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Wybrane dane finansowe na dzie ń 31.12.2009 r., zawieraj ące podstawowe pozycje skróconego 
sprawozdania finansowego (równie Ŝ przeliczone na euro). 
 

 dane w tys. PLN   
dane w tys 
EUR   

 4 kwartały 2009 4 kwartały 2008 4 kwartały 2009 4 kwartały 2008 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów 102 438 81 515 23 600 23 078 

II. Zysk (strata) brutto 7 596 7 370 1 750 2 087 

III. Zysk (strata) netto 6 052 5 822 1 394 1 648 

IV. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej 9 472 5 994 2 182 1 697 

V. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej -8 540 -8 281 -1 967 -2 344 

VI. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej -5 513 -1 557 -1 270 -441 

VII. Przepływy pienięŜne netto, razem -4 581 -3 844 -1 055 -1 088 

VIII. Aktywa, razem 47 498 42 052 11 562 10 079 

IX. Zobowiązania  14 481 6 946 3 525 2 312 

X. Kapitał własny 33 017 32 406 8 037 7 767 

XI. Kapitał akcyjny 781 781 190 187 

XII. Liczba akcji (w szt.) 3 906 250 3 906 250 3 906 250 3 906 250 

XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł/ EUR) 1,55 1,49 0,36 0,42 

XIV. Wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł/EUR) 8,45 8,30 2,06 1,99 

 
 

Kursy zastosowane do przeliczenia: 
 

 
 Kurs Euro 

 
2009 

 
2008 

 

   
Kurs na ostatni dzień w okresie 
 

             
            4,1082 
 

 
4,1724 

 
Kurs średni w okresie 

 
4,3406 

 

 
3,5321 

 

 
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR w/g następujących zasad: 
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych w/g średnich kursów 
stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŜdego 
miesiąca  
31.12.2009 r.   – 4,3406 
31.12.2008 r.   – 3,5321 
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na 
dzień: 
31.12.2009 r.  – 4,1082 
31.12.2008 r.  – 4,1724 
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SKRÓCONE SPRAWOZDANIE  Z SYTUACJI  FINANSOWEJ 
 

Za okres 12 miesi ęcy zako ńczony 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi na  
koniec kwartału bezpo średnio poprzedzaj ącego bie Ŝący kwartał oraz za okres 12 

miesi ęcy zako ńczony 31.12.2008 r. 
 
 

  stan na: 

AKTYWA 2009.12.31 2009.09.30 2008.12.31 2008.12.31 

Aktywa trwałe  25 052 21 821 17 480 17 480 

 Wartości niematerialne , w tym: 19 869 19 830 15 984 15 984 

* wartość firmy 18 581 18 581 14 724 14 724 

 Rzeczowe aktywa trwałe 2 076 1 984 1 419 1 419 

 NaleŜności długoterminowe         

Inwestycje długoterminowe   3 041       

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  66 7 77 77 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 66 3 77 77 

Inne rozliczenia międzyokresowe   4     

Aktywa obrotowe  22 446 19 435 24 572 24 572 

Aktywa przeznaczone do sprzedaŜy 1 144 1 144 1 144 1 144 

Zapasy 2 413 2 143 2 061 2 061 

NaleŜności krótkoterminowe, w tym: 15 015 15 235 13 456 13 456 

od jednostek powiązanych 4 6 20 20 

od pozostałych jednostek 15 011 15 229 13 436 13 436 

Aktywa finansowe 506    

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 3 272 783 7 853 7 853 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  96 130 58 58 

SUMA AKTYWÓW 47 498 41 256 42 052 42 052 
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  stan na: 

PASYWA  2009.12.31 2009.09.30 2008.12.31 2008.12.31 

Kapitał (fundusz) własny 33 017 30 709 32 406 32 406 

Kapitał akcyjny 781 781 781 781 

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  -1 501 -1 501     

Kapitał (fundusz) zapasowy 20 185 20 185 25 077 25 077 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 7 500 7 500     

Zysk (strata) z lat ubiegłych      726 726 

Zysk (strata) netto  6 052 3 744 5 822 5 822 

ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowi ązania   14 481 10 547 9 646 9 646 

Rezerwy na zobowiązania  354 11 68 68 

 Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 48   11 11 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  10 11 11 11 

Pozostałe rezerwy  296 0 46 46 

Zobowiązania długoterminowe   0 34 34 

 - inne zobowiązania finansowe          

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 8 626 6 520 5 562 5 562 

wobec jednostek powiązanych 9 18 11 11 

wobec pozostałych jednostek 8 617 6 502 5 551 5 551 

Rozliczenia międzyokresowe  5 501 4 016 3 982 3 982 

SUMA PASYWÓW 47 498 41 256 42 052 42 052 

     

Wartość księgowa           33 017               30 709              32 406              32 406    

liczba akcji (w szt)      3 906 250          3 906 250        3 906 250         3 906 250    

Wartość księgowa na 1 akcję                8,45                   7,86                  8,30                  8,30    
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SKRÓCONE SPRAWOZDANIE  Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 

za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.12.2009 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres 3  miesi ęcy 
zakończony  31.12.2008 roku oraz za okres 12 miesi ęcy zako ńczony  31.12.2009 roku wraz z danymi 

porównywalnymi za okres 12 miesi ęcy zako ńczony 31.12.2008 r. 
 

    Obroty za okres 

Wyszczególnienie 01.10.2009-
31.12.2009 

01.01.2009 - 
31.12.2009 r. 

01.10.2008-
31.12.2008 

01.01.2008-
31.12.2008 

Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów, towarów i 
materiałów, w tym:  32 586 102 438 25 835 81 515 

      od jednostek powiązanych 3 19 5 18 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 20 061 57 870 15 203 42 320 
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 12 525 44 568 10 632 39 195 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,  w 
tym:  12 257 43 550 10 532 38 298 

     jednostkom powiązanym 2 11 2 10 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów  0       

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  12 257 43 550 10 532 38 298 

ZYSK/STRATA BRUTTO na sprzeda Ŝy  20 329 58 888 15 303 43 217 

Koszty sprzedaŜy 3 783 12 860 2 748 7 071 
Koszty ogólnego zarządu 12 984 38 194 9 419 28 885 
Pozostałe przychody 148 638 250 605 
Pozostałe koszty operacyjne 687 1 050 753 1 049 
ZYSK/STRATA z działalno ści kontynuowanej   3 023  7 422 2 633 6 817 

Przychody finansowe 9 229 130 577 

Koszty finansowe 32 55 7 24 

ZYSK/STRATA BRUTTO   3 000 7 596 2 756 7 370 

Podatek dochodowy  692 1 544 653 1 548 

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej  2 308  6 052 2 103 5 822 

Inne całkowite dochody 0 0 0 0 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 0  0 0 0 

Całkowite dochody ogółem 2 308 6 052 2 103 5 822 

Zysk (strata) netto: 2 308 6 052 2 103 5 822 

Całkowity dochód ogółem: 2 308 6 052 2 103 5 822 

     

Zysk netto  (zanualizowany) 2 308           6 052               2 103               5 822    

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.)    3 906 250        3 906 250        3 906 250        3 906 250     

Zysk na 1 akcję zwykłą              0,59                 1,55                 0,54                 1,49     
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              ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  „EUROTEL” S.A. 

za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.12.2009 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres 3  
miesi ęcy zako ńczony  31.12.2008 roku oraz za okres 12 miesi ęcy zako ńczony  31.12.2009 roku 

wraz z danymi porównywalnymi za okres 12 miesi ęcy zako ńczony 31.12.2008 r. 
 

Zmiany w okresie: 

Wyszczególnienie 01.10.2009-
31.12.2009 

01.01.2009-
31.12.2009 

01.01.2008-
31.12.2008 

01.01.2008-
31.12.2008 

Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu  30 709  32 406 28 068 28 068 

 - korekty błędów podstawowych        0 

Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu , po 
korektach 30 709 32 406 28 068 28 068 

Kapitał podstawowy na pocz ątek okresu  781  781 781 781 

Kapitał podstawowy na koniec okresu  781  781 781 781 

Akcje własne na pocz ątek okresu  0 0 0 0 

a) zwiększenie -1 501 -1 501 0 0 

b) zmniejszenie 0 0 0 0 

Akcje własne na koniec okresu  -1 501 -1 501 0 0 

Kapitał zapasowy na pocz ątek okresu 25 077  25 077 21 537 21 537 

Zmiany kapitału zapasowego  -4 892 -4 892 3 540 3 540 

a) zwiększenie  2 608 2 608 3 540 3 540 

 - z podziału zysku za poprzedni rok 2 608 2 608 3 540 3 540 

b) zmniejszenie 7 500 7 500 0 0 

 - utworzenie kapitału rezerwowego 7 500 7 500     

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 
okresu  20 185 20 185 25 077 25 077 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz ątek 
okresu  0 0 0 0 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu  0 0 0 0 

Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz ątek okresu  0  0 0 0 

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 7 500 7 500 0 0 

a) zwiększenie (z tytułu)  7 500 7 500 0 0 

 - utworzenie (skup akcji własnych) 7 500 7 500 0   

b) zmniejszenie  0 0 0 0 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu  7 500 7 500   0 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu  5 822  5 822 1 875 5 750 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 822 5 822 5 024 5 750 

 - zmiany zasad rachunkowości -przejście na 
MSR/MSSF 726 726 726 0 

Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po 
korektach  6 548 6 548 5 750 5 750 

a) zwiększenie         

b) zmniejszenie 6 548 6 548 5 024 5 024 

 - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy  2 608 2 608 3 540 3 540 

 - wypłata dywidendy 3 940 3 940 1 484 1 484 

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  0  0 726 726 

Wynik netto  2 308 6 052 5 822 5 822 

a) zysk netto  2 308 6 052 5 822 5 822 

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu  33 017  33 017 32 406 32 406  
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH „EUROTEL” S.A. (metoda po średnia)  
za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.12.2009 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres 3  

miesi ęcy zako ńczony  31.12.2008 roku oraz za okres 12 miesi ęcy zako ńczony  31.12.2009 roku wraz 
z danymi porównywalnymi za okres 12 miesi ęcy zako ńczony 31.12.2008 r. 

 
  Przepływy w okresie: 

Wyszczególnienie 01.10.2009-
31.12.2009 

01.01.2009-
31.12.2009 

01.10.2008-
31.12.2008 

01.01.2008-
31.12.2008 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści 
operacyjnej          

Zysk (strata) netto  2 308 6 052 2 103 5 822 

Korekty razem  3 992 3 420 -794 172 

Amortyzacja  126 385 94 364 
Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych          

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  -4 7 -3 15 
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  -2 72   -5 
Zmiana stanu rezerw  343 286 50 65 
Zmiana stanu zapasów  -270 -352 -596 -625 
Zmiana stanu naleŜności  220 -1 559 -891 -1 399 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem poŜyczek i kredytów  1 955 3 014 790 

386 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  1 460 1 492 -289 1 220 
 Podatek dochodowy  692 1 496 653 1 593 

Podatek dochodowy zapłacony -528 -1 421 -602 -1 442 

Inne korekty          

Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści 
operacyjnej  6 300 9 472 1 309 5 994 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści 
inwestycyjnej          

Wpływy  2 11 0 41 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych  2 11 0 41 

Wydatki  3 798 8 551 354 8 322 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych  257 5 010 354 8 322 

Na aktywa finansowe, w tym:  3 541 3 541     

a) w jednostkach powiązanych  3 541 3 541     

b) w pozostałych jednostkach    0     

Inne wydatki inwestycyjne    0     

Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści 
inwestycyjnej  -3 796 -8 540 -354 -8 281 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści 
finansowej          

Wpływy    0 0 0 

Wydatki  15 5 513 24 1 557 

Nabycie udziałów (akcji) własnych    1 501     

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli    3 940 0 1 484 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego  

13 59 21 58 

Odsetki  2 13 3 15 

Inne wydatki finansowe         

Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści 
finansowej (I-II)  -15 -5 513 -24 -1 557 

Przepływy pieni ęŜne netto, razem  2 489  -4 581 931 -3 844 
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Bilansowa zmiana stanu środków pieni ęŜnych, 
w tym:  2 489 -4 581 931 -3 844 

Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu  783  7 853 6 922 11 697 

Środki pieni ęŜne na koniec okresu , w tym:  3 272  3 272 7 853 7 853 

 - o ograniczonej moŜliwości dysponowania          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Eurotel S.A.                           Raport okresowy za IV  kwartał 2009 r. 
 
 

str. 9 
 

 
INFORMACJA DODATKOWA do raportu kwartalnego za  IV kwartał 2009 roku 
 
Zgodnie z § 87 ust. 4  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informujemy: 
 
Informacje o Spółce: 
 
Nazwa podmiotu: „Eurotel” Spółka Akcyjna 
Siedziba podmiotu: 80-126 Gdańsk, ul. Myśliwska 21 
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000258070 
Regon: 191167690 
NIP: 586-158-45-25 
 
Podstawowy przedmiot działalności : 
Usługi pośrednictwa, sprzedaŜ produktów Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. 
SprzedaŜ hurtowa pozostała 
PKD 5185 Z 
 
 
Czasu trwania Spółki 
- nieoznaczony; 
Eurotel S.A. powstała wskutek przekształcenia Eurotel Spółka z o.o. z dniem 01 czerwca 2006r. 
 
 
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 
Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku, 
porównywalne dane finansowe dotyczą okresu od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku. 
 
 
Sprawozdanie finansowe w sposób kompletny zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 
Dane zawarte w niniejszym raporcie wynikają z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z MSSF, 
gdzie rok obrotowy 2008r. był pierwszym rokiem, w którym jednostka prowadzi księgi Rachunkowe 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 
 
 
Zasady (polityka) rachunkowo ści, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (tak Ŝe 
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposo bu sporz ądzania sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia j ednostce prawo wyboru. 
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia  
2009 r. oraz porównywalnych danych finansowych są zgodne  z MSR/MSSF  oraz interpretacjami 
opublikowanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy RMSR,  
Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest złoty polski, wszystkie dane przedstawia się w tysiącach 
złotych, chyba, Ŝe zaznaczono inaczej. 
 
Jednostka nie dokonywała Ŝadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne 
pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat.  
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 
Rachunek przepływów pienięŜnych sporządzany jest metodą pośrednią. 
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
 
 

Warto ści niematerialne  

 W pozycji tej ujęte są nabyte przez jednostkę, zaliczone do aktywów trwałych prawa nadające się do 
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŜyteczności dłuŜszym niŜ 
rok, przeznaczone do uŜywania na potrzeby jednostki oraz wartość firmy. 
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1) warto ść firmy   
Wartość firmy stanowi nadwyŜkę kosztu nabycia nad udziałem Spółki w wartości godziwej moŜliwych 
do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nabytej jednostki na dzień 
nabycia. 
Wartość firmy nie podlega amortyzacji, lecz podlega corocznym testom pod kątem utraty wartości i 
ilekroć występują czynniki wskazujące, Ŝe mogła nastąpić utrata wartości jednostki, dla której wartość 
firmy jest przypisana, dokonuje się jej odpisów. 
Wartość firmy jest wykazywana w bilansie według kosztu pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty 
wartości. 
Ewentualna utrata wartości jest rozpoznawana w rachunku zysków i strat i nie podlega odwróceniu w 
kolejnych okresach. 

2) Inne warto ści niematerialne  
Pozostałe wartości niematerialne wykazane w sprawozdaniu finansowym wycenione zostały według 
cen nabycia 
lub kosztów wytworzenia i pomniejszone o skumulowane odpisy amortyzacyjne obliczone według 
stawek odzwierciedlających okres ich uŜytkowania oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. 
Na dzień nabycia składnika wartości niematerialnych ustala się metodę amortyzacji oraz stawkę 
amortyzacji rocznej odzwierciedlającą przewidywany okres uŜytkowania danego składnika aktywów. 
Amortyzacja naliczana jest metodą liniową przez szacowany okres uŜytkowania danego składnika 
aktywów wynoszący: 
Koncesje, patenty, licencje i podobne – od 2 do 5 lat, 
Autorskie i pokrewne prawa majątkowe – 2 lata. 
Wartości niematerialne o nieokreślonych okresach uŜytkowania, nie podlegają amortyzacji, są 
natomiast poddawane testom na utratę wartości. 
 
Utrata warto ści aktywów 
Wartość firmy  oraz wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania nie są 
amortyzowane, ale są  poddawane rocznym przeglądom pod kątem utraty  wartości oraz jeŜeli 
zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują, Ŝe wartość bilansowa moŜe nie być odzyskiwalna. 
Aktywa amortyzowane są poddawane testom na utratę wartości, jeŜeli zdarzenia lub zmiany 
okoliczności wskazują, Ŝe wartość bilansowa moŜe być niemoŜliwa do odzyskania. Odpis 
aktualizujący wykazuje się w wysokości, o którą wartość bilansowa składnika aktywów przewyŜsza 
wartość odzyskiwalną. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe  
Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w cenie nabycia lub 
koszcie wytworzenia. 
Na dzień bilansowy rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, 
pomniejszonych o dotychczas naliczone odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. 
Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje jako 
odrębny środek trwały (tam gdzie jest to właściwe) tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, Ŝe z 
tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Spółki, zaś koszt danej pozycji moŜna 
wiarygodnie zmierzyć. Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do 
rachunku zysków i strat w okresie obrotowym, w którym je poniesiono. 
Amortyzację rozpoczyna się, gdy składnik aktywów jest dostępny do uŜytkowania. Zakończenie 
amortyzacji następuje wtedy, gdy składnik aktywów zostanie przeznaczony do sprzedaŜy zgodnie z 
MSSF 5 lub gdy zostanie usunięty z bilansu. 
Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych stanowiące róŜnice pomiędzy przychodami ze 
sprzedaŜy i wartością bilansową zbywanego środka trwałego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 
Środki trwałe w budowie wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. W przypadku 
stwierdzenia utraty wartości środka trwałego w budowie dokonuje się odpisu aktualizującego 
doprowadzającego jego wartość do wartości odzyskiwalnej. 
Amortyzacja obecnie uŜytkowanych składników aktywów trwałych jest naliczana metodą liniową przez 
szacowany okres uŜytkowania danego składnika aktywów dla nowoprzyjętych środków trwałych 
wynoszący: 
Budynki i budowle – od 10 do 40 lat, 
Obiekty inŜynierii lądowej i wodnej – do 20 lat, 
Maszyny i urządzenia – od 2 do 5 lat, 
Środki transportu – od 3 do 5 lat, 
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Narzędzia, przyrządy i wyposaŜenie – 5 lat 
 
Leasing 
Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe 
potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania tytułu własności składnika aktywów na 
leasingobiorcę. Leasing, przy którym znacząca część ryzyka i poŜytków z tytułu własności pozostaje 
udziałem leasingodawcy(finansującego), stanowi leasing operacyjny. 
 
Leasing finansowy 
Aktywa uŜytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Spółki i są 
wyceniane w ich wartości godziwej w momencie rozpoczęcia umowy, nie wyŜszej jednak niŜ wartość 
bieŜąca minimalnych opłat leasingowych. 
Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z 
tytułu leasingu tak, by efektywna stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. 
Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w cięŜar rachunku zysków i strat. 
Środki trwałe uŜytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane zgodnie z 
zasadami amortyzacji aktywów trwałych będących własnością Spółki przez krótszy z dwóch okresów: 
okres uŜytkowania składnika aktywów lub okres trwania leasingu. 
 
Leasing operacyjny 
płaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego są ujmowane jako koszty w rachunku zysków i strat 
metodą liniową przez okres trwania umowy leasingu. 
Korzyści otrzymane i naleŜne jako zachęta do zawarcia umowy leasingu operacyjnego odnoszone są 
w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy 
leasingu. 
W sytuacji, gdy specyfika kontraktu wskazuje, Ŝe opłaty leasingowe będą naliczane progresywnie w 
okresie trwania umowy, dokonuje się linearyzacji rocznych rat płatności. 
 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda Ŝy 
Spółka klasyfikuje składnik aktywów trwałych jako przeznaczony do sprzedaŜy, jeŜeli jego wartość 
bilansowa zostanie zrealizowana poprzez sprzedaŜ, a nie poprzez dalsze uŜytkowanie. Dany składnik 
aktywów trwałych jest kwalifikowany przez Spółkę jako przeznaczony do sprzedaŜy wówczas, gdy: 
-  jest dostępny do sprzedaŜy w obecnym stanie z uwzględnieniem warunków, jakie są normalne i 
zwyczajowe dla sprzedaŜy tego typu aktywów, oraz 
- sprzedaŜ jest wysoce prawdopodobna. 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy wycenia się w wartości bilansowej lub wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty sprzedaŜy, w zaleŜności od tego, która z tych wartości jest niŜsza. 
 
Wbudowane instrumenty pochodne 
Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, 
jeŜeli spełnione są następujące warunki: 
-charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym 
charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany, 
-samodzielny instrument o takich samych warunkach umownych, jak wbudowany instrument 
pochodny, spełniałby definicję instrumentu pochodnego, 
-instrument w całości nie został zaklasyfikowany do wyceny w wartości godziwej przez wynik 
finansowy. 
Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane podobny sposób jak samodzielne instrumenty 
pochodnie, które nie są uznane za instrumenty zabezpieczające. 
Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego 
instrumentu pochodnego w walucie obcej są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem 
właściwym dla umowy zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje równieŜ sytuacje, gdy waluta 
umowy zasadniczej jest walutą zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzedaŜy pozycji 
niefinansowych na rynku dla danej transakcji. 
 
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu nie wyŜszych od ich cen 
sprzedaŜy netto na dzień bilansowy. 
Zakupione towary handlowe ujmowane są w księgach pomocniczych w ewidencji ilościowo-
wartościowej. 
Zakup towarów handlowych wyceniany jest według cen zakupu. 
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Wycena rozchodu  telefonów jest w cenach rzeczywistych, w przypadku  pozostałych towarów 
wykorzystywana jest metoda FIFO, czyli „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”. 
Zapasy towarów wykazywane są według ceny zakupu, nie wyŜszych niŜ cena sprzedaŜy netto. Cena 
sprzedaŜy netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaŜy pomniejszonej o wszelkie koszty 
doprowadzenia zapasów do sprzedaŜy lub znalezienia nabywcy. 
 
NaleŜności 
NaleŜności handlowe oraz inne krótkoterminowe naleŜności i roszczenia wykazywane są w wartości 
netto (czyli wartości brutto pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość naleŜności). 
Na naleŜności zagroŜone w znacznym stopniu nieściągalnością tworzy się odpisy aktualizujące ich 
wartość. Utworzone odpisy aktualizujące odnosi się na wynik finansowy. 
NaleŜności w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP 
obowiązującego na ten dzień. 
Na moment bilansowy naleŜności wykazuje się w kwocie do zapłaty z zachowaniem ostroŜności w 
wycenie. Jest to kwota naleŜności wraz z naleŜnymi odsetkami umownymi lub ustawowymi, jakiej 
zapłaty przez kontrahenta oczekuje jednostka, według stanu na dzień bilansowy, 
 
Aktywa finansowe 
Inwestycje ujmuje się w dniu zakupu i usuwa ze sprawozdania finansowego w dniu sprzedaŜy, jeŜeli 
umowa wymaga dostarczenia ich w terminie wyznaczonym przez odpowiedni rynek, a ich wartość 
początkową wycenia się w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcji, z wyjątkiem tych 
aktywów, które klasyfikuje się jako aktywa finansowe wyceniane początkowo w wartości godziwej 
przez wynik finansowy. 
Aktywa finansowe klasyfikuje się jako: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaŜy oraz poŜyczki. Klasyfikacja zaleŜy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a 
określa się ją w momencie początkowego ujęcia. 
 
Środki pieni ęŜne i ekwiwalenty pieni ęŜne 

Środki pienięŜne obejmują gotówkę w kasie oraz środki na rachunkach bankowych, w tym 
utrzymywane w ramach lokat bankowych. Ekwiwalenty środków pienięŜnych obejmują 
krótkoterminowe inwestycje o duŜej płynności, łatwo wymienialne na określone kwoty oraz naraŜone 
na nieznaczne ryzyko zmiany wartości, w tym naleŜne odsetki od lokat bankowych. Środki pienięŜne i 
ich ekwiwalenty wyceniane w wartościach nominalnych. 

Spółka nie posiada środków pienięŜnych w walutach obcych. 

 

Rozliczenia mi ędzyokresowe czynne i bierne 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 

- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłuŜej niŜ 12 miesięcy 
od dnia bilansowego, 

-krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłuŜej niŜ 12 
miesięcy od dnia bilansowego.  

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów uznaje się prawdopodobne zobowiązania 
przypadające na bieŜący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 

- ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeŜeli kwota zobowiązania jest znana 
lub moŜliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, 

- z obowiązku wykonania, związanych z bieŜącą działalnością przyszłych świadczeń, moŜliwych do 
oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji 
zawartych umów. 

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 
czasu lub wielkości świadczeń. 

Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów. 
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Kapitał zakładowy   
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości zgodnej ze Statutem spółki oraz wpisem do Krajowego 
Rejestru Sądowego. 
 
Kapitał zapasowy 
Kapitał zapasowy obejmuje kapitał utworzony z podziału zysków wypracowanych w latach 
poprzednich oraz środki uzyskane z emisji akcji pomniejszone o koszty emisji. 
 
 
Kapitał rezerwowy 
Kapitał rezerwowy utworzony został z przeznaczeniem na realizację programu skupu akcji własnych. 
 
Rezerwy 
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąŜy istniejący obowiązek  wynikający ze zdarzeń 
przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 
wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz moŜna dokonać wiarygodnego 
oszacowania kwoty tego zobowiązania. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest 
istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych 
przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto 
odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie, oraz ewentualnego ryzyka 
związanego z danym zobowiązaniem. JeŜeli zastosowana została metoda polegająca na 
dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty odsetek.  

Rezerwy obejmują: 

- rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

- pozostałe rezerwy na zobowiązania 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku tworzy się z tytułu dodatnich róŜnic przejściowych pomiędzy 
wartością podatkową i bilansową aktywów i pasywów z uwzględnieniem stawki podatkowej wiąŜącej w 
latach wykorzystania rezerwy. 

Jednostka tworzy rezerwę z tytułu podatku dochodowego odroczonego w związku z występowaniem 
dodatnich róŜnic przejściowym między rachunkową i podatkową  wartością aktywów i pasywów. 

Rezerwę tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty , w 
związku z dodatnimi róŜnicami przejściowymi. 

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki 
podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku  podatkowego. 

Rezerwy na świadczenia pracownicze (tj. odprawy emerytalne i podobne) wycenia się w wysokości 
oszacowanej metodami aktuarialnymi. 

 
Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 
 Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się przychody, których realizacja nastąpi w 
przyszłych okresach.  
 
Kredyty 
Oprocentowane kredyty bankowe ujmowane są według ceny nabycia odpowiadającej wartości 
godziwej uzyskanych środków pienięŜnych, pomniejszonych o koszy bezpośrednie związane z 
uzyskaniem kredytu. W następnych okresach kredyty są wyceniane według zamortyzowanej ceny 
nabycia, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
 
Zobowi ązania  

Zobowiązania długoterminowe – inne finansowe – w pozycji tej wykazuje się przypadające do zapłaty 
części zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w latach następujących po  roku lub latach dalszych 
niŜ rok następujący po zakończeniu okresu sprawozdawczego.. 

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują stan zadłuŜenia jednostki z wszelkich tytułów 
cywilnoprawnych i publicznoprawnych na dzień bilansowy płatnych w złotych – wymagający zapłaty 
najpóźniej do ostatniego dnia roku następującego po dniu bilansowym. 
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Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości 
nominalnej zobowiązań takŜe odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań, naliczone przez kontrahentów. 
Odsetki księgowane są w cięŜar kosztów finansowych. 

 

 
Zobowi ązania finansowe i instrumenty kapitałowe 
Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe są klasyfikowane w zaleŜności od ich treści 
ekonomicznej wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałowy to umowa dająca prawo do 
udziału w aktywach Grupy pomniejszonych o wszystkie zobowiązania. 
 
 
Wycena w walutach obcych  
WyraŜone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 
ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 
- kupna lub sprzedaŜy walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka – w przypadku 
operacji sprzedaŜy lub kupna walut oraz operacji zapłaty naleŜności lub zobowiązań, 
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień wystąpienia zdarzenia 
– w przypadku pozostałych operacji. 
Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyraŜone z walutach obcych wycenia się wg kursu 
średniego opublikowanego przez NBP na ten dzień. 
 

Podatek  odroczony 

1/Aktywa z tytułu podatku dochodowego 

Jednostka tworzy aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego w związku z występowaniem  
przejściowych róŜnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a 
ich wartością podatkową. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości przewidzianej 
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi róŜnicami 
przejściowymi. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na kaŜdy 
dzień bilansowy i ulega stosownemu obniŜeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie 
dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika 
aktywów z tytułu odroczonego podatku.  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku  wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które 
według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany, 
przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) prawnie lub faktycznie 
obowiązujące na dzień bilansowy.  
 
2/Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

Jednostka tworzy rezerwę  z tytułu podatku dochodowego odroczonego w związku z występowaniem 
przejściowych róŜnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a 
ich wartością podatkową. Rezerwę  z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości 
przewidzianej w przyszłości do zapłaty, w związku z dodatnimi róŜnicami przejściowymi, które 
spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. 

Rezerwy  z tytułu odroczonego podatku  wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które 
według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik rezerwy zostanie zrealizowany, 
przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) prawnie lub faktycznie 
obowiązujące na dzień bilansowy.  
 
 
Przychody, koszty, wynik finansowy 
 

Przychody ze sprzeda Ŝy  

Za przychody i zyski uznaje się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie okresowej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo 
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zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia 
jego niedoboru w inny sposób niŜ wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. 

 
Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów wykazywane są w wartościach netto (bez 
podatku od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaŜy, z uwzględnieniem opustów i 
rabatów. 
 

Koszty i straty  

Przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym 
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów 
albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego 
lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niŜ wycofanie środków przez akcjonariuszy. 

 
Koszty sprzedanych produktów  
ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaŜy i obejmują wartość sprzedanych produktów, 
towarów i innych składników wycenionych po koszcie wytworzenia. 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów obejmuje wartość sprzedanych towarów i materiałów wg 
cen zakupu. Największy udział w tej pozycji stanowią przychody z tytułu prowizji otrzymanych za 
sprzedaŜ usług.  
 
Koszty sprzeda Ŝy obejmują koszty obsługi punktów sprzedaŜy i transport towaru. 
 
Koszty ogólnego zarz ądu stanowią koszty funkcjonowania spółki, a w szczególności: koszty zarządu 
oraz koszty działów pracujących na potrzeby całej spółki – największą pozycję stanowią koszty 
prowizji obcej wypłacanej partnerom handlowym za podpisane umowy z klientami.  
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio 
ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią głównie: wynik na sprzedaŜy niefinansowych aktywów 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone i rozwiązane rezerwy, skutki 
aktualizacji wartości aktywów niefinansowych., otrzymane i zapłacone kary umowne i odszkodowania, 
itp. 
 
Przychody i koszty finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy otrzymane 
odsetki, róŜnice kursowe oraz zyski ze sprzedaŜy inwestycji, nadwyŜkę dodatnich róŜnic kursowych 
nad ujemnymi lub odwrotnie oraz zapłacone odsetki dla banków i kontrahentów. 
 
Podatek dochodowy : 
– podatek dochodowy od osób prawnych będący zobowiązaniem wobec budŜetu oraz – rezerwy lub 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi róŜnicami między 
wykazywaną wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. 
 
Zasady ustalania wyniku finansowego: 

Na wynik finansowy składają się: 

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 

- wynik operacji finansowych, 

- obowiązkowe obciąŜenia  wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, obejmującego  część 
bieŜącą oraz odroczoną. 
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Informacja o zmianach wielko ści szacunkowych, o korektach z tytułu rezerw, rezer wie i 
aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizuj ących. 
 
 
 
Na koniec IV kwartału 2009 r. występowały następujące zmiany w rezerwach, rezerwie i aktywach z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego  i odpisach aktualizujących.  
 
-    Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 
Stan na 01.01.2009 r. 77 

Zwiększenia 79  
Zmniejszenia 90 

Stan na 31.12.2009 r. 66 

 
- Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego 
 
Stan na 01.01.2009 r. 11 

Zwiększenia 48 

Zmniejszenia 11 
Stan na 31.12.2009 r. 48 

 
- Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 
 
Stan na 01.01.2009 r. 11 

Zwiększenia  0 

Zmniejszenia  1 

Stan na 31.12.2009 r. 10 
 
- Rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 
 
Stan na 01.01.2009 r.   46 

Zwiększenia 237 
Zmniejszenia   46 

Stan na 31.12.2009 r. 237 

 
- Rezerwy na pozostałe koszty 
 
Stan na 01.01.2009 r.  0 

Zwiększenia 40 

Zmniejszenia   0 
Stan na 31.12.2009 r. 40 

 
- Odpisy aktualizujące naleŜności 
 
Stan na 01.01.2009 r. 1 623 

Zwiększenia    346 
Zmniejszenia    155 

Stan na 31.12.2009 r. 1 814 
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-    Odpisy aktualizujące zapasy 
 
Stan na 01.01.2009 r.  0 

Zwiększenia 43 

Zmniejszenia   0 
Stan na 31.12.2009 r. 43 
   
 
1. Opis istotnych dokona ń lub niepowodze ń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz 

ze wskazaniem najwa Ŝniejszych zdarze ń ich dotycz ących 
 
W raportowanym okresie nastąpiło przejęcie w dniu 8 października 2009 roku (w dniu 30 września 
miało miejsce samo podpisanie właściwej umowy zakupu) 70,01% udziałów w Viamind Sp. z o.o . z 
siedzibą w Warszawie za kwotę 3, 010 tys. zł. Zakupiona spółka jest partnerem operatora PLAY i 
posiada 55 salonów sprzedaŜy. Dzięki tej transakcji Eurotel staje się grupą telekomunikacyjną. Dzięki 
tej transakcji Emitent sukcesywnie uniezaleŜnia się od jednego głównego partnera jakim jest obecnie 
sieć Era. Konsolidacja wyniku obu spółek będzie miała miejsce od 8 października 2009 roku.  
 
 
2. Czynniki i zdarzenia, w szczególno ści o nietypowym charakterze maj ące znacz ący  wpływ 

na osi ągnięte wyniki finansowe 
 
Na wyniki IV kwartału nie miało wpływu wystąpienie innych nietypowych czynników oprócz 
wspominanych powyŜej i związanych z przejęciem sieci sprzedaŜy, mimo jej niewielkiego znaczenia 
dla wyniku całej grupy z racji krótkiego okresu konsolidacji.  
Tradycyjny wzrost wielkości sprzedaŜy występujący w ostatnim kwartale jest opisany bliŜej w punkcie 
następnym. 
Nietypowy charakter miało wprowadzenie przez operatora sieci Era zmian w zasadach wypłat 
wynagrodzeń dla agentów w postaci dodatków zwiększających przychody salonów sprzedaŜy po 
osiągnięciu przez nie pewnych określonych parametrów. Element składowy wynagrodzenia 
prowizyjnego wypłacany w tej formie miał na celu niwelowanie niekorzystnych zmian we wzroście 
kosztów utrzymania i prowadzenia salonów sprzedaŜy wynikających głównie ze wzrostu kursu walut 
obcych. 
 
 
3. Objaśnienia dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści działalno ści Spółki w prezentowanym 

okresie 
 
W raportowanym okresie sprzedaŜ tradycyjnie jest zwiększona z racji wzmoŜonego zainteresowania 
klientów zakupami oraz ofertami atrakcyjnych promocji na usługi operatorów. RóŜnica w stosunku do 
poprzednich lat to przede wszystkim wyrównanie poziomu sprzedaŜy miedzy listopadem i grudniem, 
co spowodowało bardziej stabilną sprzedaŜ na wysokim poziomie przez dwa ostatnie miesiące roku i 
moŜliwość realizacji nałoŜonych przez operatora planów, dzięki czemu Spółka stałą się beneficjentem 
dodatków do prowizji z tego wynikających. 
 
 
4. Informacje dotycz ące emisji, wykupu i spłaty dłu Ŝnych i kapitałowych papierów 

warto ściowych 
 
W IV kwartale nie dokonano transakcji skupu akcji własnych, gdyŜ spełnione zostały załoŜenia 
rozpoczęcia tego programu w postaci stabilizacji i wzrostu kursu oraz zwiększeniu obrotów na akcjach 
Spółki. Do dnia sporządzenia raportu skupiono 157 995 szt. akcji własnych, stanowiących 4,04 % 
kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 157 995 głosów tj. 4,04 % ogólnej liczby głosów na 
WZA Spółki. 
 
 
5. Informacje dotycz ące  wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, ł ącznie i w przeliczeniu 

na jedn ą akcj ę, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 
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Decyzja o wypłacie dywidendy za 2008 rok została podjęta przez WZA w dniu 20 maja 2009 roku. 
Zgodnie z rekomendacją Zarządu i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady nadzorczej Spółki, 
przegłosowano wniosek o wypłacie dywidendy wysokości 3.940.454,70 złotych co dało 1,05 zł, a 
resztę zysku pozostawiono jako kapitał własny. U podstaw takiej decyzji leŜało posiadanie przez 
Spółkę stosunkowo duŜej ilości wolnych środków obrotowych, wygospodarowany zysk za 2008 rok 
oraz brak sprecyzowanych planów inwestycyjnych o większej skali. 
Decyzja o wypłacie dywidendy za 2009 rok zostanie podjęta przez WZA podobnie jak w ubiegłym roku 
na podstawie rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej w zaleŜności od ostatecznych wyników na 
koniec 2009 roku i planów inwestycyjnych Spółki. Intencją będzie jednak utrzymanie polityki wypłaty 
dywidendy w dotychczasowej wysokości czyli około 40%-60% zysku i taką rekomendację planuje 
wtedy przedstawić Zarząd Spółki po ostatecznej weryfikacji wyniku za cały rok. 
 
6. Wskazanie zdarze ń, które wyst ąpiły po dniu, na którym sporz ądzono skrócone kwartalne 

sprawozdanie finansowe, nieuj ętych w tym sprawozdaniu, a mog ących w znacz ący sposób 
wpłyn ąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta 

 
W raportowanym okresie nie doszło do innych zdarzeń, które nie byłyby opisane w niniejszym raporcie 
lub wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe.  
Czynniki które mogą mieć jeszcze dodatkowy wpływ na przyszłe wyniki, to ewentualne zmiany 
systemu wynagrodzeń przez operatora, które określają m.in. poziom wynagrodzenia jakie Emitent 
powinien wypłacić swoim partnerom (wpływa to na średnią marŜę uzyskiwaną z obsługiwanej sieci 
sprzedaŜy) oraz zwiększenie udziału składników „zmiennych” w jednostkowej prowizji wypacanej za 
dane zdarzenie podlegające wypłacie (co oznacza, Ŝe nie wszystkie składniki prowizji będą mogły być 
stale otrzymywane). 
W ramach sieci operatora PLAY doszło do podziału jednego z jego partnerów – Sieci  Connex (spółki 
zaleŜnej od Tell SA). W wyniku tego podziału, część salonów sprzedaŜy tej sieci została przejęta 
przez Viamind Sp. z o.o. dzięki czemu liczba salonów obsługiwanych przez ten podmiot zbliŜyła się 
łącznie do 70, co będzie bezpośrednio wpływało na wzrost wyniku finansowego tej spółki.  
W styczniu 2010 roku Emitent udzielił krótkookresowej poŜyczki dla Viamind Sp. z o.o. w celu 
wsparcia realizacji jej bieŜącej działalności wynikającej ze zwiększonej skali działania oraz większych 
zakupów u operatora z końcem roku. Wartość poŜyczki to 1 420 tys. zł i jej parametry pozostałe 
zostały przedstawione w stosownym raporcie bieŜącym.  
Zarząd Emitenta rozwaŜa równieŜ moŜliwość sprzedaŜy lub innej formy zbycia posiadanej sieci 
terminali elektronicznych doładowujących konta telefonów komórkowych. U podstaw takich planów 
leŜy tendencja rynkowa do ograniczania marŜ w tym segmencie przez operatorów dostarczających 
jednostki doładowujące, co w dłuŜszej perspektywie czasu moŜe spowodować znaczące zmniejszenie 
efektywności działania takiej sieci. 
Na wyniki przyszłych okresów moŜe wpłynąć równieŜ sfinalizowanie wystawionej na sprzedaŜ 
nieruchomości biurowej będącej własnością Emitenta, dzięki czemu Spółka pozyska nie tylko wolne 
środki obrotowe, ale równieŜ wykaŜe zysk na takiej transakcji.  
 
7. Informacja dotycz ąca zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast ąpiły 

od czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego 
 
Na zobowiązania warunkowe emitenta składają się zobowiązania wynikające z gwarancji bankowych 
oraz poręczeń  udzielonych  innym podmiotom. 
Stan gwarancji bankowych na dzień 31.12.2009r. przedstawia poniŜsza tabela. 
 
Bank Nr gwarancji Na kogo Cel  Wartość 

MILLENIUM CR/21807/120431141/08 
14-10-2008 do 13-10-2009 

PTC Sp. z o.o. 
W-wa 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy agencyjnej 

550 000,00 PLN 

MILLENIUM CR/21725/119713956/08 
03-10-2008 do 02-10-2009 

Kaufland :Centrum 
Handlowe Kaufland w 
INOWROCŁAWIU 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

2 709,13 EUR 

MILLENIUM CR/21727/119717396/08 
03-10-2008 do 02-10-2009 

Kaufland :Centrum 
Handlowe Kaufland w 
GIśYCKO 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

2 371,20 EUR 

MILLENIUM CR/21729/119720474/08 
03-10-2008 do 02-10-2009 

Kaufland :Centrum 
Handlowe Kaufland w  

zobowiazania 
wynikajace z 

3 046,25 EUR 
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SZCZYTNIE umowy najmu 
lokalu 

MILLENIUM CR/21730/119722976/08 
03-10-2008 do 02-10-2009 

Kaufland :Centrum 
Handlowe Kaufland w 
WOŁOMINIE 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

9 949,71 PLN 

MILLENIUM CR/21731/119726086/08 
03-10-2008 do 02-10-2009 

Kaufland :Centrum 
Handlowe Kaufland w 
SZCZECINIE 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

2 255,20 EUR 
 
 
 

MILLENIUM CR/21732/119726862/08 
03-10-2008 do 02-10-2009 

Kaufland :Centrum 
Handlowe Kaufland w 
PILE 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

2 523,06 EUR 

MILLENIUM CR/21733/119733253/08 
06-10-2008 do 05-10-2009 

Kaufland :Centrum 
Handlowe Kaufland w 
STAGARDZIE 
SZCZECIŃSKIM 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

3 173,89 EUR 

MILLENIUM CR/21877/121229226/08 
23-10-2008 do 22-10-2009 

Polskie Biuro PodróŜy 
ORBIS  
SZCZECIN 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

5 600 PLN 

MILLENIUM CR/21876/121229043/08 
23-10-2008 do 22-10-2009 

Anna Kosecka  
Siedlce 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

8 100 PLN 

 
 
 
MILLENIUM 

 
 
 
CR/22049/123585850/08 
17-11-2008-16-11-2009 

 
 
 
GE Real Estate Holding Sp. 
z o.o. 
RONDO BYDGOSZCZ 

 
 
 
zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

 
 
 
6 108,13 EUR 

MILLENIUM CR/21875/121228803/08 
23-10-2008 do 22-10-2009 

Kaufland :Centrum 
Handlowe Kaufland w 
AUGUSTOWIE 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

12 046,29 PLN 

MILLENIUM CR/22177/124715834/08 
26-11-2008 do 25-11-2009 

Kaszuby Incest  
CH PELPLIN 
 
 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

7 126,02 PLN 

MILLENIUM CR/22464/128836543/09 
08-01-2009 do 07-01-2010 

Centrum Wzgórze Sp z o.o. 
Gdańsk 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

6 881 EUR 

MILLENIUM CR/22599/130237254/09 
23-01-2009 do 22-01-2010 

Maine Investments Sp. z 
o.o. 
CH Sosnowiec 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

2  251,96 EUR 

MILLENIUM CR/22629/130649821/09 
29-01-2009 do 28-01-2010 

RREEF Spezial Incest 
GmbH 
Alfa Center W Gdańsku 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

5 584 EUR 

MILLENIUM CR/22627/130629509/09 
29-01-2009 do 28-01-2010 

Telemont Robert Gędaj 
APS Radom, 
Malczewskiego13/4 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

15 006 PLN 

MILLENIUM CR/22628/130629882/09 
29-01-2009 do28-01-2010 

CH BATORY Gdynia zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

18.500 PLN 

MILLENIUM CR/22635/130834587/09 
30-01-2009 do 29-01-2010 

TESCO 
Szczawno Zdrój 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

10.019,13 PLN 

MILLENIUM CR/22710/131925605/09 
11-02-2009 do 10-02-2010 

Carrefour  
CH Bolesławiec 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

3 202.82 EUR 
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MILLENIUM CR/22759/132422600/09 
16-02-2009 do 15-02-2010 

Carrefour  
Łódz,ul.Przybyszewskiego 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

4 415,42 EUR 

 
MILLENIUM 

 
CR/22708/131904525/09 
11-02-2009 do 10-02-2010 

 
Carrefour  
CH Piekary w Legnicy 
 
 

 
zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

 
5 637,96 EUR 

MILLENIUM CR/22714/131997675/09 
11-02-2009 do 10-02-2010 

Carrefour  
CH Dąbrówka w Zielonej 
Górze 
 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

6 410,26 EUR 

MILLENIUM CR/22886/133632960/09 
03-03-2009 do 02-03-2010 

Carrefour 
CH Zielone Wzgórze w 
Białymstoku 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

5 687,64 EUR 

MILLENIUM CR/23002/134579882/09 
16-03-2009 do 15-03-2010 

CH Sandomierz   zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

20 109,87 PLN 

MILLENIUM CR/22781/132581959/09 
18-02-2009 do 17-02-2010 

Projekt ECHO-35 
CH Świetochłowice 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

4 472,65 EUR 

MILLENIUM CR/23119/135622042/09 
31-03-2009  do 30-03-2010 

Kaufland 
Biała Podlaska 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

10 223,75 PLN 

MILLENIUM CR/23116/135621731/09 
31-03-2009 do 30-03-2010 

IMPLUS Ilona i Andrzej 
Soleccy 
Łódz ul.Piotrkowska  

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

19 374,00 PLN 

MILLENIUM CR/23118/135621946/09 
31-03-2009 do 30-03-2010 

Kaufland 
Bydgoszcz ul.Wojska 
Polskiego 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

11 208,38 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0000149 
02-04-2009 do 01-04-2010 

Kaufland 
 Kołobrzeg ul.Młyńska 9 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

9 938,73 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0000112  
02-04-2009 do 01-04-2010 

Kaufland 
Bydgoszcz ul .Solskiego 5 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

10 513,35 PLN 

 
MILLENIUM 

 
Nr 86200-02-0002325 
30-04-2009 do 29-04-2010 

 
Tesco/Polska/ 
Świebodzin,  
ul. Sulechowska 8 

 
zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

 
13 583,66 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0002334 
30-04-2009 do 29-04-2010 

Tesco/Polska/ 
Świdnica 
ul. Strzegomska 2 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

24 776,15 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0002343 
30-04-2009 do 29-04-2010 

Tesco/Polska/ 
Stalowa Wola 
Ul. Przemysłowa 2b 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

11 688,21 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0002352 
30-04-2009 do 29-04-2010 

Tesco/Polska  
Opole 
Ul. Ozimska 72 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

21 538,90 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0002316 
30-04-2009 do 29-04-2010 

Tesco/Polska/ 
Warszawa 
Ul.Kwiatkowskiego 1 
 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

13 525,70 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0001120 
15-04-2009 do 14-04-2010 
 

TUP Property S.A. 
Lokal :Tychy  
Ul. Jana Pawła II 16/18 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

20 222,02  PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0001031 
14-04-2009 do 13-04-2010 

Rafael Investment Sp. z o.o. 
Lokal: Wrocław 
Ul. Paprotna /śmigrodzka 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

4 436,3 EUR 

MILLENIUM Nr 86200-02-0002600 Kaufland zobowiazania 10 757,47 PLN 
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05-05-2009 do 04-05-2010 Białogard 
Ul. Szosa Połczyńska  

wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

MILLENIUM Nr 86200-02-0002780 
06-05-2009 do 05-05-2010 

Kaufland 
Wągrowiec 
Ul. Pałucka/Przemysłowa 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

10 130,88 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0002619 
05-05-2009 do 04-05-2010 

Kaufland 
Świdnik 
Krępiecka3 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

14 256,72 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0027665 
18-05-2009 do 17-05-2010 

Darena Investments 
Lokal: Toruń KOMETA 
Ul Grunwaldzka 162 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

5 632,22 EUR 

 
MILLENIUM 

Nr 86200-02-0029510 
12-06-2009 do 11-06-2010 

Maine Investments Sp 
CH Sosnowiec 
Ul. Baczyńskiego 2 

 
zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

2 478,41 EUR 

MILLENIUM Nr 86200-02-0029841 
17-06-2009 do 16-06-2010 

Paige Investments Sp z o.o. 
CH KLIF Gdynia  

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

6 024 EUR 

MILLENIUM Nr 86200-02-0029850 
17-06-2009 do 16-06-2010 

Paige Investments Sp z o.o. 
CH KLIF Warszawa 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

37 878 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0027978 
22-05-2009 do 21-05-2010 

ARDOM Mariusz Iłowiecki 
CH Panorama  
Krasnystaw ul.Zakręcie 2g 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

17 338 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0032427 
27-07-2009 do 26-07-2010 

Kaufland 
Malbork  
Ul. śeromskiego 32 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

12 305,47 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0032409 
27-07-2009 do 26-07-2010 

Grand Investment 
Polska/Świecie 
Lokal: Reda 
Ul. Gdańska 7 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

7 429 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0032383 
27-07-2009 do 26-07-2010 

Portfolio Real Estate 15 
Sp.z o.o. 
CH ETC Gdańsk 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

12 511,83 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0032374 
27-07-2009 do 26-07-2010 

Rank Progres S.A. 
CH Galeria Piastów  
Legnica 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

4 295,75 EUR 

 
 
MILLENIUM 

 
 
Nr 86200-02-0032392 
27-07-2009 do 26-07-2010 

 
 
Valora Investments Sp z 
o.o. 
CH OSOWA 
Gdańsk 

 
 
zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

 
 
6 206,04 EUR 

MILLENIUM Nr 86200-02-0032418 
27-07-2009 do 26-07-2010 

Carrefour Polska 
CH Galeria Zdrój 
Jastrzębie Zdrój 
 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

5 662,02 EUR 

MILLENIUM Nr 86200-02-0035512 
09-09-2009 do 08-09-2010 

Kaufland 
GiŜycko 
Ul. śeromskiego 32 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

8 915,58 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0035503 
09-09-2009 do 08-09-2010 

EURA-tech J.Obszyński 
CH JANTAR 
Wejherowo 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

4 034,76 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0032418 
30-09-2009 do 29-09-2010 

Projekt ECHO-35 Sp z o.o. 
CH w Zamościu 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

4 340,51 EUR 
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MILLENIUM Nr 86200-02-0037208 
07-10-2009 do 06-10-2010 

CH Billa w Kołobrzegu  zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

3 821,04 EUR 

MILLENIUM Nr 86200-02-0037217 
07-10-2009 do 06-10-2010 

Kaufland 
Augustów 
 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

12 046,29 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0037164 
07-10-2009 do 06-10-2010 

Kaufland  
Szczytno 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

11 169,77 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0037146 
07-10-2009 do 06-10-2010 

Kaufland 
Suwałki 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

21 513,48 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0037155 
07-10-2009 do 06-10-2010 

Kaufland  
Chojnice 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

7 598,99 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0037173 
07-10-2009 do 06-10-2010 

Kaufland  
Piła 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

8 273,80  PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0037235 
07-10-2009 do 06-10-2010 

Kaufland  
Stargard 
Szczeciński 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

10 784,18 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0037182 
07-10-2009 do 06-10-2010 

Kaufland  
Ostróda 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

18 515,48  PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0038136 
22-10-2009 do 21-10-2010 

Kaufland  
Wołomin 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

9 949,71  PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0038145 
22-10-2009 do 21-10-2010 

Kaufland  
Kościan 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

3 155,8 EUR 

MILLENIUM Nr 86200-02-0039732 
18-11-2009 do 17-11-2010 

Kaufland  
Inowrocław 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

15 419,58 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0039689 
18-11-2009 do 17-11-2010 

GE Real Estate Holding 
CH RONDO Bydgoszcz 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

6 139,89 EUR 

MILLENIUM Nr 86200-02-0039741 
18-11-2009 do 17-11-2010 

“Jolka” 
Lokal w Wałczu 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

2 500 EUR 

MILLENIUM Nr 86200-02-0039910 
24-11-2009 do 23-11-2010 

PTC Sp z o.o. zobowiazania 
wynikajace z 
naleŜytego 
wykonania Umowy 
Agencyjnej 

 550 000 PLN 

MILLENIUM Nr 86200-02-0041417 
16-12-2009 do 15-12-2010 

ORBIS Sp. z o.o. W-wa 
o/ Szczecin 
PL.Zwycięstwa 

zobowiazania 
wynikajace z 
umowy najmu 
lokalu 

 5 600 PLN 

 
Ponadto Emitent udzielił poręczenia zobowiązań spółce zaleŜnej Viamind sp. z o.o. do łącznej kwoty 1 
mln zł. W poręczeniu udzielonym spółce P4 Sp. z o.o. – operatorowi sieci komórkowej PLAY (która  
udzieliła limitu kredytowego dla Viamind Sp. z o.o.), Emitent zobowiązał się do zapłacenia naleŜności 
stanowiącej saldo nie zapłaconych przez Viamind wierzytelności wynikających z umowy między P4, a 
Viamind, na wypadek, gdyby nie zostały one zapłacone przez Viamind. Poręczenie jest nieodwołalne, 
bezwarunkowe i jest skuteczne równieŜ w stosunku do zobowiązań powstałych przed datą jego 
udzielenia. Jednocześnie, Emitent informuje, iŜ wierzytelności przysługujące P4 w stosunku do 
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Viamind są, na podstawie złoŜonego poręczenia, przedmiotem ubezpieczenia udzielonego przez TU 
Euler Hermes S.A. Termin waŜności udzielonego ubezpieczenia naleŜności to 31.07.2010 r.  
 
 
8. Segmenty działalno ści 
 
Podstawowym segmentowym układem sprawozdawczym przyjętym przez Spółkę Eurotel S.A. jest 
układ według segmentów branŜowych. Układem uzupełniającym jest układ według segmentów 
geograficznych, przy czym Spółka działa w jednym rejonie geograficznym, którym jest Polska. 
Podstawowa działalność Spółki mieści się w dwóch segmentach branŜowym, tj. Usługi pośrednictwa 
w sprzedaŜy produktów Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. oraz sprzedaŜ doładowań 
telefonicznych wszystkich sieci komórkowych. 
 
W poniŜszych tabelach zostały przedstawione dane dotyczące przychodów, kosztów  bezpośrednich 
oraz niektórych aktywów i pasywów segmentów branŜowych na 31 grudnia 2009 roku oraz na 31 
grudnia 2008 roku. 
 
 

stan na 31.12.2009r. 
SprzedaŜ 
produktów  Doładowania  

 PTC Spółka z o.o. Elektroniczne 
Przychody ze sprzedaŜy usług                 52 965                      152    
Koszty prowizji (sieć dealerska)                 29 888                      135    
Przychody ze sprzedaŜy towarów                 28 997                 13 893    
Koszt własny sprzedaŜy towarów                 28 559                 13 392    
Rzeczowe aktywa trwałe                         851                      80    
Wartość firmy                 18 581                        -      
Inne wartości niematerialne                        -                     1 215    
Zapasy                   1 121                        -      
NaleŜności krótkoterminowe                   2 994                      796    
Zobowiązania krótkoterminowe                   5 077                      752    
   
   
stan na 31.12.2008r.   

 
SprzedaŜ 
produktów  Doładowania  

 PTC Spółka z o.o. Elektroniczne 
Przychody ze sprzedaŜy usług                 39 175                       119     
Koszty prowizji (sieć dealerska)                 20 674                         -       
Przychody ze sprzedaŜy towarów                 22 359                  15 078     
Koszt własny sprzedaŜy towarów                 22 108                  14 538     
Rzeczowe aktywa trwałe                      845                         -       
Wartość firmy                 14 724                         -       
Inne wartości niematerialne                        -                      1 215     
Zapasy                     743                         -       
NaleŜności krótkoterminowe                   4 994                       678     
Zobowiązania krótkoterminowe                   2 448                       775     
   
   
 
Aktywa segmentu obejmują głównie rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, zapasy i 
naleŜności z tytułu dostaw i usług. 
Pasywa segmentu obejmują zobowiązania handlowe. 
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9. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powi ązanymi, dotycz ących przeniesienia 
praw i zobowi ązań  

  
Podmiotami powiązanymi ze Spółka są: 
 
Spółka zaleŜna „VIAMIND” Sp. z o.o., w której emitent posiada 70% udziałów oraz praw głosów na 
zgromadzeniu wspólników, a takŜe członkowie kadry zarządzającej i nadzorującej oraz bliscy 
członkowie ich rodzin. 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem miały miejsce następujące  istotne transakcje z 
podmiotami powiązanymi: 
 
a/ w dniu 19.10.2009 roku Emitent udzielił poŜyczki podmiotowi zaleŜnemu „VIAMIND” Sp. z o.o. z 
przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej działalności w wysokości 500 tys. zł. 
Na dzień bilansowy saldo naleŜności z tytułu udzielonej poŜyczki wynosi 506 tys. zł. 
 
b/ Emitent wynajmował  od małŜonki Prezesa Zarządu lokal przeznaczony na siedzibę Spółki w 
Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 57 – umowa najmu do 30.09.2009r. 
Wartość transakcji za okres 01.01.-31.12. 2009r. wynosi  100.602,13 zł. 
Na dzień 31.12.2009r. zobowiązania z tyt. powyŜszej transakcji wynoszą 2.770,40 zł 
 
c/ Emitent wynajmuje od V-ce Prezesa Zarządu lokal z przeznaczeniem na cele biurowe.  
Wartość transakcji za okres 01.01.-31.12.2009r. wynosi 7.441,16 zł 
Na dzień 31.12.2009r. brak zobowiązania z tyt. powyŜszej transakcji. 
 
 
 
 
Pozostałe informacje zgodnie z § 87 ust. 7. Rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2009 r. 
 
1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegaj ących 
konsolidacji. 
 
Emitent posiada 70% udziałów w Viamind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taborowej 20, 
które zostały nabyte w dniu 8 października 2009 roku i od tej daty dane Spółki zaleŜnej objęte są 
konsolidacją. Umowa sprzedaŜy udziałów tej Spółki została zawarta 30 września 2009 roku.  
 
 
2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki g ospodarczej, w tym w wyniku poł ączenia 
jednostek gospodarczych, przej ęcia lub sprzeda Ŝy jednostek grupy kapitałowej Emitenta, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyz acji i zaniechania działalno ści. 
 
Opisana powyŜej transakcja nabycia większościowego pakietu udziałów w Viamind Sp z o.o. 
spowodowała konsolidację wyniku tej spółki od 8 października 2009 roku. W wyniku skonsolidowanym 
grupy wpłynęło to na zwiększenie jej skonsolidowanego zysku w wysokości 186 tys. zł z czego 
Emitentowi przypada 130 tys. zł a udziałowcom mniejszościowym 56 tys. zł. 
 
 
3. Stanowisko Zarz ądu Eurotel S.A. odno śnie do mo Ŝliwo ści zrealizowania wcze śniej 
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w 
raporcie okresowym w stosunku do wyników prognozowa nych. 
 
Zarząd nie przewiduje publikacji prognozy na ten rok co wynika ze specyfiki działania Spółki, zaleŜnej 
w duŜej mierze od oferty operatora, na którą Emitent nie ma wpływu oraz od prowadzonych przez 
operatora działań dotyczących zmian systemu rozliczeń ze swoimi partnerami. Nie publikowanie 
prognoz wyników znajduje potwierdzenie równieŜ w praktyce gospodarczej innych spółek z branŜy. 
Wcześniejsze załoŜenia dotyczące utrzymania zeszłorocznego wyniku (za 2008 rok) w roku 2009, 
wydają się trafne i po czterech kwartałach 2009 moŜna je juŜ wstępnie potwierdzić, a nawet załoŜyć, 
Ŝe będą przekroczone 
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4. Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio przez podmioty 
zaleŜne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Z gromadzeniu Emitenta na dzie ń 
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty 
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładow ym, liczby głosów z nich wynikaj ących ich 
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na wa lnym Zgromadzeniu oraz wskazanie 
zmian w strukturze własno ści znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od p rzekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego. 
 
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio i pośrednio ponad 5% akcji 
wg stanu na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2009 r.: 
  
Lp.       Akcjonariusz               Liczba posiada nych akcji        % kapitału        % głosów na WZA  
  
1          Krzysztof Stepokura               1 131 182                            28,96%                   28,96% 
2          Jacek Foltarz                          1 125 000                            28,80%                   28,80% 
3          Allianz TFO                                268 205                              6,87%                     6,87% 
4          PKO TFI                                     208 674                              5,34%                     5,34% 
 
 
 
5. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emit enta lub uprawnie ń do nich (opcji) przez 
osoby zarz ądzające i nadzoruj ące Emitenta, zgodnie z posiadanymi przez Emitenta 
informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego  raportu kwartalnego. 
 
W raportowanym okresie nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu ani Rady Nadzorczej. 
Aktualny stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące  wg stanu na dzień 
przekazania raportu za IV kwartał 2009 r.: 
 
Lp.  Akcjonariusz  Liczba posiadanych 

akcji  
% kapitału  % głosów na WZA  

1. Krzysztof Stepokura 1.131.182 28,96% 28,96% 
2. Jacek Foltarz 1.125.000 28,8% 28,8% 
3. Tomasz Basiński 132.100 3,38% 3,38% 
5. Paweł Kostrzewski 7.321 0,19% 0,19% 
 
 
 
6. Wskazanie post ępowań tocz ących si ę przed s ądem, organem wła ściwym dla post ępowania 
arbitra Ŝowego lub organem administracji publicznej, z uwzgl ędnieniem informacji w zakresie: 
a) post ępowania dotycz ącego zobowi ązań albo wierzytelno ści emitenta lub jednostki od niego 
zaleŜnej, których warto ść stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitent a, z 
określeniem: przedmiotu post ępowania, warto ści przedmiotu sporu, daty wszcz ęcia 
post ępowania, stron wszcz ętego post ępowania oraz stanowiska emitenta, 
b) dwu lub wi ęcej post ępowań dotycz ących zobowi ązań oraz wierzytelno ści, których ł ączna 
warto ść stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów włas nych emitenta, z okre śleniem 
łącznej warto ści post ępowań odrębnie w grupie zobowi ązań oraz wierzytelno ści wraz ze 
stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesi eniu do najwi ększych post ępowań w 
grupie zobowi ązań i grupie wierzytelno ści - ze wskazaniem ich przedmiotu, warto ści 
przedmiotu sporu, daty wszcz ęcia post ępowania oraz stron wszcz ętego post ępowania. 
 
Z informacji posiadanych przez Zarząd Eurotel S.A. wynika, Ŝe Emitent nie jest stroną w 
postępowaniach sądowych, arbitraŜowych i administracyjnych opisanych w par. 87 ust. 7 pkt. 7  
Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych 
Emitenta.  
 
 
7. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub przez j ednostk ę od niego zale Ŝną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powi ązanymi, je Ŝeli pojedynczo lub ł ącznie s ą one istotne i zostały 
zawarte na innych warunkach ni Ŝ rynkowe 
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Nie wystąpiły takie transakcje. Transakcje rynkowe z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione 
powyŜej.  
 
 
8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub przez j ednostk ę od niego zale Ŝną poręczeń kredytu 
lub po Ŝyczki lub udzieleniu gwarancji – ł ącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale Ŝnej od 
tego podmiotu, je Ŝeli łączna warto ść istniej ących por ęczeń lub gwarancji stanowi 
równowarto ść co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 
Emitent w raportowanym okresie nie udzielał poręczeń kredytu ani poŜyczki, ani gwarancji jednemu 
podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 
10 % kapitałów własnych Emitenta. 
Poręczenie jakie zostało zostało udzielone w styczniu 2010 roku dla operatora PLAY w celu 
zabezpieczenie współpracy z Viamind Sp. z o.o. jest na kwotę 1 mln zł (jeden milion zł), co było 
przedmiotem stosownego raportu bieŜącego. 
 
 
9. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s ą istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ich zmian, o raz informacje, które s ą istotne dla 
oceny mo Ŝliwo ści realizacji zobowi ązań przez Emitenta. 
 
NajbliŜszy okres czasu planowany jest na wykorzystywanie przez Emitenta osiągniętej skali działania 
oraz czerpanie korzyści z przeprowadzonych zmian restrukturyzacyjnych.  
W ramach sieci Era przeprowadzany będzie cały czas proces optymalizacji Sie, który nabierać 
zaczyna charakteru ciągłego. W ramach operatora PLAY przewiduje się kontynuowanie procesu 
rozwoju organicznego oraz aktywne uczestniczenie w moŜliwych akwizycjach mniejszych podmiotów, 
słuŜących konsolidowaniu sieci tego operatora.  
Spółka ma ustabilizowaną pozycje na rynku z 30% w ramach operatora Era i rosnącą pozycją w 
ramach operatora PLAY.  
Spółka zachowuje cały czas płynność finansową i wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a Zarząd nie 
widzi zagroŜeń z tym związanych równieŜ w najbliŜszym okresie czasu.  
 
 
10. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b ędą miały wpływ na osi ągnięte przez niego 
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartał u. 
 
W ciągu najbliŜszych miesięcy moŜliwe będzie praktyczne zweryfikowanie skutków zmodyfikowanych 
zasad wypłaty prowizji przez operatora sieci Era. Zmiany te uzaleŜniły wypłatę części składników 
wynagrodzenia prowizyjnego od osiągnięcia określonych przez operatora parametrów sprzedaŜy. 
Skutkować to moŜe brakiem wypłaty tych składników w przypadku niektórych punktów sprzedaŜy lub 
w niektórych okresach czasu. Wprowadzone zmiany będą weryfikowane przez rynek i w przypadku 
braku ich skutecznego oddziaływania oraz niemoŜliwości zapewnienia określonych przychodów przez 
poszczególne punkty sprzedaŜy, będą prawdopodobnie podlegały modyfikacji. Warto podkreślić, Ŝe 
składniki dodatkowe wynagrodzenia jakie do tej pory miały charakter czasowy, obecnie będą 
utrzymane co najmniej do końca roku na podstawie stosownego oświadczenia ze strony operatora. 
  
Na wyniki kolejnych kwartałów znacznie większy wpływ będzie miało realizowanie zysków przez  
Viamind Sp. z. o.o.  Wynik Viamind będzie wykazywał tendencje rosnącą w ciągu roku, gdyŜ 
planowany i realizowany jest program dynamizowania wielkości sieci tej spółki w ramach operatora 
PLAY. Wsparcie jakiego udziela Emitent swojej spółce zaleŜnej pozwala na moŜliwość osiągnięcia 
przez nią znaczącego przyrostu wielkości sieci sprzedaŜy.   
  
 
 
 


