zysk (strata) na sprzedazy calosci lub czesci udzialów jednostek podporzadkowanych 
• zyski nadzwyczajne 
• laczna kwota podatku odroczonego, podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat  
• pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty), z tytulu: 
• zysk (strata) netto 
• zysk na 1 akcje 

 
 
 
PODPISY 
 

Podpisy wszystkich Czlonków Zarzadu 
Data Imie i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

05-05-13 Tomasz Czechowicz Prezes Zarzadu  

 
 
 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiag rachunkowych 
Data Imie i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

05-05-13 Dorota Stahl Glówna Ksiegowa  
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SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GRUPY KAPITALOWEJ 
MCI MANAGEMENT S.A. W OKRESIE OBROTOWYM 
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 r. 
 
1. Charakterystyka dzialalnosci MCI Management S.A. jako funduszu venture capital 
 
MCI Management SA jest firma zarzadzajaca funduszem typu venture capital inwestujacym w sektorze 
zaawansowanych technologii. Grupe Kapitalowa MCI tworzy jako jednostka dominujaca, zas spólki 
portfelowe wchodzace w sklad funduszu sa jej spólkami zaleznymi, badz stowarzyszonymi.  
Wartosc Grupy Kapitalowej MCI Management SA to suma wartosci spólek portfelowych w posiadaniu 
funduszu oraz zdolnosc MCI do kreowania wartosci poprzez inwestycje w nowe spólki. 

 

 
 
Czterema obszarami dzialalnosci MCI sa: 
 

1. Pozyskiwanie finansowania: 
• Private Placement       kwiecien 2000 
• IPO        styczen 2001 
• Emisja obligacji zamiennych na akcje   wrzesien 2004 
• Stworzenie nowego funduszu TechVentures 2.0   2005 (plan) 

 
2. Inwestycje: 

• Do konca kwietnia 2005 roku przeprowadzono 18 inwestycji 
• Obecny pipeline projektów inwestycyjnych liczy na biezaco ok. 20-30 projektów 
 

3. Wsparcie spólek z portfela: 
• Doradztwo personalne / Motywacja 
• Alianse strategiczne 
• Monitoring & Mentoring 
• Everest & TMT Executive Seminar 
• Marketing / PR 
• Strategiczne planowanie rozwoju 
• Best practices dla portfela 
• Standardy finansowe 
• Networking 
• Kolejne rundy finansowania / IPO 
• Fuzje i przejecia 
• Corporate governance 
 

4. Wyjscia z inwestycji: 
• Do konca kwietnia 2005 roku przeprowadzono 7 calkowitych wyjsc i 4 czesciowe 
• Obecnie sa prowadzone zaawansowane prace nad IPO Travelplanet.pl SA 
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Model inwestycyjny MCI Management S.A.  zaklada inwestycje w okresie tworzenia przedsiewziecia 
lub na jego wczesnym etapie, a nastepnie aktywny nadzór wlascicielski opcjonalnie polaczony 
z pozyskaniem inwestora finansowego w celu finansowania rozwoju i ekspansji. Oczekiwane stopy 
zwrotu z inwestycji przez MCI wynosza minimum 33%-50% rocznie (5-10x zainwestowane pieniadze). 
Wyjscie docelowo realizowane jest poprzez sprzedaz do inwestora strategicznego, wykup menadzerski  
lub IPO spólki portfelowej. Calosc cyklu inwestycyjnego jest realizowana w okresie 3-7 lat. 
 
 

 
 
 
 
 
Strategia inwestycyjna MCI Management S.A.  opiera sie na nastepujacych zalozeniach: 
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2. Wydarzenia majace istotny wplyw na dzialalnosc Grupy Kapitalowej w 2004 roku. 
 
Istotne zdarzenia, które mialy wplyw na dzialalnosc Grupy Kapitalowej w 2004 roku: 
• Sprzedaz 25 % akcji Travelplanet.pl S.A. w ramach transakcji pre-IPO 
• Sprzedaz 9% akcji Computer Communication Systems S.A. do grupy menedzerskiej 
• Sprzedaz calego pakietu akcji JTT Computer SA  
• Zakonczenie restrukturyzacji finansowej Computer Communication Systems S.A. 
• Kontynuacja prac nad funduszem TechVenture 2.0 
• Inwestycja w Centrum Komputerowe ADAX Sp. z o.o. 
• Zalozenie Spólki PWM S.A. pod wykup przedsiebiorstwa Wirtualnej Polski 
• Zalozenie Spólki Technopolis Sp. z o.o. w celu realizacji inwestycji w parki technologiczne i wykup 

przedsiebiorstwa JTT Computer SA 
• Zalozenie spólki HotPunkt Sp. z o.o. majacej dzialac na rynku operatorów WiFi 
• Otworzenie pierwszego zagranicznego przedstawicielstwa w Pradze, prowadzacego operacje  

funduszu zwiazane z rynkami Czech i Slowacji 
• Przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych na akcje w wysokosci 10 mln zl 
 
W 2004 roku MCI Management S.A. podjela skuteczne dzialania w celu pozyskania dodatkowego 
finansowania inwestycji i przeprowadzila emisje obligacji zamiennych na akcje. Okres ten zostal 
poswiecony takze na konsekwentna realizacje zakladanej strategii inwestycyjnej w stosunku do spólek 
portfelowych funduszu – MCI sprzedala czesc akcji spólek Travelplanet.pl SA i CCS SA oraz dokonala 
czterech nowych inwestycji. Ponadto fundusz rozszerzyl swoje spektrum dzialania na rynki Czech i 
Slowacji oraz koncentrowal sie na rozwoju juz posiadanych spólek portfelowych. 
 
 
3. Przewidywany rozwój Grupy Kapitalowej 

 
Rynek funduszy venture capital wkracza w faze rozwoju po okresie startu (1999-2000) i korekty (2001-
2003). Przy zauwazalnym braku istotnych zmian w strukturze rynku inwestorów venture capital, MCI 
Management S.A. nadal bedzie koncentrowala sie na utrzymaniu pozycji lidera pod wzgledem inwestycji 
technologicznych w Polsce i Europie Centralnej. 
 
W najblizszych latach Spólka zamierza: 
• Kontynuowac dzialalnosc inwestycyjna o charakterze venture capital poprzez : 

ü Realizacje nowych inwestycji 
ü Rozwój obecnego portfela 
ü Budowe nowych funduszy 
ü Ewentualna konsolidacje aktywów innych funduszy 

• Wprowadzic do obrotu publicznego lub sprzedac do inwestora strategicznego niektóre spólki 
wchodzace w sklad portfela inwestycyjnego. 

• Skoncentrowac sie na wspólpracy ze spólkami portfelowymi wspierajac je w kontekscie finansowym 
i merytorycznym zgodnie z filozofia dzialania funduszy typu venture capital. 

 
MCI Management S.A. zamierza kontynuowac inwestycje w obszarze technology venture capital na 
terytorium Europy Srodkowo-Wschodniej. Spólka w dalszym ciagu bedzie koncentrowac sie na 
inwestycjach w informatyke (software, uslugi), Internet (ecommerce, ebiznes) i mobile-wireless. Fundusz 
rozwaza równiez rozszerzenie obszarów nowych inwestycji o obszar media-marketing oraz 
biotechnologie. 
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Ponizej zostala przedstawiona atrakcyjnosc inwestycyjna rynków docelowych wedlug oceny funduszu 
MCI Management S.A.:  
 

 
 
 
4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa oraz podstawowe wielkosci ekonomiczne 

 
W 2004 roku Grupa Kapitalowa MCI Management SA wypracowala przychody ze sprzedazy na 
poziomie 96 mln. zl, co stanowilo wzrost w stosunku do roku 2003 o 95%. Ostateczny skonsolidowany 
wynik netto Grupy w roku 2004 wynosi 2,53 mln zl - jest to ponad czterokrotny wzrost w porównaniu do 
2003 roku. Spólki portfelowe zwiekszyly skale swojej dzialalnosci w wyniku poprawy koniunktury 
gospodarczej w Polsce, która przyczynila sie do powrotu dynamiki wzrostu branzy technologicznej. 
Oprócz dobrych wyników spólek portfelowych funduszu, waznym czynnikiem determinujacym wyniki 
finansowe w 2004 r. sa transakcje kapitalowe MCI Management S.A., które wygenerowaly znaczace 
zyski kapitalowe. Ponadto koncentracja MCI na nadzorze wlascicielskim pozwolila utrzymac 
efektywnosc operacyjna dzialalnosci spólek portfelowych i firmy zarzadzajacej. 
 
Na dzien bilansowy podstawowe dane opisujace Grupe Kapitalowa przedstawialy sie w sposób 
nastepujacy: 
 
 w tys. zl 
Kapital wlasny 15.672 
Kapital akcyjny 37.800 
Rzeczowe aktywa trwale 2.484 
Dlugoterminowe aktywa finansowe 6.241 

 
Sytuacja finansowa MCI Management SA i wiekszosci spólek jest stabilna. Grupa Kapitalowa posiada 
33,3 mln zl aktywów obrotowych (w tym 6,94 mln zl gotówki) przy 26,83 mln zl zobowiazan i rezerw. 
Jednostkowo MCI Management SA posiada ok. 14,5 mln zl w gotówce, plynnych instrumentach 
finansowych, naleznosciach i pozyczkach krótkoterminowych przy calkowitych zobowiazaniach 
(wliczajac wyemitowane obligacje zamienne na akcje) i rezerwach na zobowiazania na poziomie 13 mln 
zl (z czego 10 mln zl to zobowiazania dlugoterminowe). Dzialalnosc spólki jest zbilansowana. 



MCI Management S.A. 
Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej w okresie obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. 
 

 - 4 - 

 
5.  Stanowisko Zarzadu odnosnie realizacji wczesniej publikowanych prognoz na rok 2004 
 
W dniu 23 sierpnia 2004 roku Zarzad MCI Management S.A. podal do publicznej wiadomosci prognoze 
jednostkowego wyniku finansowego netto funduszu MCI za rok 2004 w wysokosci 3.555 tys. zl oraz 
prognoze wyceny aktywów funduszu dokonana metoda dyrektorska na koniec 2004 roku na poziomie 
99.930 tys. zl. Zgodnie z niniejszym raportem, prognozowany wynik jednostkowy zostal wykonany w 
102%, zas wycena aktywów dokonana na dzien 31.12.2004 r. zostala zrealizowana w ponad 99%. 
 
Podstawa wyceny aktywów funduszu jest wycena dyrektorska wartosci spólek portfelowych. Dokonana 
na 31.12.2004 r. ksztaltowala sie nastepujaco: 
 

 
 
 
6. Czynniki ryzyka, zagrozenia 
 
W dniu 3 lutego 2004 r. Urzad Kontroli Skarbowej we Wroclawiu wydal decyzje w zakresie zobowiazan z 
tytulu podatku od towarów i uslug spólki zaleznej Computer Communication Systems S.A. (CCS) za rok 
2001. Szacunkowa maksymalna wartosc domiaru mogla osiagnac kwote 2,7 mln zl. Spólka CCS nie 
zgadzala sie z ustaleniami UKS i podjela niezbedne kroki (m.in. zlozyla odwolanie od tej decyzji do izby 
skarbowej we Wroclawiu), aby zakwestionowac powyzsza decyzje. Zdaniem CCS organy skarbowe 
nadinterpretowaly przepisy podatkowe i maksymalne zobowiazanie nie powinno przekroczyc 600 tys. zl. 
Kazde inne rozwiazanie podlegaloby zaskarzeniu do NSA i powinno byc rozstrzygniete na korzysc 
Spólki. 
W dniu 11 lutego 2005 r. Zarzad MCI Management S.A. otrzymal od spólki portfelowej CCS S.A. 
informacje na temat pozytywnego zakonczenia tej sprawy podatkowej. Po odwolaniu sie do Izby 
Skarbowej, w konsekwencji podjetych dzialan, spólka CCS SA 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.  
 
 
7. Opis istotnych transakcji z podmiotami powiazanymi 
 
W dniu 28 czerwca 2004r. MCI Management SA sprzedala nowo powstalej spólce Technopolis 
Sp. z o.o. 426.866 akcji JTT Computer SA stanowiacych 36,05% jej kapitalu zakladowego. Za 
sprzedany pakiet akcji MCI otrzymala kwote 45 tys. zl. Wartosc ewidencyjna sprzedanych akcji 
wynosila 1,57 mln zl. Po transakcji sprzedazy MCI Management SA nie posiada zadnych akcji JTT 
Computer SA. Jednym z celów dzialalnosci Technopolis Sp. z o.o. jest odkup przedsiebiorstwa Spólki 
JTT Computer SA, a nastepnie budowa parku technologicznego w oparciu o nabyte aktywa. 
 



MCI Management S.A. 
Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej w okresie obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. 
 

 - 5 - 

W dniu 29 czerwca 2004 roku nastapila transakcja sprzedazy 9,03% akcji spólki CCS na rzecz grupy 
menedzerskiej za kwote 2,9 mln zl. Lacznie grupa menedzerska po transakcji posiadala w spólce 14,3% 
glosów na WZA, a dotychczasowi akcjonariusze odpowiednio: MCI Management SA – 64,86% i 
Enterprise Investors - 10,90%. W celu realizacji transakcji fundusz MCI objal nowa emisje akcji spólki na 
kwote 2 mln zl. 
 
8. Informacje na temat udzielonych pozyczek Spólkom powiazanym 
 
Kwoty naleznosci wraz z odsetkami z tytulu udzielonych pozyczek Spólkom powiazanym z MCI 
Management S.A. na dzien 31.12.2004 r.: 
 

pozyczkobiorca kwota w zl termin splaty

Travelplanet.pl SA 509 701 do 28-02-2005
One2One Sp. z o.o. 250 320 do 31-10-2005
Clix Software Sp. z o.o. 601 199 do 31-03-2005
CCS Sp. z o.o. 623 554 do 31-03-2005
 
 
9. Ocena zarzadzania zasobami finansowymi 
 
MCI Management S.A. uplynnia wiekszosc ze swoich naleznosci. Srodki w ten sposób pozyskane sluza 
dalszym inwestycjom. Zarzad spólki zamierza dalej kontynuowac powyzsza polityke. Wolne srodki 
finansowe sa lokowane w bezpieczne instrumenty finansowe lub lokaty bankowe. 
 
 
10. Ocena mozliwosci realizacji zamierzen inwestycyjnych 
 
We wrzesniu 2004 r. MCI Management S.A. wyemitowala 1.670 sztuk obligacji zamiennych na akcje 
pozyskujac w ten sposób 10 mln zl z przeznaczeniem na nowe inwestycje. Spólka przygotowuje 
równiez kolejne wyjscia z inwestycji dokonanych w latach 2000-2002, czego efektem byla sprzedaz 
spólki Process4E SA w marcu 2005 roku. Lacznie zasoby gotówkowe MCI przeznaczone na nowe 
projekty i doinwestowanie portfela wynosza ponad 20 mln PLN. Plany na lata 2005-2006 zakladaja 
zwiekszenie portfela inwestycji o kolejnych 5-10 nowych projektów.  
 
 
11. Zmiany w podstawowych zasadach zarzadzania przedsiebiorstwem MCI Management S.A.  
 
MCI Management S.A. w pierwszym pólroczu 2004 r. otworzylo przedstawicielstwo w Pradze na rynek 
Czech i Slowacji, co jest zwiazane z ekspansja zagraniczna dzialalnosci inwestycyjnej w przyszlych 
okresach. Zespól sukcesywnie powieksza sie takze o nowe osoby odpowiedzialne za inwestycje. 
 
12. Zmiany w skladzie osób zarzadzajacych i nadzorujacych MCI Management S.A.  
 
W 2004 roku sklad Rady Nadzorczej i Zarzadu byl nastepujacy: 
 
W sklad Zarzadu wchodzil: 
• Tomasz Czechowicz - Prezes Zarzadu 
 
W sklad Rady Nadzorczej wchodzili: 
• Roman Matkiwsky (od 18.05.2004) 
• Kazimierz Czechowicz (do 18.05.2004) 
• Mariusz Kunda  
• Waldemar Sielski 
• Hubert Janiszewski (od 07.04.2004) 
• Krzysztof Jajuga (od 07.04.2004 do 18.05.2004) 
• Krzysztof Samotij (od 29.07.2004) 
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13. Akcje w posiadaniu osób zarzadzajacych i nadzorujacych MCI Management S.A. 
 
Wedlug stanu wiedzy MCI Management S.A. na dzien 13 maja 2005 r. ilosc akcji posiadanych przez 
osoby zarzadzajace i nadzorujace Spólka przedstawia sie nastepujaco: 
 
Zarzad: 
 Ilosc posiadanych 

Akcji  
Tomasz Czechowicz 1.824.300 
 
Rada Nadzorcza: 

 Ilosc posiadanych 
Akcji  

Roman Matkiwsky 1.375 
Mariusz Kunda 0 
Waldemar Sielski 0 
Hubert Janiszewski 0 
Krzysztof Samotij 0 
 
 
14. Znaczni akcjonariusze 
 
Wedlug stanu na dzien 13 maja 2005 r. 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 SA 4.688.051 83 12,09* 
 

* potencjalna wysokosc uwzgledniajaca realizacje praw do nabycia akcji spólki wynikajacych z posiadania obligacji 
zamiennych 
 


