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ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS – AKTYWA TRWAŁE 

 

31.03.2017 31.12.2016 31.03.2016

(niezbadane) (niezbadane)

A. AKTYWA TRWAŁE  1 219 897  1 083 773  504 877

I. Wartości niematerialne i prawne  40 345  33 009  2 817

1. Koszty zakończonych prac rozw ojow ych  4 250  4 497  633

2. Wartość f irmy - - -

3. Inne w artości niematerialne i praw ne  25 256  27 708  1 796

4. Zaliczki na w artości niematerialne i praw ne  10 839  804  388

II. Rzeczowe aktywa trwałe  8 925  7 966  4 947

1. Środki trw ałe  8 788  7 947  4 947

a) grunty (w  tym praw o użytkow ania w ieczystego gruntu) - - -

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow ej i w odnej  894  804  520

c) urządzenia techniczne i maszyny  2 765  2 614  2 381

d) środki transportu  4 756  4 179  1 790

e) inne środki trw ałe  373  350  256

2. Środki trw ałe w  budow ie  137  19 -

3. Zaliczki na środki trw ałe w  budow ie - - -

III. Należności długoterminowe  1 599  1 599  1 108

1. Od jednostek pow iązanych - -  89

2. Od pozostałych jednostek, w  których jednostka posiada zaangażow anie w  kapitale - - -

3. Od pozostałych jednostek  1 599  1 599  1 019

IV. Inwestycje długoterminowe  1 147 893  1 029 362  493 535

1. Nieruchomości - - -

2. Wartości niematerialne i praw ne - - -

3. Długoterminow e aktyw a finansow e  1 147 893  1 029 362  493 535

a) w  jednostkach pow iązanych  152 150  168 559  64 837

- udziały lub akcje  7 836  7 836  4 322

- inne papiery w artościow e - - -

- udzielone pożyczki  144 314  160 723  60 515

- inne długoterminow e aktyw a finansow e - - -

b) w  pozostałych jednostkach, w  których jednostka posiada zaangażow anie w  

kapitale
- - -

- udziały lub akcje - - -

- inne papiery w artościow e - - -

- udzielone pożyczki - - -

- inne długoterminow e aktyw a finansow e - - -

c) w  pozostałych jednostkach  995 743  860 803  428 698

- udziały lub akcje - - -

- inne papiery w artościow e  995 743  860 803  428 698

- udzielone pożyczki - - -

- inne długoterminow e aktyw a finansow e - - -

4. Inne inw estycje długoterminow e - - -

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  21 135  11 837  2 470

1. Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego  21 037  11 746  2 332

2. Inne rozliczenia międzyokresow e  98  91  138

AKTYWA
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ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS – AKTYWA OBROTOWE 

 

31.03.2017 31.12.2016 31.03.2016

(niezbadane) (niezbadane)

B. AKTYWA OBROTOWE  135 555  91 096  48 485

I. Zapasy - - -

1. Materiały - - -

2. Półprodukty i produkty w  toku - - -

3. Produkty gotow e - - -

4. Tow ary - - -

5. Zaliczki na dostaw y - - -

II. Należności krótkoterminowe  52 191  29 681  29 750

1. Należności od jednostek pow iązanych  1 989  1 196  4 756

a) z tytułu dostaw  i usług, o okresie spłaty:  1 989  1 196  4 710

- do 12 miesięcy  1 989  1 196  4 710

- pow yżej 12 miesięcy - - -

b) inne - -  46

2.
Należności od pozostałych jednostek, w  których jednostka posiada zaangażow anie 

w  kapitale
- - -

a) z tytułu dostaw  i usług, o okresie spłaty: - - -

- do 12 miesięcy - - -

- pow yżej 12 miesięcy - - -

b) inne - - -

3. Należności od pozostałych jednostek  50 202  28 485  24 994

a) z tytułu dostaw  i usług, o okresie spłaty:  41 918  26 181  5 593

- do 12 miesięcy  41 918  26 181  5 593

- pow yżej 12 miesięcy - - -

b) z tytułu podatków , dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow otnych oraz 

innych św iadczeń
 437  225  216

c) inne  7 847  2 079  19 185

d) dochodzone na drodze sądow ej - - -

III. Inwestycje krótkoterminowe  63 606  46 757  5 458

1. Krótkoterminow e aktyw a finansow e  63 606  46 757  5 458

a) w  jednostkach pow iązanych  12 718  12 516 -

- udziały lub akcje - - -

- inne papiery w artościow e - - -

- udzielone pożyczki  12 718  12 516 -

- inne krótkoterminow e aktyw a finansow e - - -

b) w  pozostałych jednostkach  11 390  10 630  5 095

- udziały lub akcje - - -

- inne papiery w artościow e - - -

- udzielone pożyczki  1 381 - -

- inne krótkoterminow e aktyw a finansow e  10 009  10 630  5 095

c) środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne  39 498  23 611  363

- środki pieniężne w  kasie i na rachunkach  39 498  23 611  363

- inne środki pieniężne - - -

- inne aktyw a pieniężne - - -

2. Inne inw estycje krótkoterminow e - - -

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  19 758  14 658  13 277

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - - -

D. Udziały (akcje) własne - - -

 1 355 452  1 174 869  553 362AKTYWA RAZEM

AKTYWA
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ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS – PASYWA 

 

31.03.2017 31.12.2016 31.03.2016

(niezbadane) (niezbadane)

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  321 664  324 103  185 310

I. Kapitał (fundusz) podstawowy  4 000  4 000  4 000

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w  tym:  38 643  38 643  38 643

- nadw yżka w artości sprzedaży (w artości emisyjnej) nad w artością nominalną 

udziałów  (akcji)
 5 956  5 956  5 956

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w  tym: - - -

- z tytułu aktualizacji w artości godziw ej - - -

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w  tym: - - -

- tw orzone zgodnie z umow ą (statutem) spółki - - -

- na udziały (akcje) w łasne - - -

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  281 460  112 169  112 169

VI. Zysk (strata) netto (2 439)  169 291  30 498

VII. Odpisy z zysku netto w  ciągu roku obrotowego(-) - - -

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  1 033 788  850 766  368 052

I. Rezerwy na zobowiązania  13 050  11 700  4 296

1. Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego  1 381  1 892  2 946

2. Rezerw a na św iadczenia emerytalne i podobne  11 411  9 587  1 200

- długoterminow a - - -

- krótkoterminow a  11 411  9 587  1 200

3. Pozostałe rezerw y  258  221  150

- długoterminow e - - -

- krótkoterminow e  258  221  150

II. Zobowiązania długoterminowe  635 913  454 501  237 767

1. Wobec jednostek pow iązanych  10 500 -  25 744

2.
Wobec pozostałych jednostek, w  których jednostka posiada zaangażow anie w  

kapitale
- - -

3. Wobec pozostałych jednostek  625 413  454 501  212 023

a) kredyty i pożyczki  41 740  45 422 -

b) z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych  574 444  397 371  212 023

c) inne zobow iązania f inansow e  4 229  3 708 -

d) zobow iązania w ekslow e - - -

e) inne  5 000  8 000 -

III. Zobowiązania krótkoterminowe  384 825  384 565  125 989

1. Wobec jednostek pow iązanych  1 694  5 943  12 531

a) z tytułu dostaw  i usług, o okresie w ymagalności:  1 684  1 067  1 191

- do 12 miesięcy  1 684  1 067  1 191

- pow yżej 12 miesięcy - - -

b) inne  10  4 876  11 340

2.
Zobow iązania w obec pozostałych jednostek, w  których jednostka posiada 

zaangażow anie w  kapitale
- - -

a) z tytułu dostaw  i usług, o okresie w ymagalności: - - -

- do 12 miesięcy - - -

- pow yżej 12 miesięcy - - -

b) inne - - -

3. Wobec pozostałych jednostek  383 131  378 622  113 458

a) kredyty i pożyczki  17 382  15 780 -

b) z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych  299 811  306 047  107 389

c) inne zobow iązania f inansow e  5 230  1 366 -

d) z tytułu dostaw  i usług, o okresie w ymagalności:  19 605  17 116  2 898

- do 12 miesięcy  19 605  17 116  2 898

- pow yżej 12 miesięcy - - -

e) zaliczki otrzymane na dostaw y - - -

f) zobow iązania w ekslow e - - -

g) z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i innych św iadczeń  5 480  3 466  2 595

h) z tytułu w ynagrodzeń  1 978  312  92

i) inne  33 645  34 535  484

4. Fundusze specjalne - - -

IV. Rozliczenia międzyokresowe - - -

1. Ujemna w artość f irmy - - -

2. Inne rozliczenia międzyokresow e - - -

- długoterminow e - - -

- krótkoterminow e - - -

 1 355 452  1 174 869  553 362PASYWA RAZEM

PASYWA
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ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

(niezbadane) (niezbadane)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w  tym:  13 204  21 369

 - od jednostek pow iązanych  218  11 629

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  13 204  21 369

II.
Zmiana stanu produktów  (zw iększenie - w artość dodatnia, zmniejszenie - w artość 

ujemna)
- -

III. Koszt w ytw orzenia produktów  na w łasne potrzeby jednostki - -

IV. Przychody netto ze sprzedaży tow arów  i materiałów - -

B. Koszty sprzedanych produktów , towarów i materiałów , w  tym:  53 086  16 289

I. Amortyzacja  3 647  793

II. Zużycie materiałów  i energii  1 603  645

III. Usługi obce  15 872  3 295

IV. Podatki i opłaty, w  tym:  1 903  1 685

 - podatek akcyzow y - -

V. Wynagrodzenia  23 283  7 657

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia  4 989  1 824

- emerytalne -  582

VII. Pozostałe koszty rodzajow e  1 789  390

VIII. Wartość sprzedanych tow arów  i materiałów - -

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) (39 882)  5 080

D. Pozostałe przychody operacyjne  16 228  130

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansow ych aktyw ów  trw ałych  1 859  1

II. Dotacje - -

III. Aktualizacja w artości aktyw ów  niefinansow ych - -

IV. Inne przychody operacyjne  14 369  129

E. Pozostałe koszty operacyjne  20  140

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansow ych aktyw ów  trw ałych - -

II. Aktualizacja w artości aktyw ów  niefinansow ych - -

III. Inne koszty operacyjne  20  140

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) (23 674)  5 070

G. Przychody finansowe  42 240  31 814

I. Dyw idendy i udziały w  zyskach, w  tym:  6 700  4 900

 a) od jednostek pow iązanych, w  tym:  6 700  4 900

- w  których jednostka posiada zaangażow anie w  kapitale - -

b) od jednostek pozostałych, w  tym: - -

- w  których jednostka posiada zaangażow anie w  kapitale - -

II. Odsetki, w  tym:  1 859  402

 - od jednostek pow iązanych  1 640  402

III. Zysk z tytułu rozchodu aktyw ów  finansow ych, w  tym: - -

- w  jednostkach pow iązanych - -

IV. Aktualizacja w artości aktyw ów  finansow ych  31 535  26 385

V. Inne  2 146  127

H. Koszty finansowe  30 809  5 860

I. Odsetki, w  tym:  19 740  4 634

 - dla jednostek pow iązanych -  618

II. Strata z tytułu rozchodu aktyw ów  finansow ych, w  tym: - -

- w  jednostkach pow iązanych - -

III. Aktualizacja w artości aktyw ów  finansow ych - -

IV. Inne  11 069  1 226

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) (12 243)  31 024

J. Podatek dochodowy (9 804)  526

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) - -

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) (2 439)  30 498

Wyszczególnienie

01.01.2017 - 

31.03.2017

01.01.2016 - 

31.03.2016
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ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

(niezbadane) (niezbadane)

I. Zysk / Strata netto (2 439)  30 498

II. Korekty razem (33 056) (43 527)

1. Amortyzacja  3 647  793

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursow ych  4 845 (127)

3. Odsetki i udziały w  zyskach (dyw idendy)  16 855  436

4. Zysk (strata) z działalności inw estycyjnej (1 857) (1)

5. Zmiana stanu rezerw  1 350 (2 781)

6. Zmiana stanu zapasów - -

7. Zmiana stanu należności (21 986) (922)

8. Zmiana stanu zobow iązań krótkoterminow ych, z w yjątkiem pożyczek i kredytów  10 522  421

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresow ych (14 399) (9 871)

10. Inne korekty (32 033) (26 383)

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) (35 495) (13 029)

I. Wpływy  47 707  4 901

1. Zbycie w artości niematerialnych i praw nych oraz rzeczow ych aktyw ów  trw ałych  2 050  1

2. Zbycie inw estycji w  nieruchomości oraz w artości niematerialne i praw ne - -

3. Z aktyw ów  finansow ych, w  tym:  45 657  4 900

a) w  jednostkach pow iązanych  32 778  4 900

b) w  pozostałych jednostkach:  12 879 -

 - zbycie aktyw ów  finansow ych  12 879 -

 - dyw idendy i udziały w  zyskach - -

 - spłata udzielonych pożyczek długoterminow ych - -

 - odsetki - -

 - inne w pływ y z aktyw ów  finansow ych - -

4. Inne w pływ y inw estycyjne - -

II. Wydatki  149 891  83 013

1. Nabycie w artości niematerialnych i praw nych oraz rzeczow ych aktyw ów  trw ałych  10 994  175

2. Inw estycje w  nieruchomości oraz w artości niematerialne i praw ne - -

3. Na aktyw a finansow e, w  tym:  138 897  82 838

a) w  jednostkach pow iązanych  14 370  38 085

b) w  pozostałych jednostkach:  124 527  44 753

 - nabycie aktyw ów  finansow ych  124 527  44 753

 - udzielone pożyczki długoterminow e - -

4. Inne w ydatki inw estycyjne - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (102 184) (78 112)

I. Wpływy  323 562  146 969

1.
Wpływ y netto z w ydania udziałów  (emisji akcji) i innych instrumentów  kapitałow ych 

oraz dopłat do kapitału
- -

2. Kredyty i pożyczki  5 302  2 229

3. Emisja dłużnych papierów  w artościow ych  318 260  144 740

4. Inne w pływ y f inansow e - -

II. Wydatki  169 996  69 349

1. Nabycie udziałów  (akcji) w łasnych - -

2. Dyw idendy i inne w ypłaty na rzecz w łaścicieli - -

3. Inne, niż w ypłaty na rzecz w łaścicieli, w ydatki z tytułu podziału zysku - -

4. Spłaty kredytów  i pożyczek  7 200  17 000

5. Wykup dłużnych papierów  w artościow ych  134 950  48 000

6. Z tytułu innych zobow iązań f inansow ych - -

7. Płatności zobow iązań z tytułu umów  leasingu f inansow ego  322  177

8. Odsetki  27 524  4 172

9. Inne w ydatki f inansow e - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (I-II)  153 566  77 620

 15 887 (13 521)

 39 135 (13 521)

- zmiana stanu środków  pieniężnych z tytułu różnic kursow ych (1)  1

 23 611  13 884

 39 498  363

- o ograniczonej możliw ości dysponow ania  3 939 -

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w  tym

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w  tym

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

D. Przepływy pieniężne netto razem

Wyszczególnienie

01.01.2017 - 

31.03.2017

01.01.2016 - 

31.03.2016
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ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

(niezbadane) (niezbadane)

 324 103  154 812  154 812

I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach  324 103  154 812  154 812

1.  Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  4 000  4 000  4 000

1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - - -

a) zw iększenie (z tytułu) - - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - - -

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  4 000  4 000  4 000

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  38 643  38 643  38 643

2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - -

a) zw iększenie (z tytułu) - - -

 - z podziału zysku (ustaw ow o) - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - - -

2.2 Kapitał (funduszu) zapasowy na koniec okresu  38 643  38 643  38 643

3.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- - -

3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - -

a) zw iększenie (z tytułu) - - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - - -

3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - -

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu - - -

4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - -

a) zw iększenie (z tytułu) - - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - - -

4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - - -

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - - -

5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -

5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - -

a) zw iększenie (z tytułu)  281 460  112 169  112 169

 - podziału zysku z lat ubiegłych  281 460  112 169  112 169

b) zmniejszenie (z tytułu) - - -

5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  281 460  112 169  112 169

5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - -

5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - -

a) zw iększenie (z tytułu) - - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - - -

5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - -

5.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  281 460  112 169  112 169

6. Wynik netto (2 439)  169 291  30 498

a) Zysk (strata) netto (2 439)  169 291  30 498

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  321 664  324 103  185 310

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

Wyszczególnienie

01.01.2017 - 

31.03.2017

01.01.2016 - 

31.03.2016

01.01.2016 - 

31.12.2016
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA KWARTALNEJ JEDNOSTKOWEJ INFORMACJI 
FINANSOWEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 

 
Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 r. poz. 1047, 
zwana dalej „Ustawa o rachunkowości”), sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (dalej zwane „MSSF”). 
 
Biorąc pod uwagę fakt, że Walne Zgromadzenie GetBack S.A. nie podjęło decyzji, o której mowa 
w art. 45 ust. 1c Ustawy o rachunkowości, w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie 
z MSSF, Spółka sporządza sprawozdania jednostkowe zgodnie z Polskimi Standardami 
Rachunkowości (zwane dalej „PSR”), określonymi w Ustawie o rachunkowości oraz rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277), 
a w kwestiach nieuregulowanych w powyższych przepisach w oparciu o MSSF. 
 

2. OKRES OBJĘTY KWARTALNĄ JEDNOSTKOWĄ INFORMACJĄ FINANSOWĄ  

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 3 miesięcy od 
1 stycznia do 31 marca 2017 roku. 

 

3. PODSTAWOWE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI 

1. Zasady wyceny aktywów i pasywów 

Składniki aktywów i pasywów prezentuje się i wycenia w sposób przedstawiony poniżej. 

 
1.1. Rzeczowe aktywa trwałe 

Pozycje rzeczowego majątku trwałego są ujmowane jako składnik aktywów, jeżeli istnieje 
prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska przyszłe korzyści ekonomicznie związane ze składnikiem 
aktywów oraz cenę nabycia lub koszt wytworzenia składnika aktywów można wycenić w wiarygodny 
sposób. 

Rzeczowe aktywa trwałe są prezentowane w sprawozdaniu finansowym w podziale na następujące 
grupy: 

• środki trwałe, 

• środki trwałe w budowie. 

 

Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych w księgach 

Pozycję środków trwałych, która kwalifikuje się do ujęcia jako składnik aktywów, wycenia się 
początkowo w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej. 

Pozycję środki trwałe w budowie wycenia się początkowo w wysokości ogółu kosztów pozostających 
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych obejmuje ogół 
ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, 
do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: 

• niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

• koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice 
kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 
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Wycena rzeczowych składników majątku trwałego na dzień bilansowy 

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej 
(po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, 
a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Amortyzacja 

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą 
systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.  

Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania Spółka ustala okres lub stawkę i metodę jego 
amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być 
przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych 
w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. 

W szczególności amortyzacja jest naliczana przez szacowany okres użyteczności z uwzględnieniem 
wartości rezydualnych, o ile są istotne: 

• Urządzenia techniczne i maszyny: 3 - 5 lat, 

• Środki transportu: 5 lat, 

• Pozostałe środki trwałe: 5 lat. 

Używanie obcych środków trwałych na podstawie umowy leasingu (umowy dzierżawy) 

Dla środków trwałych przyjętych w leasing kwalifikacji umów dokonuje się w oparciu o art. 3 ust. 4 
ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w krajowym standardzie rachunkowości 
nr 5 Leasing i dzierżawa. 

Klasyfikacji leasingu dokonuje się na dzień rozpoczęcia leasingu.  

Dla środków trwałych przyjętych w leasing, dla których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy 
niż umowa leasingu, do okresu amortyzacji przyjmuje się przewidywany okres użytkowania. Przyjęcie 
wydłużonego okresu użytkowania stosuje się dla środków trwałych o wartości początkowej większej niż 
10 tys. euro.   

Środki trwałe przyjęte w leasing wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w krajowym standardzie 
rachunkowości nr 5 Leasing i dzierżawa. 

1.2. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne – to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa 
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: 

• autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, 

• prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, 

• know-how. 
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron 
umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.  

Wycena 

Składnik wartości niematerialnych początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.  

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych 
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące 

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje 
się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres 
amortyzacji.  

Na dzień przyjęcia składnika wartości niematerialnych i prawnych do używania Spółka ustala okres lub 
stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji składników 
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wartości niematerialnych i prawnych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując 
odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. 

W przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania 
lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości składnika wartości niematerialnych 
i prawnych, dokonuje się - w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych - odpowiedniego odpisu 
aktualizującego jego wartość. 

W szczególności amortyzacja jest naliczana przez szacowany okres użyteczności: 

• Programy komputerowe: 2-5 lat, 

• Pozostałe składniki: 5 lat. 
 

1.3. Instrumenty finansowe 

Aktywa finansowe to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, 
a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany 
instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. 

Spółka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad uznawania, 
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych klasyfikuje 
instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii: 

• aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 

• pożyczki udzielone i należności własne, 

• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Spółka na moment początkowego ujęcia klasyfikuje każdy składnik aktywów finansowych jako: 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

• aktywa:  
- nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych 

zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego 
instrumentu,  

- inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu 
kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do 
którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści 
ekonomicznych 

• będące instrumentami pochodnymi (z wyjątkiem instrumentów pochodnych wyznaczonych 
i będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi). 

Skutki wyceny wg wartości godziwej odnoszone są na wynik finansowy poprzez obciążenie  przychodów 
lub kosztów finansowych. 

Pożyczki udzielone i należności własne 

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności 
(zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu 
środków pieniężnych. 

Pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, 
zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. 

Spółka zalicza do tej kategorii m.in: 

• krótkoterminowe  należności  z tytułu  dostaw i usług, 

• należności  pozostałe, 

• pożyczki udzielone. 

Należności i pożyczki w momencie początkowego ujęcia wycenia się w cenie nabycia tj. w wartości 
godziwej poniesionych wydatków. Początkowe ujęcie należności z tytułu sprzedaży towarów i usług 
następuje według wartości godziwej zapłaty należnej.  
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Krótkoterminowe należności  z tytułu  dostaw i usług  oraz należności  pozostałe na dzień bilansowy 
wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności aktualizuje się na koniec 
okresu sprawozdawczego  poprzez dokonanie odpisów  z uwagi  na stopień prawdopodobieństwa 
zapłaty. Odpisy aktualizujące odnoszone są na wynik finansowy poprzez obciążenie pozostałych 
kosztów operacyjnych.  

Pożyczki udzielone na każdy dzień bilansowy wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia 
oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności  

To aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, dla których zawarte kontrakty ustalają 
termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych 
terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia 
kwocie, pod warunkiem że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one 
wymagalne z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie 
wymagalności, względem których Spółka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu 
do upływu terminu wymagalności. 

Spółka zalicza do tej kategorii m.in: obligacje komercyjne. 

Wyceniane są w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy  
procentowej a skutki wyceny odnoszone są w przychody lub  koszty finansowe. 

Skorygowana cena nabycia to cena nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań 
finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), 
pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego), odpowiednio skorygowaną 
o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością 
w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszoną  
o odpisy aktualizujące wartość. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe nie spełniające warunków zaliczenia 
do kategorii aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, pożyczek udzielonych i należności 
własnych, aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności. 

Spółka zalicza do tej kategorii m.in: 

• portfele nabytych wierzytelności,  

• certyfikaty inwestycyjne, 

• środki pieniężne i ich ekwiwalenty, 

• instrumenty kapitałowe, dla których nie istnieje aktywny rynek.  

Portfele nabytych wierzytelności są to masowe pakiety przeterminowanych zobowiązań konsumenckich 
z tytułu kredytów konsumenckich, opłat za media itp. Nabyte w ramach umowy cesji wierzytelności za 
cenę znacząco niższą od wartości nominalnej tych zobowiązań. Charakterystyczną cechą portfela jest 
ich jednorodne źródło pochodzenia. 

Na moment początkowego ujęcia portfele zakupione w pakietach zaliczane są do aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży i wyceniane początkowo w cenie nabycia obejmującej cenę zakupu pakietu. 

Portfele wyceniane są wg wartości godziwej na koniec każdego kwartału, przy czym po raz pierwszy 
portfel wierzytelności podlega wycenie po upływie pełnego kwartału od dnia zakupu. Wartość godziwa 
ustalana jest jako suma zdyskontowanych oczekiwanych strumieni pieniężnych, w kwocie różnicy 
pomiędzy przyszłymi wpływami z tytułu ściągniętych wierzytelności a kosztami dochodzenia roszczeń 
na drodze polubownej, sądowej oraz komorniczej. Wycena sporządzana jest z wykorzystaniem 
podejścia oczekiwanych strumieni pieniężnych (par. A7-A14 załącznika A do MSR 36), w którym 
wszelkie ryzyko  kredytowe i płynności powinny być uwzględniane w strumieniach pieniężnych, a nie w 
stopie dyskontowej. 

Wycena do wartości godziwej jest  przeprowadzana zbiorczo dla poszczególnych pakietów, gdyż cena 
zakupu definiowana jest dla całych pakietów, a nie poszczególnych jednostkowych wierzytelności. 

Procedury  wyceny  obejmują: 
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• analizę danych historycznych portfeli wg różnych segmentów np. bankowe, telekomunikacyjne, 
etc., 

• ustalenie wskaźnika ściągalności w poszczególnych latach windykacji pakietu dla segmentów  
z uwzględnieniem danych historycznych pakietów danego segmentu i danych historycznych 
danego pakietu do dnia ustalenia wskaźnika oraz łącznej wartości nominalnej pakietów w danym 
segmencie, 

• współczynnik ściągalności danego segmentu zastosowany dla danego pakietu może być 
skorygowany z uwagi na podwyższone ryzyko kredytowe istniejące w ocenie  spółki 
w momencie wyceny. 

Jako stopy dyskontowe przyjęto stopy procentowe równe kosztowi finansowemu prowadzonej 
działalności (kapitału) lub, o ile to uzasadnione, stopy rynkowe wyrażające cenę adekwatnych 
instrumentów finansowych. 

Powstałe w wyniku wyceny różnice przekraczające 15% wartości portfeli w stosunku do wartości 
godziwej odnoszone są w kwocie stanowiącej nadwyżkę/niedobór wartości godziwej ponad sumę 
nakładów poniesionych na dochodzenie roszczeń spraw pakietów wierzytelności na przychody/koszty 
finansowe. 

Certyfikaty inwestycyjne jednostka wycenia w wartości godziwej aktywów netto funduszu, 
przypadających na posiadane przez nią walory. Nadwyżka wartości godziwej ponad cenę nabycia 
odnoszona jest na przychody finansowe.  

Zmniejszenie wartości godziwej składnika aktywów finansowych dostępnego do sprzedaży (portfele 
wierzytelności) ujmowane jest  bezpośrednio w rachunku zysków i strat. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne 
na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności  do trzech  miesięcy 
oraz o dużej płynności. Wyceniane są w wartości  nominalnej, która odpowiada ich wartości  godziwej.  

1.4. Czynne rozliczenia międzyokresowe 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych mogą 
dotyczyć w szczególności: 

• kosztów finansowych z tytułu emisji obligacji, 

• innych kosztów o znaczącej wartości, takich jak np. koszty ubezpieczeń . 

Rozliczenia międzyokresowe wycenia się na dzień ich powstania, a także na dzień bilansowy w cenie 
nabycia. Przy kwalifikowaniu do kosztu rozliczanego uwzględniany jest poziom istotności.   

Odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w koszty danego okresu sprawozdawczego 
Spółki dokonywany jest stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczania kosztów jest 
każdorazowo uzasadniany charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.  

1.5. Kapitały własne 

Kapitał własny stanowi udział pozostały w aktywach Spółki po odjęciu wszystkich jej zobowiązań 
(aktywa netto). Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej 
w rejestrze sądowym. 

W kapitale zapasowym Spółka ujmuje: 

• premie z tytułu emisji akcji po cenie przewyższającej ich wartość nominalną, pomniejszoną 
o koszty emisji, 

• zyski z lat ubiegłych w kwotach przeznaczonych na ten kapitał na podstawie uchwał Walnych 
Zgromadzeń Akcjonariuszy. 

Na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny odnosi się: 

• skutki przeszacowania inwestycji finansowych zakwalifikowanych jako przeznaczone 
do sprzedaży, 

• odroczony podatek dochodowy dotyczący operacji rozliczanych z kapitałem własnym. 

Na kapitał własny w pozycji „zyski i straty z lat ubiegłych” odnosi się: 

• niepodzielony zysk (niepokrytą stratę) z lat ubiegłych, 
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• korekty popełnionych w poprzednich latach błędów podstawowych w następstwie których 
sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie nie można uznać za przedstawiające 
sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy w sposób rzetelny i jasny, skutki zmian 
zasad wyceny.  
 

1.6. Rezerwy 

Rezerwy stanowią zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne. 

Rezerwy tworzone są, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu środków, z którymi związane są korzyści ekonomiczne oraz można dokonać 
wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

Kwota rezerwy stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia 
istniejącego obowiązku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy skutek zmiany wartości pieniądza 
w czasie jest istotny, kwota rezerwy odpowiada bieżącej wartości nakładów, które będą niezbędne 
do wypełnienia obowiązku. Stopa dyskonta ustalana jest przed opodatkowaniem i odzwierciedla 
bieżące oprocentowanie występujące na rynku kapitałowym oraz ryzyko związane konkretnie z danym 
składnikiem pasywów. 

Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów: 

• rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, tworzona w związku z występowaniem 
dodatnich różnic pomiędzy wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, 

• rezerwy na świadczenia pracownicze, 

• pozostałe rezerwy. 

Rezerwy na świadczenia pracownicze o ile są istotne dla sprawozdania są tworzone i rozwiązywane 
w ciężar kosztów działalności operacyjnej. Rezerwy na odprawy emerytalne są szacowane metodą 
aktuarialną. Rezerwy na niewykorzystane urlopy pracowników są szacowane w oparciu o wykaz 
niewykorzystanych dni urlopów poszczególnych pracowników, na dany dzień, oraz ich dzienne 
wynagrodzenie brutto, powiększone o składki ZUS Pracodawcy. 

Pozostałe rezerwy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, 
w zależności od okoliczności, z których strata wynika.  

Rezerwę zmniejsza faktyczne powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona. 

Spółka weryfikuje stan rezerw na każdy dzień bilansowy. Nieuzasadniona rezerwa podlega rozwiązaniu 
na dobro pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych, a rozwiązanie rezerw 
utworzonych w okresie sprawozdawczym powoduje korektę odpowiednich kosztów. 

Rezerwy prezentowane są w podziale na długo i krótkoterminowe. Rezerwy krótkoterminowe stanowią 
rezerwy, których wykorzystanie przewiduje się w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Rezerwy, 
których termin wykorzystania przewidywany jest powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, zalicza się 
do długoterminowych. 

1.7. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego 

Spółka księguje skutki podatkowe transakcji w taki sam sposób, w jaki księguje same transakcje lub inne 
zdarzenia. Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek 
odroczony. 

Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku 
obrotowym. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty przewidziane w przyszłych okresach 
do odliczenia od podatku dochodowego ze względu na: 

• ujemne różnice przejściowe, 

• przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych oraz 

• przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości 
do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które 
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spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Wartość bilansowa 
składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień 
bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość osiągnięcia przez Spółkę korzyści 
ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty podatku dochodowego wymagające 
zapłaty w przyszłych okresach w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych. 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej 
do zapłacenia w przyszłości w związku z dodatnimi różnicami przejściowych. Wartość bilansowa rezerw 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego wycenia się z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą 
stosowane, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując 
za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe), które obowiązywały prawnie lub obowiązywały 
faktycznie na dzień bilansowy. 

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku odnoszone są bezpośrednio w kapitał własny, 
jeśli podatek odroczony dotyczy pozycji, które w tym samym lub innym okresie zmniejszyły 
lub zwiększyły bezpośrednio kapitały własne. 

Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji 
ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również 
rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. 

1.8. Zobowiązania 

Zobowiązania dzieli się na zobowiązania krótko i długoterminowe. 

Zobowiązanie zaliczyć należy do zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli spełnia jedno z poniższych 
kryteriów: 

• oczekuje się, że zostanie ono uregulowane w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki lub 

• jest w posiadaniu przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu lub 

• jest ono wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego lub 

• jednostka nie posiada bezwarunkowego prawa do odroczenia daty wymagalności zobowiązania 
przez okres co najmniej dwunastu miesięcy od dnia bilansowego. 

Wszystkie pozostałe zobowiązania zaliczać należy do zobowiązań długoterminowych. 

Zobowiązania handlowe i pozostałe 

W zobowiązaniach krótkoterminowych w pozycji zobowiązania handlowe i pozostałe Spółka ujmuje 
zobowiązania związane z zakupem dla działalności operacyjnej materiałów i usług, a także 
zobowiązania o charakterze inwestycyjnym. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie 
wymagającej zapłaty. 

Spółka prezentuje w zobowiązaniach szacunki kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz 
Spółki przez kontrahentów oraz pracowników. Szacunki te, w tym zobowiązania wynikające z przyjętych 
przez Spółkę niezafakturowanych usług oraz dostaw, zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych. 

Zobowiązania finansowe 

Spółka na moment początkowego ujęcia klasyfikuje każdy składnik zobowiązań finansowych jako: 

• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 

• pozostałe zobowiązania finansowe. 

W momencie początkowego ujęcia zobowiązanie finansowe wycenia się w wartości godziwej, uzyskanej 
kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na 
ten dzień uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, z wyjątkiem 
zobowiązania będącego instrumentem pochodnym powiązanym z instrumentem kapitałowym 
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niekwotowanym na aktywnym rynku, które musi być rozliczone przez dostawę tego instrumentu, 
wycenianego według kosztu, gdyż jego wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona. 

Pozostałe zobowiązania finansowe stanowiące w szczególności zobowiązania handlowe, zobowiązania 
kredytowe oraz pozostałe zobowiązania wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia. 

Zobowiązania handlowe, kredytowe oraz pozostałe w przypadku wystąpienia mało istotnej różnicy 
między ich wartością w kwocie wymagającej zapłaty a wartością w wysokości skorygowanej ceny 
nabycia ujmowane  są w kwocie wymagającej zapłaty. 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ustala się w wartości bieżącej przyszłych minimalnych opłat 
leasingowych. 

Zobowiązania w walutach obcych 

Wszelkie dodatnie i ujemne różnice kursowe dotyczące aktywów i zobowiązań pieniężnych 
są ujmowane w rachunku zysków lub strat. 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny 
lub przy uregulowaniu zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do „kosztów lub 
przychodów finansowych” lub, w uzasadnionych przypadkach, do kosztów wytworzenia środków 
trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

2. Zasady ustalania wyniku finansowego 

2.1. Wynik finansowy 

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. 

Na wynik finansowy netto składa się: 

• wynik działalności operacyjnej Spółki z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych 
przychodów operacyjnych, 

• wynik z operacji finansowych,  

• obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych, podatku odroczonego. 

Spółka przyjmuje zastosowanie metody netto do prezentacji wyniku na transakcjach  
w postaci zysku lub straty, w zakresie: 

• przychodów z nabytych pakietów wierzytelności, 

• zbycia niefinansowych aktywów trwałych (wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki 
trwałe w budowie) – w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych, 

• zbycia inwestycji (długo- i krótkoterminowych aktywów finansowych) –  
w przychodach lub kosztach finansowych,  

• różnic kursowych (nadwyżki różnic dodatnich nad ujemnymi i odwrotnie) –  
w przychodach lub kosztach finansowych. 

2.2. Przychody 

Przychody z działalności  operacyjnej  obejmują przychody z  wierzytelności  nabytych, świadczenia 
usług obsługi wierzytelności funduszu sekurytyzacyjnego  oraz windykacji na zlecenie innych jednostek 
gospodarczych. 

Przychody z wierzytelności nabytych obejmują : 

• wpływy (ujęcie kasowe) od dłużników oraz z pojedynczych  wierzytelności, ujmowane 
w okresach, w których zostały uzyskane, skorygowane o ceny nabycia tych wierzytelności 

• zasądzone koszty sądowe prawomocnymi wyrokami  sądowymi, 

• odsetki wpłacone przez dłużników, 

• przychody  należne (ujęcie memoriałowe) ze sprzedaży wierzytelności. 
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Przychody ze świadczenia usług wynikają z umowy zawartej między Spółką a zleceniodawcą, można 
je ocenić w sposób wiarygodny w zależności od stopnia realizacji umowy i ujmowane są w dacie 
powstania w kwocie wymagalnej. Z uwagi na krótkie terminy płatności wymagalna kwota należności jest 
jej wartością godziwą.  

2.3. Przychody finansowe 

Na przychody finansowe składają się głównie odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach 
bankowych, prowizje i odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu 
należności, wielkość rozwiązanych rezerw dotyczących działalności finansowej, przychody 
ze sprzedaży papierów wartościowych, dodatnie różnice kursowe, przywrócenie utraconej wartości 
inwestycji, wartość umorzonych kredytów i pożyczek oraz skutki wyceny wartości godziwej pakietów 
wierzytelności. 

2.4. Koszty działalności operacyjnej 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej obejmują: 

• koszty windykowanych wierzytelności,  

• inne koszty własne, 

Koszty windykowanych wierzytelności stanowią wydatki związane z windykacją i wydatki 
na dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. 

Ewidencja wszystkich kosztów w układzie rodzajowym jest prowadzona z podziałem na pozycje: 

• amortyzacja,  

• zużycie materiałów i energii,  

• usługi obce,  

• podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy,  

• wynagrodzenia, 

• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,  

• pozostałe koszty rodzajowe. 

Rozliczenia kosztów następują w okresach miesięcznych. 

2.5. Koszty finansowe  

Na koszty finansowe składają się głównie odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie 
zobowiązań, utworzone rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych, wartość 
w cenie nabycia sprzedanych udziałów, akcji, papierów wartościowych, prowizje i opłaty manipulacyjne, 
odpisy aktualizujące należności odsetkowe oraz wartość inwestycji krótkoterminowych, dyskonto  
i różnice kursowe oraz w przypadku leasingu finansowego inne opłaty za wyjątkiem rat kapitałowych 
oraz skutki wyceny wartości godziwej pakietów wierzytelności.  

2.6. Podatek dochodowy 

Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych oraz zmiana stanów aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
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4. ZMIANY ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2017 roku nie dokonano zmian zasad (polityki) 
rachunkowości. 

Spółka nie dokonywała również w okresie sprawozdawczym korekt błędów poprzednich okresów. 

 

 

5. ISTOTNE ZMIANY WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Spółkę pewnych szacunków oraz 
przyjęcia pewnych szacunków, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym. 
Szacunki te w Spółce dotyczą głównie rozpoznania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego oraz 
wyceny aktywów finansowych.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


