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Wybrane dane finansowe na dzie ń 31.03.2011 r., zawieraj ące podstawowe pozycje 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansoweg o (równie Ŝ przeliczone 

na euro). 
 
 

 dane w tys. PLN    
dane w tys 
EUR     

 
1 kwartał 
2011 rok 2010 

1 kwartał 
2010  1 kwartał 2011 rok 2010 

1 kwartał 
2010 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów          26 891         113 934              24 541                   6 766           28 452                6 186    

II. Zysk (strata) brutto            2 288             8 634                   771                      576             2 156                   194    

III. Zysk (strata) netto            1 884             6 969                   663                      474             1 740                   167    

IV. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej            3 624             1 533    -             718                      912                383    -             181     

V. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej -             120             1 188    -             104      -                 30                297    -               26     

VI. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej -             521    -        4 364    -             101      -               131    -       1 090    -               25     

VII. Przepływy pienięŜne netto, razem            2 983    -        1 643    -             923                      751    -          410    -             233     

VIII. Aktywa, razem          60 006           54 788              46 364                 14 957           13 834              12 005    

IX. Zobowiązania           22 611           19 277              12 662                   5 636             4 868                3 278    

X. Kapitał własny          37 395           35 511              33 702                   9 321             8 967                8 726    

XI. Kapitał akcyjny               750                750                   781                      187                189                   202    

XII. WaŜona liczba akcji (w szt.)     3 748 255      3 811 020         3 906 250            3 748 255      3 811 020         3 906 250    

XIII. Zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł/ EUR) 9,98 9,32 8,63   2,51 2,33 2,18 

XIV. Wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł/EUR) 0,50 1,83 0,17   0,12 0,46 0,04 
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Wybrane dane finansowe na dzie ń 31.03.2011 r., zawieraj ące podstawowe pozycje 
skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego ( równie Ŝ przeliczone na 

euro). 
 
 
 dane w tys. PLN    dane w tys EUR   

 1 kwartał 2011 rok 2010 
1 kwartał 
2010  

1 kwartał 
2011 rok 2010 

1 kwartał 
2010 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów            22 061           96 971             21 266                 5 551             24 216               5 361    

II. Zysk (strata) brutto              1 914             7 472                  584                    482               1 866                  147    

III. Zysk (strata) netto              1 575             6 027                  492                    396               1 505                  124    

IV. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej              3 458             1 189    -             860                    870                  297    -             217    

V. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej -              516             2 199    -               36      -             130                  549    -                 9    

VI. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej                   -      -       4 561    -               22                       -      -          1 139    -                 6    

VII. Przepływy pienięŜne netto, razem              2 942    -       1 173    -             918                    740    -             293    -             231    

VIII. Aktywa, razem            44 691           44 518             41 537               11 140             11 241             10 755    

IX. Zobowiązania               8 707           10 109               8 166                 2 170               2 553               2 114    

X. Kapitał własny            35 984           34 409             33 371                 8 969               8 688               8 640    

XI. Kapitał akcyjny                 750                750                  781                    187                  189                  202    

XII. WaŜona liczba akcji (w szt.)       3 748 255      3 811 020        3 906 250          3 748 255        3 811 020        3 906 250    

XIII. Zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł/ EUR)                0,42               1,58                 0,13                   0,11                 0,39                 0,03    

XIV. Wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł/EUR)                9,60               9,03                 8,54                   2,39                 2,28                 2,21    
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Kursy zastosowane do przeliczenia: 
 

 
 Kurs Euro 

 
31.03.2011 

 
31.12.2010 

 

 
31.03.2010 

   
Kurs na ostatni dzień w okresie 

 
4,0119 

 
3,9603 

 
3,8622 

 
Kurs średni w okresie 

 
3,9742 

 
4,0044 

 
3,9669 

 
 
 
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR w/g następujących zasad: 
 
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów 
pienięŜnych w/g średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na 
ostatni dzień kaŜdego miesiąca w następujących okresach: 
 
01.01 – 31.03.2011 r.    3,9742 
01.01 - 31.12.2010 r.     4,0044 
01.01 – 31.03.2010 r.    3,9669 
 
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z pozycji finansowej  wg średniego kursu 
ogłoszonego przez NBP na dzień: 
 
31.03.2011 r.               4,0119 
31.12.2010 r.               3,9603 
31.03.2010 r.               3,8622 
 
 
Kursy przyjęte do przeliczenia oraz sposób przeliczenia przedstawiają poniŜsze tabele: 
 
 

2011             

I/2011 II/2011 III/2011                   Razem 

3,9345 3,9763 4,0119                   11,9227 

ilość okresów 3 

kurs średni w okresie 3,9742 

             

             

2010             

I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 V/2010 VI/2010 VII/2010 VIII/2010 IX/2010 X/2010 XI/2010 XII/2010 Razem 

4,0616 3,9768 3,8622 3,902 4,077 4,1458 4,008 4,0038 3,987 3,9944 4,0734 3,9603 48,0523 

ilość okresów 12 

kurs średni w okresie 4,0044 

             
             
2010             

I/2010 II/2010 III/2010                   Razem 

4,0616 3,9768 3,8622                   11,9006 

ilość okresów 3 

kurs średni w okresie 3,9669 
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SKONSOLIDOWANE   SPRAWOZDANIE  Z SYTUACJI  FINANSOW EJ 

za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2011 r. wraz z danymi 
porównywalnymi za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2010 r. 

 
 
 
 
 

  AKTYWA 2011.03.31 2010.12.31 2010.03.31 

A. Aktywa trwałe  26 117 26 228 25 514 

  Wartość firmy jednostek zaleŜnych 3 034 3 034 3 034 

I.  Wartości niematerialne i prawne, w tym: 19 717 19 784 19 771 

  * wartość firmy 18 480 18 480 18 480 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 3 040 2 994 2 517 

III.   NaleŜności długoterminowe 134 134 97 

IV.  Inwestycje długoterminowe  0 0 0 

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  192 282 95 

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 192 282 95 

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe   0 0 0 

B. Aktywa obrotowe  33 889 28 560 20 850 

I    Aktywa przeznaczone do sprzedaŜy     1 143 

II.  Zapasy 3 723 3 855 3 235 

III  NaleŜności krótkoterminowe  24 764 22 483 13 328 

1.     od jednostek powiązanych 39 17   

2.     od pozostałych jednostek 24 725 22 466 13 328 

IV Aktywa finansowe 80 83 0 

1.     w jednostkach powiązanych  0 0 0 

2.     w pozostałych jednostkach 80 83  0 

V. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 5 011 2 028 2 748 

VI.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  311 111 396 

  AKTYWA, razem 60 006 54 788 46 364 
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    stan na: 

  PASYWA  2011.03.31 2010.12.31 2010.03.31 

A. Kapitał (fundusz) własny 37 395 35 511 33 702 

I.  Kapitał akcyjny 750 750 781 

II.  NaleŜne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst. 
(wielkość ujemna)        

III.  Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)      -1 502 

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy 27 632 27 632 20 185 

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny        

VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     7 500 

VII. Zyski zatrzymane 110     

VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  6 687 110 6 025 

IX.  Zysk (strata) netto, w tym: 1 884 6 969 663 

  Przypadający na udziałowców mniejszościowych 93 282 51 

  Kapitał mniejszości 332 50 50 

X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)        

B. ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowi ązania   22 611 19 277 12 662 

I.  Rezerwy na zobowiązania  535 724 330 

1.  Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 260 325 64 

2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  22 22 10 

3.  Pozostałe rezerwy  253 377 256 

II.  Zobowiązania długoterminowe 46 146 81 

1.     wobec jednostek powiązanych       

2.     wobec pozostałych jednostek 46 146 81 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 22 025 18 407 12 251 

1.     wobec jednostek powiązanych 3     

2.     wobec pozostałych jednostek 22 022 18 407 12 251 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe  5 0 0 

1.     długoterminowe       

2.     krótkoterminowe 5 0 0 

  PASYWA, razem 60 006 54 788 46 364 

     

 Wartość księgowa           37 395               35 511               33 702     

 liczba akcji na dzień bilansowy(w szt)      3 748 255          3 748 255          3 906 250     

 Wartość księgowa na 1 akcję                9,98                   9,47                   8,63     
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SPRAWOZDANIE  Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  Grupy Eurotel  S.A. 
za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2011 roku  wraz z danymi     

porównywalnymi za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2010 r. 
 

 
 

    Obroty za okres 

  Wyszczególnienie 01.01.2011-
31.03.2011 

01.01.2010-
31.03.2010 

A. Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów, towarów i 
materiałów, w tym:  26 891 24 541 

    

I.  Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 15 576 13 152 

II.  Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 11 315 11 389 

B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,  w 
tym:  19 195 18 916 

    

I.  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów  8 193 7 870 

II.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów  11 002 11 046 

C.  ZYSK/STRATA BRUTTO ZE SPRZEDA śY (A-B) 7 696 5 625 

D.     Koszty sprzedaŜy 4 109 3 408 

E.     Koszty ogólnego zarządu 1 391 1 399 

F.     Pozostałe przychody 179 84 

G.     Pozostałe koszty 95 130 

H.  ZYSK/STRATA z działalno ści kontynuowanej (C-D-E+F-G)  2 280  772 

I.     Przychody finansowe 28 14 

J.    Koszty finansowe 20 15 

K. ZYSK/STRATA BRUTTO  (H+I-J) 2 288 771 

L.     Podatek dochodowy  404 108 

Ł.    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)  

    

M. Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej (K-L-Ł) 1 884  663 

N. Inne całkowite dochody 0 0 

O. Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 0  0 

P. Całkowite dochody ogółem 1 884 663 

R. Zysk (strata) netto przypadaj ący: 1 884 663 

S. Akcjonariuszom Spółki dominującej 1 791 613 

T. Udziałowcom mniejszościowym 93 51 

U. Całkowity dochód ogółem przypadaj ący: 1 884  663 

W. Akcjonariuszom Spółki dominującej 1 791 612 

Y. Udziałowcom mniejszościowym 93 51 

    

    

 Zysk netto (zanualizowany)             1 884                   663    

 Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 748 255      3 906 250    

 Zysk na 1 akcję zwykłą                0,50                  0,17    
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNY M  

Grupy  „EUROTEL” S.A. 
 za okres 3 miesi ęcy zako ńczony  31.03.2011 roku wraz z danymi 
porównywalnymi za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2010 r. 

 
 

Obroty za okres 
  Wyszczególnienie 01.01.2011-

31.03.2011 
01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2010-
31.03.2010 

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) 35 511  33 039 33 039 

   - korekty błędów podstawowych        

I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO), po 
korektach 35 511 33 039 33 039 

1. Kapitał podstawowy na pocz ątek okresu  750  781 781 

1.1. Zmiany kapitału podstawowego        

  a) zwiększenie z tytułu:       

   - emisja akcji        

  .....       

  ......       

  b) zmniejszenie    31   

          

  .....       

  ......       

   - umorzenie akcji własnych   31   

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu  750  750 781 

2. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu        

2.1. Zmiana naleŜnych wpłat na kapitał podstawowy        

  a) zwiększenie        

  .....       

  ......       

  b) zmniejszenie       

  .....       

  ......       

2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu  0     

3. Akcje własne na początek okresu    -1 502   

  a) zwiększenie     -1 502 

  b) zmniejszenie   -1 502   

3.1. Akcje własne na koniec okresu  0 0 -1 502 

4. Kapitał zapasowy na pocz ątek okresu 27 632  20 185 20 185 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego        

  a) zwiększenie  0 7 447 0 

   - emisji akcji powyŜej wartości nominalnej        

   - z podziału zysku        

   - z kapitału rezerwowego   6 030   

   - z podziału zysku za poprzedni rok   1 417   

  .....       

  b) zmniejszenie 0   0 

   - utworzenie kapitału rezerwowego       

  .....       

  .....       
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4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okres u  27 632 27 632 20 185 

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

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny        

  a) zwiększenie        

  .....       

  ......       

  b) zmniejszenie  0     

    - zbycia środków trwałych        

  ......       

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec o kresu  0      

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz ątek okresu  0  7 500 7 500 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych       

  a) zwiększenie (z tytułu)  0     

   - utworzenie (skup akcji własnych)       

  ......       

  b) zmniejszenie  0 7 500   

  wykorzystanie w procesie skupu akcji własnych   1 470   

  przeniesienie na kapitał zapasowy   6 030   

  ......       

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

7. Zyski zatrzymane na pocz. okresu 0     

  zwiększenia:       

      - zysk za 2009r. 110     

  zmniejszenia 0     

  Zyski zatrzymane na koniec okresu 110     

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu  6 969  6 072 6 072 

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 969 6 072 6 072 

  zmiany zasad rachukowości - przejście na MSR/MSSF 0     

8.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po korektach  6969  6 072 6 072 

  a) zwiększenie 0     

    - podziału zysku z lat ubiegłych        

  ......       

  b) zmniejszenie 0 5 962 47 

   - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy    1 417   

   - dywidenda   4 498   

  przeniesienie 29,99% zysku netto 2009r. (od dnia objęcia 
kontrolą) jednostki zaleŜnej na kapitał mniejszości 

  47 47 

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  6 969  110 6 025 

8.4. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu,  0      

    - korekty błędów podstawowych        

8.5. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po korektach  0    0 

  a) zwiększenie        

    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia        

  .....       

  b) zmniejszenie  0     

   - podział wyniku za rok poprzedni       

  ......       

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  0      
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9. Zysk netto przypadaj ący:  1 884 6 969 663 

  Akcjonariuszom Spółki dominującej 1 791 6 687 612 

  Udziałowcom mniejszościowym 93 282 51 

  Kapitał mniejszo ści na pocz ątek okresu 50  3 3 

  zwiększenie - zysk z lat ubiegłych przypadający udziałowcom 
mniejszościowym 

282 47 47 

  Kapitał mniejszo ści na koniec okresu 332  50 50 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  37 395 35 511 33 702 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH   

GRUPY „EUROTEL” S.A.  
 za okres 3 miesi ęcy zako ńczony  31.03.2011 roku wraz z danymi 
porównywalnymi za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2010 r. 

 
 
 
 

    Obroty za okres 

  Wyszczególnienie 01.01.2011-
31.03.2011 

01.01.2010-
31.03.2010 

A. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej      

I. Zysk (strata) netto  1 884 663 

II. Korekty razem  1 740 -1 381 

1. Amortyzacja  193 135 

2. Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych      

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  13 9 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej    75 

5. Zmiana stanu rezerw  -189 -158 

6. Zmiana stanu zapasów  132 -71 

7. Zmiana stanu naleŜności, w tym aktywów finansowych -2 281 3 924 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
poŜyczek i kredytów  

4 353 -4 954 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -105 -148 

  Podatek dochodowy bieŜący  379 54 

10. Podatek dochodowy zapłacony  -755 -247 

10. Inne korekty      

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej (I-II)  3 624  -718 

B. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści 
inwestycyjnej      

I. Wpływy  3 49 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych  

  49 

2. Zbycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaŜy     

3. Z aktywów finansowych, w tym:  3   

  a) w jednostkach powiązanych      

  b) w pozostałych jednostkach  3   

   - zbycie aktywów finansowych     

   - dywidendy i udziały w zyskach      

   - spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych     

   - odsetki      

   - inne wpływy z aktywów finansowych  3   

4. Inne wpływy inwestycyjne      

II. Wydatki  123 153 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych  123 153 

2. Przejęcie jednostki zaleŜnej     

3. Na aktywa finansowe, w tym:    0 

  a) w jednostkach powiązanych      

  b) w pozostałych jednostkach      

   - nabycie aktywów finansowych      

   - udzielone poŜyczki długoterminowe      
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4. Inne wydatki inwestycyjne      

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści inwestycyjnej (I-
II)  -120 -104 

C. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej      

I. Wpływy  0 0 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału      

2. Kredyty i poŜyczki      

3. Emisja dłuŜnych papierów finansowych     

4. Inne wpływy finansowe      

II. Wydatki  521 101 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych      

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli      

3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku      

4. Spłaty kredytów i poŜyczek  458   

5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych      

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych      

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  50 92 

8. Odsetki  13 9 

9. Inne wydatki finansowe     

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej (I-II)  -521  -101 

D. Przepływy pieni ęŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)  2 983  -923 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ęŜnych, w tym:  2 983  -923 

   - zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic 
kursowych     

F. Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu  2 028  3 671 

G. Środki pieni ęŜne na koniec okresu (F+/-D), w tym:  5 011  2 748 

   - o ograniczonej moŜliwości dysponowania      
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SPRAWOZDANIE  Z SYTUACJI  FINANSOWEJ  Eurotel S.A. 
za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2011 r. wraz z danymi 

porównywalnymi za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2010 r. 
 
 
 
 

  AKTYWA 2011.03.31 2010.12.31 2010.03.31 

A. Aktywa trwałe  24 804 25 023 24 908 

I.  Wartości niematerialne i prawne, w tym: 19 706 19 772 19 764 

  * wartość firmy 18 480 18 480 18 480 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 1 813 1 877 2 003 

III.   NaleŜności długoterminowe 78 77 44 

IV.  Inwestycje długoterminowe  3 041 3 041 3 041 

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  166 256 56 

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 166 256 56 

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe        

B. Aktywa obrotowe  19 887 19 495 16 629 

I    Aktywa przeznaczone do sprzedaŜy     1 143 

II.  Zapasy 1 914 2 103 2 196 

III  NaleŜności krótkoterminowe  12 168 15 240 10 200 

1.     od jednostek powiązanych 179 127 214 

2.     od pozostałych jednostek 11 989 15 113 9 986 

IV Aktywa finansowe 586 83 532 

1.     w jednostkach powiązanych 506   532 

2.     w pozostałych jednostkach 80 83   

V. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 4 931 1 989 2 244 

VI.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  288 80 314 

  AKTYWA, razem 44 691 44 518 41 537 
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    stan na: 

  PASYWA  2011.03.31 2010.12.31 2010.03.31 

A. Kapitał (fundusz) własny 35 984 34 409 33 371 

I.  Kapitał akcyjny 750 750 781 

II.  NaleŜne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst. 
(wielkość ujemna)  

      

III.  Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)      -1 502 

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy 27 632 27 632 20 185 

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny        

VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     7 500 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  6 027   5 915 

VIII. Zysk (strata) netto  1 575 6 027 492 

IX.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)  

      

B. ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowi ązania   8 707 10 109 8 166 

I.  Rezerwy na zobowiązania  427 613 296 

1.  Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 171 236 53 

2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  22 22 10 

3.  Pozostałe rezerwy  234 355 233 

II.  Zobowiązania długoterminowe 12 12 11 

1.     wobec jednostek powiązanych       

2.     wobec pozostałych jednostek 12 12 11 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 8 263 9 466 7 859 

1.     wobec jednostek powiązanych 3     

2.     wobec pozostałych jednostek 8 260 9 466 7 859 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe  5 18 0 

1.     długoterminowe       

2.     krótkoterminowe 5 18 0 

  PASYWA, razem 44 691 44 518 41 537 

     

 Wartość księgowa           35 984              34 409              33 371    

 liczba akcji na dzień bilansowy (w szt)      3 748 255         3 748 255         3 906 250    

 Wartość księgowa na 1 akcję                9,60                  9,18                  8,54    
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   SPRAWOZDANIE  Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  Eurotel S.A. 
za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2011 roku  wraz z danymi      
porównywalnymi za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2010 r. 
 

 
    Obroty za okres 

  Wyszczególnienie 01.01.2011-
31.03.2011 

01.01.2010-
31.03.2010 

A. Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów, towarów i 
materiałów, w tym:  22 061 21 266 

   - jednostkom powiązanym  84 177 

I.  Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 12 075 10 683 

II.  Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 9 986 10 583 

B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,  w 
tym:  16 091 16 464 

   - jednostkom powiązanym  7   

I.  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów  6 393 6 191 

II.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów  9 698 10 273 

C.  ZYSK/STRATA BRUTTO ZE SPRZEDA śY (A-B) 5 970 4 802 

D.     Koszty sprzedaŜy 2 939 3 130 

E.     Koszty ogólnego zarządu 1 221 1 139 

F.     Pozostałe przychody 154 83 

G.     Pozostałe koszty 76 54 

H.  ZYSK/STRATA z działalno ści kontynuowanej (C-D-E+F-G)  1 888  562 

I.     Przychody finansowe 32 32 

J.    Koszty finansowe 6 10 

K. ZYSK/STRATA BRUTTO  (H+I-J) 1 914 584 

L.     Podatek dochodowy  339 92 

Ł.    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)  

0  0 

M. Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej (K-L-Ł) 1 575  492 

 
 N. 
 

Inne całkowite dochody 0 0 

O. Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 0  0 

P. Całkowite dochody ogółem 1 575 492 

 
 

 
Zysk netto (zanualizowany)             1 575                   492    

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 748 255      3 906 250  

Zysk na 1 akcję zwykłą                0,42                  0,13    
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                              ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
 „EUROTEL” S.A. 

 za okres 3 miesi ęcy zako ńczony  31.03.2011 roku wraz z danymi porównywalnymi  za 
okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2010 r. 

 
 
 

Obroty za okres 
  Wyszczególnienie 01.01.2011-

31.03.2011 
01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2010-
31.03.2010 

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) 34 409  32 879 32 879 

   - korekty błędów podstawowych  0   0 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO), po 
korektach 34 409 32 879 32 879 

1. Kapitał podstawowy na pocz ątek okresu  750  781 781 

1.1. Zmiany kapitału podstawowego        

  a) zwiększenie z tytułu:       

   - emisja akcji        

  b) zmniejszenie    31   

   - umorzenie akcji własnych   31   

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu  750  750 781 

2. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu        

2.1. Zmiana naleŜnych wpłat na kapitał podstawowy        

  a) zwiększenie        

  b) zmniejszenie       

2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu        

3. Akcje własne na początek okresu    -1 502 -1 502 

  a) zwiększenie       

  b) zmniejszenie   -1 502   

3.1. Akcje własne na koniec okresu  0 0 -1 502 

4. Kapitał zapasowy na pocz ątek okresu 27 632  20 185 20 185 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego        

  a) zwiększenie  0 7 447   

   - emisji akcji powyŜej wartości nominalnej        

   - z podziału zysku        

   - z kapitału rezerwowego   6 030   

   - z podziału zysku za poprzedni rok   1 417   

  b) zmniejszenie 0   0 

   - utworzenie kapitału rezerwowego       

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okres u  27 632 27 632 20 185 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz ątek 
okresu        

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny        

  a) zwiększenie        

  b) zmniejszenie        

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec o kresu        

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz ątek okresu  0  7 500 7 500 
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6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych       

  a) zwiększenie (z tytułu)      0 

   - utworzenie (skup akcji własnych)       

  b) zmniejszenie    7 500 0 

  wykorzystanie w procesie skupu akcji włanych   1 470   

  przeniesienie na kapitał zapasowy   6 030   

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

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu  6 027  5 915 5 915 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   5 915 5 915 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po korektach  6027  5 915 5 915 

  a) zwiększenie       

    - podziału zysku z lat ubiegłych        

  b) zmniejszenie   5 915   

   - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy    1 417   

   - dywidenda   4 498   

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  6 027  0 5 915 

7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu,  0  0 0 

    - korekty błędów podstawowych        

7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po korektach  0  0 0 

  a) zwiększenie        

    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia        

  b) zmniejszenie        

   - podział wyniku za rok poprzedni       

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  0  0 0 

8. Wynik netto  1 575 6 027 492 

  zysk netto 1 575 6 027 492 

  b) strata netto        

  c) odpisy z zysku       

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  35 984 34 409 33 371 
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               SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH   „EUROTEL” S.A.  
 za okres 3 miesi ęcy zako ńczony  31.03.2011 roku wraz z danymi porównywalnymi  za 

okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2010 r. 
 
 

    Obroty za okres 

  Wyszczególnienie 01.01.2011-
31.03.2011 

01.01.2010-
31.03.2010 

A. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej      

I. Zysk (strata) netto  1 575 492 

II. Korekty razem  1 883 -1 352 

1. Amortyzacja  149 115 

2. Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych      

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  -6 -21 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej    0 

5. Zmiana stanu rezerw  -186 -121 

6. Zmiana stanu zapasów  189 212 

7. Zmiana stanu naleŜności, w tym aktywów finansowych 3 071 4 673 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
poŜyczek i kredytów  

-802 -5 833 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -131 -184 

  Podatek dochodowy bieŜący 314 54 

10. Podatek dochodowy zapłacony -715 -247 

10. Inne korekty      

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej (I-II)  3 458  -860 

B. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści 
inwestycyjnej      

I. Wpływy  3 1 420 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych  

    

2. Zbycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaŜy     

3. Z aktywów finansowych, w tym:  3   

  a) w jednostkach powiązanych      

  b) w pozostałych jednostkach  3   

   - zbycie aktywów finansowych     

   - dywidendy i udziały w zyskach      

   - spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych     

   - odsetki      

   - inne wpływy z aktywów finansowych  3   

4. Inne wpływy inwestycyjne    1 420 

II. Wydatki  519 1 456 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych  

19 36 

 
2. 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne  

    

3. Na aktywa finansowe, w tym:  500 0 

  a) w jednostkach powiązanych  500   

  b) w pozostałych jednostkach  0   
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   - udzielone poŜyczki długoterminowe      

4. Inne wydatki inwestycyjne    1 420 

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści inwestycyjnej (I-
II)  -516 -36 

C. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej      

I. Wpływy  0 0 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału  

    

2. Kredyty i poŜyczki  0   

3. Emisja dłuŜnych papierów finansowych     

4. Inne wpływy finansowe  0   

II. Wydatki  0 22 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych      

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli      

3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku  

    

4. Spłaty kredytów i poŜyczek      

5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych      

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych      

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego    17 

8. Odsetki    5 

9. Inne wydatki finansowe     

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej (I-II)  0  -22 

D. Przepływy pieni ęŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)  2 942  -918 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ęŜnych, w tym:  2 942  -918 

   - zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic 
kursowych 

    

F. Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu  1 989  3 162 

G. Środki pieni ęŜne na koniec okresu (F+/-D), w tym:  4 931  2 244 

   - o ograniczonej moŜliwości dysponowania      
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INFORMACJA DODATKOWA do skonsolidowanego raportu za  I kwartał 2011 r. 
 
 
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 (Dz.U. Nr 209 poz 
1744),  przekazujemy następujące informacje: 
 
1. Informacje o jednostce dominuj ącej: 
Jednostka dominująca: „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 
 
2. Czasu trwania Spółki 
- nieoznaczony; 
Eurotel S.A. powstała wskutek przekształcenia Eurotel Spółka z o.o. z dniem 01 czerwca 2006r. 
 
3. Informacje dotycz ące składu osobowego Zarz ądu oraz Rady Nadzorczej Jednostki 
Dominuj ącej: 
Skład Zarządu na dzień 31.03.2011 roku był  następujący: 
Prezes Zarządu – Krzysztof Stepokura 
Wiceprezes Zarządu - Tomasz Basiński 
W raportowanym okresie nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. 

 
Skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej  na dzień 31.03.2011 roku: 
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Płachta  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Foltarz 
Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Parnowski 
Członek Rady Nadzorczej – Paweł Kostrzewski 
Członek Rady Nadzorczej – Jacek Struk 
W raportowanym okresie nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej. 
 
4. W skład przedsi ębiorstwa Jednostki dominuj ącej nie wchodz ą wewn ętrzne jednostki 
organizacyjne. 
 
5. Skład Grupy kapitałowej EUROTEL S.A. 

Na dzień 31.03.2011 roku emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące  
sprawozdanie finansowe jednostki dominującej „EUROTEL” S.A. oraz jednostki zaleŜnej „VIAMIND” Sp. z 
o.o. 
 
6. Informacje o Jednostce zale Ŝnej 
Nazwa Jednostki zaleŜnej: „Viamind” Sp. z o.o. 
Forma prawna: Spółka z o.o. 
Siedziba:  02-699 Warszawa,  ul. Taborowa 20  
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w 
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000285357 
Regon: 141064315 
NIP: 951-22-25-244 
Podstawowy przedmiot działalności :  
Usługi pośrednictwa, sprzedaŜ produktów i usług sieci PLAY  
PKD 6110 Z 
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Czas trwania spółki: nieokreślony 
Kapitał zakładowy spółki wynosi  204.100,00 zł 
Udział „EUROTEL” S.A. w kapitale spółki zaleŜnej i głosach na walnym zgromadzeniu: 
„EUROTEL” S.A. jest właścicielem 1.429 udziałów spółki „VIAMIND” Sp. z o.o., co daje 70,01% udziału w 
głosach na Zgromadzeniu Wspólników oraz 70,01% udziału w kapitale zakładowym. 
Data objęcia spółki kontrolą: 8 października 2009 roku. 
 
 
7.  Podstawa sporz ądzenia sprawozdania finansowego 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011 zakończony 31 marca 2011 roku 
zawiera dane finansowe Emitenta oraz jednostki zaleŜnej „VIAMIND” Sp. z o.o. 
Porównywalne dane finansowe na dzień 31 marca 2010 roku zostały przygotowane w oparciu o te same 
podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego , z wyjątkiem zmian prezentacyjnych: 
 
- dokonano zmiany prezentacji rozwiązania rezerw na  niewykorzystane urlopy wypoczynkowe z 
pozostałych przychodów operacyjnych do kosztów działalności operacyjnej przez ich zmniejszenie; 
 
- dokonano zmiany prezentacji rozwiązania odpisu z tyt. aktualizacji zapasu magazynowego z 
pozostałych przychodów operacyjnych do kosztu własnego sprzedaŜy przez ich zmniejszenie; 
 
- dokonano zmiany prezentacji zobowiązań z tyt. niezafakturowanych na dzień bilansowy kosztów Grupy 
z krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych do zobowiązań krótkoterminowych; 
 
Wpływ wyŜej wymienionych zmian prezentacyjnych na zysk netto oraz płynność finansową emitenta 
przedstawiono w dodatkowych informacjach w pkt.11). 
 
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2011 roku Grupa Kapitałowa EUROTEL 
S.A. nie zmieniała istotnych wartości szacunkowych. 
 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest metodą pełną.  
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej  zatwierdzonymi przez UE, wydanymi i obowiązującymi na 
dzień bilansowy. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę 
toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzona przez Grupę działalność, w 
zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma róŜnicy między standardami MSSF, 
które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. 
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”). 
Zmiany do opublikowanych Standardów i Interpretacji, które weszły w Ŝycie od 1 stycznia 2010 roku: 
 
PoniŜej  przedstawiono opublikowane nowe standardy, zmiany oraz interpretacje do istniejących 
standardów właściwe dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2011 roku 
lub po tej dacie. 
 
- MSSF 2 (zmiana) „Płatności w formie akcji” - obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2010 r. lub później. Zmiany precyzują zakres oraz sposób księgowego ujęcia  transakcji 
płatności w formie akcji pomiędzy jednostkami naleŜącymi do grupy kapitałowej oraz dostosowują zakres 
Standardu tak, aby objął wytyczne zamieszczone uprzednio w prezentacji KIMSF 8 „Zakres MSSF 2”. 
PowyŜsze zmiany spowodują wycofanie interpretacji KIMSF 8 oraz KIMSF 11.  
 
- MSSF 3 (nowelizacja) „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSR 27 (zmiana) „Skonsolidowane i 
jednostkowe sprawozdania finansowe”, obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się z 
dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. 
Zmienione standardy stanowią dalsze rozwinięcie modelu przejęcia i nakładają obowiązek stosowania 
modelu jednostki gospodarczej. 
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Zgodnie ze zmodyfikowanym MSSF 3 koszty związane z przejęciem jednostki ujmowane są w kosztach 
okresu. Zmiany MSSF 3 oraz związane z nimi zmiany w MSR 27 powodują, iŜ wartość firmy ustalana jest 
wyłącznie w momencie przejęcia kontroli. 
 
 
-   Zmiany do MSSF 7 – w zakresie ujawniania informacji o instrumentach finansowych. 
Zmiana standardu precyzuje wymagany poziom szczegółowości ujawnianych informacji dotyczących 
ryzyka kredytowego oraz zabezpieczeń i zapewnia zwolnienie z ujawniania informacji o 
renegocjonowanych kredytach. 
-  MSSF 9 „Instrumenty finansowe” mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2013 r. lub później z moŜliwością wcześniejszego stosowania.  MSSF 9 stanowi pierwszą część 
I Fazy projektu RMSR, aby zastąpić MSR 39. MSSF 9 wprowadza ulepszone i uproszczone podejście do 
klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych w porównaniu z wymogami MSR 39. Ten standard nie został 
jeszcze zatwierdzony przez UE. 
 
-  MSR 1 (zmiana) „ Prezentacja sprawozdań finansowych”. 
Zmiana doprecyzowała formę przedstawienia  analizy poszczególnych pozycji innych całkowitych 
dochodów: w zestawieniu ze zmian w kapitale własnym, bądź teŜ w notach do sprawozdania 
finansowego. 
Zmiana wchodzi w Ŝycie  z dniem 1 stycznia 2011 roku z moŜliwością wcześniejszego stosowania. 
 
- MSR 7 (zmiana) „Sprawozdanie z przepływów pienięŜnych” 
Zmiana w MSR 7 dotyczy doprecyzowania sposobu ujawniania informacji dotyczącej działalności 
inwestycyjnej.  
Zmiana w MSR 7 obowiązuje za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2010 roku. 
 
- MSR 24 (nowelizacja) „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” mający zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. lub później z moŜliwością wcześniejszego 
stosowania.  Znowelizowany standard upraszcza definicję podmiotu powiązanego, precyzuje znaczenie 
oraz eliminuje nieścisłości z definicji. 
 
- MSR 39 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” - „Pozycje zabezpieczane kwalifikujące 
się do rachunkowości zabezpieczeń” obowiązująca dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 
2009 r. lub później. Zmiany do MSR 39 wyjaśniają zasady określania ryzyk, które mogą być wyznaczone 
jako ryzyka podlegające zabezpieczeniu oraz ustalają, kiedy część przepływów pienięŜnych wynikających 
z instrumentu finansowego moŜna wyznaczyć jako pozycję zabezpieczaną. 
 
- KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom” obowiązująca dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub później. KIMSF 17 precyzuje, Ŝe naleŜną dywidendę naleŜy ująć 
w momencie jej zatwierdzenia, czyli kiedy nie jest juŜ zaleŜna od uznania jednostki. NaleŜną dywidendę 
naleŜy wyceniać w wartości godziwej wydanych aktywów netto, a róŜnicę między tą kwotą, a 
wcześniejszą wartością bilansową tych aktywów naleŜy ujmować w wyniku finansowym. 
 
 
- MSR 12 „Podatek dochodowy”   
Wymaga od jednostek wyceny aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zaleŜności od 
tego czy jednostka planuje realizację aktywów przez jego wykorzystanie czy sprzedaŜ. Dla aktywów 
wycenianych zgodnie z MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” ocena czy aktywa te zostaną 
zrealizowane przez ich wykorzystanie czy sprzedaŜ moŜe być trudna i subiektywna. Zmiany mają na celu 
rozwiązanie problemu przez wprowadzenie załoŜenia, Ŝe wartość składnika aktywów realizuje się zwykle 
w momencie jego sprzedaŜy. 
Standard obowiązuje od okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie. 
 
 
Zdaniem Zarządu Grupy nowe opublikowane standardy, zmiany oraz interpretacje właściwe dla okresów 
sprawozdawczych rozpoczynających się od 1 stycznia 2011 roku i późniejszych nie wpłynęły na 
sprawozdania finansowe Grupy za I kwartał 2011 roku oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej 
Eurotel SA. 
 
Zarząd Grupy nie skorzystał z moŜliwości wcześniejszego zastosowania standardów rachunkowości. 
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8.  ZałoŜenie kontynuacji działalno ści gospodarczej 
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy „EUROTEL” S.A. zostało sporządzone przy załoŜeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. 
Zarząd Spółki nie stwierdza, na dzień podpisania sprawozdania finansowego, istnienia faktów i 
okoliczności, które wskazywałyby na zagroŜenie dla moŜliwości kontynuowania działalności przez Grupę 
w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania 
bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 
 
9. Zasady konsolidacji 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki dominującej 
„EUROTEL” S.A. oraz sprawozdanie kontrolowanej przez jednostkę dominującą spółki zaleŜnej 
„VIAMIND” Sp. z o.o. sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku oraz dane 
porównawcze na dzień 31 marca 2010 roku.  
Przez kontrolę rozumie się moŜliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w 
celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. 
Na dzień nabycia jednostki zaleŜnej (objęcia kontroli) aktywa i pasywa jednostki nabywanej są wyceniane 
według ich wartości godziwej. NadwyŜka ceny nabycia nad wartością godziwą moŜliwych do 
zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach bilansu jako wartość 
firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niŜsza od wartości godziwej moŜliwych do zidentyfikowania 
przejętych aktywów netto jednostki, róŜnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w 
którym nastąpiło nabycie. Udział akcjonariuszy (udziałowców)  mniejszościowych jest wykazywany 
według przypadającej na nich wartości godziwej aktywów netto. W kolejnych okresach, straty 
przypadające akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym powyŜej wartości ich udziałów, 
pomniejszają kapitały jednostki dominującej. 
Sprzedane w roku obrotowym Spółki zaleŜne podlegają konsolidacji od początku roku obrotowego do 
dnia zbycia. Wyniki finansowe jednostek nabytych w ciągu roku są ujmowane w sprawozdaniu 
finansowym od momentu ich nabycia. 
Sprawozdanie finansowe jednostki zaleŜnej sporządzone jest za ten sam okres sprawozdawczy, co 
sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o 
jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym 
charakterze. 
W przypadku, gdy jest to konieczne, w sprawozdaniu finansowym jednostki zaleŜnej dokonuje się korekt 
mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez jednostkę z zasadami 
stosowanymi przez podmiot dominujący. 
Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączone zostały: 
- kapitały własne jednostki  zaleŜnej powstałe przed objęciem kontroli, 
- wartość bilansowa inwestycji jednostki dominującej w jednostkę zaleŜną, 
- wzajemne naleŜności i zobowiązania, 
- przychody i koszty dotyczące operacji gospodarczych dokonywanych między jednostkami objętymi 
konsolidacją 
- nie zrealizowane zyski zawarte w wartości podlegających konsolidacji aktywów i pasywów. 
Do wymagających wyłączenia wzajemnych naleŜności i zobowiązań jednostek objętych konsolidacją 
zaliczono wszelkie rozrachunki między tymi jednostkami. 
 
10. Zasady rachunkowo ści 
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z 
wyjątkiem wyceny aktywów finansowych, które zgodnie z MSSF wyceniane są według wartości godziwej. 
Najistotniejsze ze stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości zostały zaprezentowane w punkcie 
10.2. 
 
10.1. Istotne warto ści oparte na profesjonalnym os ądzie i szacunkach 
Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje załoŜenia dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten sposób 
oszacowania księgowe z definicji rzadko pokrywać się będą  z faktycznymi rezultatami. Oszacowania i 
załoŜenia, które niosą za sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości 
bilansowej aktywów i zobowiązań w trakcie bieŜącego lub kolejnego roku obrotowego, omówiono poniŜej: 
 
- szacowana utrata warto ści firmy 
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Grupa Kapitałowa  „EUROTEL” S.A. corocznie przeprowadza test sprawdzający, czy nastąpiła utrata 
wartości w odniesieniu do wartości firmy i dokonuje na kaŜdy dzień bilansowy analizy czy istnieją 
przesłanki wskazujące na to, Ŝe aktywa utraciły swoją wartość. 
Przeprowadzone w latach ubiegłych testy na utratę wartości firmy nie zidentyfikowały przesłanek 
wskazujących na utratę wartości firmy. 
 
- szacowana utrata warto ści aktywów trwałych 
Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia czy istnieją jakiekolwiek przesłanki na to, Ŝe mogła nastąpić 
utrata wartości któregokolwiek ze składników aktywów. 
Aktywa o nieograniczonym okresie uŜytkowania nie podlegają amortyzacji i są testowane corocznie pod 
kątem moŜliwej utraty wartości, aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty wartości 
ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na moŜliwość niezrealizowania ich wartości 
bilansowej. 
 
- szacowana rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 
Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe szacuje się przy zastosowaniu metod aktuarialnych. 
 
- szacowane okresy ekonomicznej u Ŝyteczno ści 
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie aktualnej wiedzy dotyczącej 
przewidywanego okresu uŜytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych. Przewidywany okres uŜytkowania podlega corocznej  weryfikacji. 
Przy początkowym określaniu, jak i przy późniejszej weryfikacji, szacowanego okresu uŜytkowania 
składników aktywów trwałych, Zarząd bierze pod uwagę następujące czynniki: 

- oczekiwane zuŜycie fizyczne, 

- technologiczną utratę przydatności, 

- okres uŜytkowania podobnych aktywów, 

- okres uzyskiwania korzyści ekonomicznych pochodzących ze składników aktywów. 

Wcześniejsze szacunki i załoŜenia są niepewne i mogą ulec zmianie, równieŜ na skutek czynników, na 
które Grupa nie ma wpływu. JeŜeli szacowany okres uŜytkowania ulega skróceniu, Spółka amortyzuje 
pozostałą wartość składnika aktywów trwałych przez zweryfikowany okres jego uŜytkowania. 
Analogicznie, gdy przewidywane zmiany technologiczne lub inne zachodzą wolniej niŜ oczekiwano, okres 
uŜytkowania grupy aktywów moŜe zostać wydłuŜony w oparciu o okres uŜytkowania nowych składników 
naleŜących do tej grupy aktywów trwałych. MoŜe to spowodować obniŜenie kosztu amortyzacji w 
okresach przyszłych. Szacunki Zarządu dotyczące okresu uŜytkowania składników aktywów trwałych 
mają równieŜ wpływ na wynik na i ich sprzedaŜy bądź likwidacji. 
 
- składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 
Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na załoŜeniu, Ŝe w 
przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy, pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie 
uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, Ŝe załoŜenie to stałoby się 
nieuzasadnione. 
 
- warto ść godziwa instrumentów finansowych 
Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się 
wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i załoŜeń spółka kieruje 
się profesjonalnym osądem. 
 
- ujmowanie przychodów 
Przychody ze sprzedaŜy ujmowane są – zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 18 
„Przychody” – w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub naleŜnych i reprezentują naleŜności za towary 
i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek 
od towarów i usług. 
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10.2.  Najistotniejsze zasady wyceny stosowane prze z Grup ę 

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. 

 

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 powstająca przy konsolidacji wynika z wystąpienia na dzień nabycia nadwyŜki kosztu 
nabycia jednostki nad wartością godziwą identyfikowalnych składników aktywów i pasywów jednostki 
zaleŜnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia 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. 
Przy sprzedaŜy jednostki zaleŜnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia, odpowiednia część 
wartości firmy uwzględniana jest przy wyliczeniu zysku lub straty na sprzedaŜy. 
 

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. 
Na skutek weryfikacji załoŜeń, Zarząd Spółki uznał, iŜ nastąpiła zmiana szacunku okresu uŜytkowania z 
nieokreślonego na określony w stosunku do nabytych praw majątkowych. W związku z powyŜszym ten 
składnik majątku podlega amortyzacji począwszy od dnia 01.01.2011r. 
 
 
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 Grupy, 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. 
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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 10 lat, 
Narzędzia, przyrządy i wyposaŜenie – 5 lat 
 
Koszty finansowania zewn ętrznego 
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem 
dostosowywanych składników majątku, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aŜ 
do momentu oddania tych środków trwałych do uŜytkowania. Koszty te są pomniejszane o przychody 
uzyskane z tymczasowego inwestowania środków pozyskanych na wytworzenie danego składnika 
aktywów. 
 
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 Grupy 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 Grupy przez krótszy z dwóch okresów: 
okres uŜytkowania składnika aktywów lub okres trwania leasingu. 
 
Leasing operacyjny 
Opłaty 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. 
 
Inwestycje w jednostkach zale Ŝnych  

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych obejmują udziały w spółkach objętych konsolidacją. W sprawozdaniu 
finansowym zaliczane są do aktywów trwałych. Udziały w jednostkach zaleŜnych wycenia się w cenie 
nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji w 
jednostkach zaleŜnych ujmuje się w rachunku zysków i strat jako odpisy aktualizujące wartość inwestycji 
w jednostkach zaleŜnych. 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość udziału w jednostce zaleŜnej objętej 
konsolidacją  podlega eliminacji. 
 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda Ŝy 

Grupa 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 Grupę  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. 
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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 wartości 
godziwych. 
Zakupione towary handlowe ujmowane są w księgach pomocniczych w ewidencji ilościowo-wartościowej. 
Zakup towarów handlowych wyceniany jest według cen zakupu. 
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. 
Zapasy, które utraciły przydatność lub ich przydatność została ograniczona są objęte odpisem 
aktualizującym. Odpisy aktualizujące zapasy obciąŜają koszt własny sprzedanych towarów. 
 

NaleŜności handlowe i pozostałe 

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. Odpisy aktualizujące wartość 
naleŜności są tworzone w następujący sposób: 
- na  naleŜności od dłuŜników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – 100% naleŜności, 
- na naleŜności od dłuŜników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – 100% naleŜności 
- na naleŜności kwestionowane przez dłuŜników, skierowane na drogę sądową – 100% naleŜności, 
- na naleŜności przeterminowane powyŜej 180 dni oraz na naleŜności, których zapłata według osądu 
Zarządu jest mało prawdopodobna – 100% naleŜności. 
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. 
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PoŜyczki i naleŜności to niezaliczone do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub 
moŜliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, gdy Spółki 
Grupy  wydają środki pienięŜne bezpośrednio dłuŜnikowi, nie mając zamiaru wprowadzać swojej 
naleŜności do obrotu. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie 
przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. PoŜyczki i naleŜności o terminie wymagalności 
przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.  
 

 

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. 

Grupa 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.  

 

Kapitał zakładowy   

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości zgodnej ze Statutem spółki dominującej 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. 

Program skupu akcji własnych zakończony został w I półroczu 2010 r, 

 

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie 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 
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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. Wyliczenia polegają na wyznaczeniu obecnej (zdyskontowanej) 
wartości odprawy emerytalnej, dla której pracownik nabyła prawo  według stanu na dzień kalkulacji 
proporcjonalnie do ilorazu staŜu pracownika  w momencie kalkulacji w stosunku do staŜu w momencie 
wypłaty świadczenia. Uwzględnia się przy tym, Ŝe bazowe wynagrodzenia kaŜdego z pracowników 
będzie  się zmieniać w czasie wg określonych załoŜeń. 

 

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. 

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. 

 

Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 

Ustawa z dnia 4 marca 1997 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z późniejszymi 
zmianami stanowi, Ŝe ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający powyŜej 20 osób. Jednostka tworzy taki 
fundusz i dokonuje okresowych odpisów na podstawie odpisu podstawowego. Celem Funduszu jest 
finansowanie działalności socjalnej jednostki.  

Środki pienięŜne zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu są kompensowane ze zobowiązaniami 
wobec Funduszu. Aktywa Funduszu nie spełniają definicji aktywa i nie są wykazywane w Bilansie Grupy. 

 

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  
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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 korzystają Spółki Grupy – 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 

Grupa  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 
 

Grupa 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. 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych róŜnic podatkowych 
powstałych w wyniku inwestycji w jednostki zaleŜne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, 
chyba Ŝe Grupa jest zdolna kontrolować moment odwrócenia róŜnicy przejściowej i jest prawdopodobne, 
iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości róŜnica przejściowa się nie odwróci. 

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 
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 
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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.  
 

Koszty sprzeda Ŝy obejmują koszty obsługi punktów sprzedaŜy i transport towaru. 

 

Koszty ogólnego zarz ądu stanowią koszty funkcjonowania Spółek w Grupie, a w szczególności: koszty 
zarządu oraz koszty działów pracujących na potrzeby Spółek Grupy. 
 

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 

Grupa sporządza Sprawozdanie z pozycji finansowej w wariancie kalkulacyjnym. 
Sprawozdanie z  przepływów pienięŜnych sporządzane jest metodą pośrednią. 
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
 
 
 
 
 
Informacja o zmianach wielko ści szacunkowych, o korektach z tytułu rezerw, rezer wie i aktywach 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanyc h odpisach aktualizuj ących. 
 
Na koniec I kwartału 2011 r. występowały następujące zmiany w rezerwach i odpisach aktualizujących 
wartość majątku 
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-    Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 
Stan na 01.01.2011 r. 282 

Stan na 31.03.2011 r. 192 

Zmiana - 90 

 
 
 
 
- Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego 
 
Stan na 01.01.2011 r. 325 

Stan na 31.03.2011 r. 260 

Zmiana - 65 

 
-    Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 
 
Stan na 01.01.2011 r. 22 

Stan na 31.03.2011 r. 22 

Zmiana 0 

 
 
- Rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe  
 
Stan na 01.01.2011 r. 249 

Stan na 31.03.2011 r. 124 

Zmiana - 125 

 
- Pozostałe rezerwy 
 
Stan na 01.01.2011 r. 129 

Stan na 31.03.2011 r. 129 

Zmiana 0 

 
 
- Odpisy aktualizujące naleŜności 
 
Stan na 01.01.2011 r. 1 612 

Stan na 30.03.2011 r. 1 592 

Zmiana - 20 

 
- Odpisy aktualizujące zapasy 
 
Stan na 01.01.2011 r. 375 

Stan na 31.03.2011 r. 314 

Zmiana                            - 61 

 
 
 
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 w Jednostce Dominującej obsługującej sieć Era zwiększono ilość 
obsługiwanych klientów dzięki wprowadzeniu programów motywacyjnych, intensywnym szkoleniom oraz 
atrakcyjnej ofercie operatora. Zwiększenie sprzedaŜy w kategorii ilościowej oraz realizacja celów 
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cząstkowych nakładanych przez operatora przyczyniły się do kwalifikowania się sieci sprzedaŜy do 
dodatkowych profitów z tytułu osiąganych wyników, co miało bezpośredni wpływ na osiągnięte rezultaty 
ekonomiczne. 
W sieci Viamind – spółce zaleŜnej, kontynuowano proces rozwoju organicznego, otwierając kolejne 
lokalizacje w atrakcyjnych handlowo miejscach. 
 
 
 
2. Czynniki i zdarzenia, w szczególno ści o nietypowym charakterze maj ące znacz ący  wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe 
 
Oprócz wskazany powyŜej czynników, których część zaliczyć moŜna do zdarzeń o nietypowym 
charakterze, miały miejsce równieŜ czynniki związane ze zmianami zasad rozliczeń wprowadzonymi 
przez operatora sieci Era dla jednostki Dominującej. Zmiany te w I kwartale były korzystne z racji 
umoŜliwienia czerpania dodatkowych korzyści z tytułu realizowanej sprzedaŜy. 
 
 
3. Objaśnienia dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści działalno ści Grupy w prezentowanym 
okresie 
 
 
W raportowanym okresie nie wystąpiły w Grupie istotne czynniki o charakterze sezonowym.  
 
 
4. Informacje dotycz ące emisji, wykupu i spłaty dłu Ŝnych i kapitałowych papierów warto ściowych 

W raportowanym okresie nie miały miejsce wymienione powyŜej wydarzenia. 
 
 
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 
 
W raportowanym okresie nie wypłacono ani nie zadeklarowano wypłaty dywidendy. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Eurotel SA wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej i 
zaproponował równieŜ na WZA stosowną uchwałę dotyczącą podziału zysku bilansowego za 2010 rok w 
kwocie 6.968.597,25 zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 
siedem złotych 25/100) w ten sposób, iŜ część zysku bilansowego w kwocie 5.247.557 zł (pięć milionów 
dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) przeznaczyć na dywidendę w 
wysokości 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy) na kaŜdą akcję Spółki w ilości 3 748 255 sztuk, a 
pozostałą część zysku w kwocie 1.721.040,25 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy 
czterdzieści złotych 25/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 
Proponuje się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21.06.2011 roku oraz termin wypłaty 
dywidendy dnia 5.07.2011 roku. 
 
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 
 
 
Przewidywane jest wprowadzenie przez operatora sieci Era odpłatności za telefony promocyjne  
nabywane od niego do sprzedaŜy z umowami i aneksami do umów. Szczegóły tej propozycji nie są 
obecnie znane, ale moŜna się spodziewać, Ŝe będzie ona zbliŜona do modelu funkcjonowania systemu 
pełnej odpłatności (full price). Eurotel prowadził juŜ w przeszłości sprzedaŜ w systemie pełnej odpłatności 
i przeszedł na obecnie funkcjonujący system rozliczeń w cenach promocyjnych z racji unifikacji systemu 
w własnej sieci sprzedaŜy po przeprowadzonych akwizycjach innych sieci.  
Nie jest obecnie znany pełny zakres odpłatności za telefony oraz sposób wsparcia tego systemu jaki 
zaoferuje operator, trudno więc wskazać moŜliwy wpływ tej zmiany na Spółkę. Obecnie Jednostka 
Dominująca dokonuje juŜ płatności ryczałtowych za kaŜdy odbierany od operatora telefon. Przewidywany 
termin wprowadzenia nowego systemu do początek lipca 2011 roku.  
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7. Informacja dotycz ąca zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast ąpiły od 
czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego 
 
Na zobowiązania warunkowe Grupy kapitałowej składają się zobowiązania wynikające z gwarancji 
bankowych oraz poręczeń  udzielonych  innym podmiotom. 
 
a/ Zobowiązania warunkowe Jednostki Dominującej na dzień  31.03.2011 r.  dot. gwarancji bankowych. 
 
Stan gwarancji bankowych Jednostki Dominującej na dzień 31.03.2011r. przedstawia poniŜsza tabela. 
 
  w PLN w EURO 

Bank Millennium Zobowiazania wynikajace z umów najmu lokali w PLN         357 572,73       

Bank Millennium Zobowiazania wynikajace z umów najmu lokali w Euro        91 774,66     

Bank Millennium Zobowiazania wynikajace z naleŜytego wykonania Umowy Agencyjnej         550 000,00       

Bank Millennium Zobowiazania wynikajace z umowy dotyczącej Kart Flotowych          18 000,00       

         925 572,73          91 774,66     

    
 
 
b/ Zobowiązania warunkowe Jednostki zaleŜnej na dz. 31.03.2011r. dot. gwarancji bankowych: 
 
Gwarancja bankowa udzielona Spółce zaleŜnej VIAMIND Spółka z o.o. przez Deutsche Bank PBC SA w 
Warszawie wynosi 1.180 tys zł – data zapadalności 30.06.2012 r. 
 
 
 
 
8. Segmenty działalno ści 
 
Podstawowym segmentowym układem sprawozdawczym przyjętym przez Grupę „Eurotel” S.A. jest układ 
według segmentów branŜowych. Układem uzupełniającym jest układ według segmentów geograficznych, 
przy czym Grupa działa w jednym rejonie geograficznym, którym jest Polska. 
Podstawowa działalność Grupy mieści się w czterech segmentach branŜowym, tj. Usługi pośrednictwa w 
sprzedaŜy produktów Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o., sprzedaŜ doładowań telefonicznych 
wszystkich sieci komórkowych, usługi pośrednictwa w sprzedaŜy Telewizji n oraz usługi pośrednictwa w 
sprzedaŜy produktów sieci PLAY. 
 
W poniŜszych tabelach zostały przedstawione dane dotyczące przychodów, kosztów  bezpośrednich oraz 
niektórych aktywów i pasywów segmentów branŜowych na 31.03.2011 r.,  31.12.2010 r. oraz na 
31.03.2010 roku. 
 
 

stan na 31.03.2011 r. 
SprzedaŜ 
produktów  Doładowania  Sieć  

SprzedaŜ 
produktów  

 PTC Spółka z o.o. elektroniczne telewizji n P4 Spółka z o.o. 
Przychody ze sprzedaŜy usług                 10 894                    39                  363                       3 578     
Koszty prowizji (sieć dealerska)                   5 756                    248                       1 769     
Przychody ze sprzedaŜy towarów                   7 241                2 383                   63                       1 329     
Koszt własny sprzedaŜy towarów                   7 095                2 292                   56                       1 304     
Rzeczowe aktywa trwałe                    1 060                           1 227     
Wartość firmy                 18 480           
Inne wartości niematerialne              1 154                             11     
Zapasy                   1 250                     26                       1 809     
NaleŜności krótkoterminowe                   4 812                   558                  549                     12 735     
Zobowiązania krótkoterminowe                   3 376                   538                  101                     13 175     
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stan na 31.12.2010 r. 
SprzedaŜ 
produktów  Doładowania  Sieć  

SprzedaŜ 
produktów  

 PTC Spółka z o.o. elektroniczne telewizji n P4 Spółka z o.o. 
Przychody ze sprzedaŜy usług                 48 681                   185               1 209                     11 789     
Koszty prowizji (sieć dealerska)                 25 581                    93                  946                       5 713     
Przychody ze sprzedaŜy towarów                 28 283              12 408                  281                       5 568     
Koszt własny sprzedaŜy towarów                 27 923              11 877                  257                       5 278     
Rzeczowe aktywa trwałe                    1 088                           1 117     
Wartość firmy                 18 480           
Inne wartości niematerialne              1 215                             12     
Zapasy                   1 591                     10                       1 752     
NaleŜności krótkoterminowe                   3 525                   588                  255                       7 353     
Zobowiązania krótkoterminowe                   2 029                   613                  264                       7 710     
     
     

stan na 31.03.2010 r. 
SprzedaŜ 
produktów  Doładowania  Sieć  

SprzedaŜ 
produktów  

 PTC Spółka z o.o. elektroniczne telewizji n P4 Spółka z o.o. 
Przychody ze sprzedaŜy usług                   9 508                    52                  300                       1 865     
Koszty prowizji (sieć dealerska)                   5 488                    30                  229                          918     
Przychody ze sprzedaŜy towarów                   6 994                3 132                   18                          806     
Koszt własny sprzedaŜy towarów                   6 798                3 004                   16                          773     
Rzeczowe aktywa trwałe                      821                    76                            513     
Wartość firmy                 18 480           
Inne wartości niematerialne              1 215                               6     
Zapasy                   1 028                     34                       1 039     
NaleŜności krótkoterminowe                   3 145                   662                   95                       3 337     
Zobowiązania krótkoterminowe                   2 329                   644                   83                       5 132     
 
 
 
 
Aktywa segmentu obejmują głównie rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, zapasy i zaleŜności 
z tytułu dostaw i usług. 
Pasywa segmentu obejmują zobowiązania handlowe. 

 

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 70,01% 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 17 stycznia 2011 roku Emitent udzielił poŜyczki podmiotowi zaleŜnemu „VIAMIND” Sp. z o.o. z 
przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej działalności w wysokości 500 tys. zł. 
Oprocentowanie poŜyczki jest stałe i ustalone zostało w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o 
2,5% w stosunku rocznym. W dniu zawarcia poŜyczki oprocentowanie wyniosło 6,18% w stosunku 
rocznym. 
Termin spłaty poŜyczki ustalono na dzień 31 maja 2011 r. 
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Odsetki z tytułu udzielonej poŜyczki  wynoszą za rok 2011 łącznie 6 tys  zł i nie zostały  spłacone do dnia 
31.03.2011r. 
Na koniec okresu sprawozdawczego saldo naleŜności z tytułu udzielonej poŜyczki wynosi 506 tys zł. 
 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wzajemne zobowiązania i naleŜności z tytułu udzielonych 
i otrzymanych poŜyczek podlegały wyłączeniu, jak równieŜ przychody i koszty z tytułu naliczonych od 
poŜyczek odsetek. 
 
 
b/ w okresie sprawozdawczym od 1.01.-31.03.2011 roku Spółka Dominująca „EUROTEL” S.A. dokonała 
sprzedaŜy na rzecz „VIAMIND” Sp. z o.o. usług na ogólną wartość 77 tys. zł  
 
Na koniec okresu sprawozdawczego saldo wzajemnych naleŜności i zobowiązań z tytułu w/w transakcji 
wynosi 140 tys. zł. 
Wzajemne koszty i przychody z tytułu tych transakcji oraz naleŜności i zobowiązania  podlegały 
wyłączeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
 
Przy transakcjach z podmiotem zaleŜnym Viamind Spółka z o.o. zastosowano ceny rynkowe. 
 
 
Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczą transakcji z Członkami Zarządu (transakcje 
oparte na cenach rynkowych) i dotyczą: 
 
a/  Emitent wynajmuje od V-ce Prezesa Zarządu lokal z przeznaczeniem na cele biurowe.  
Wartość transakcji za okres 01.01.-31.03.2011r. wynosi 6 tys. zł 
Na dzień 31.03.2011 r. zobowiązania z tyt. powyŜszej transakcji nie występują. 
 
Przy transakcjach z podmiotem powiązanym zastosowano ceny rynkowe. 
 
 
b/ w okresie sprawozdawczym 01.01-31.03.2011 roku Emitent dokonał sprzedaŜy towarów i usług na 
rzecz podmiotu gospodarczego  - działalność gospodarcza  Prezesa Zarządu Eurotel SA w kwocie 10 tys 
oraz dokonał zakupu usług na łączną kwotę 5 tys. 
 
Na dzień 31.03.2011r. saldo wzajemnych rozrachunków wynosi 36 tys na dobro Eurotel SA 
 
Przy transakcjach z podmiotem powiązanym zastosowano ceny rynkowe. 
 
 
10 . Zobowi ązania z tytułu kredytów i po Ŝyczek Grupy Kapitałowej Eurotel  
 
Zobowi ązania Eurotel SA 
- kredyt w r-ku bieŜącym, nieodnawialny, zaciągnięty w Banku Millenium SA. 
okres kredytowania do dnia 23.05.2011r. 
limit kredytu 4 mln zł 
Celem kredytowania jest finansowanie bieŜącej działalności 
Oprocentowanie kredytu: stawka zmienna jako suma stawki referencyjnej i marŜy banku – stawka 
referencyjna WIBOR 1M, marŜa banku 2,00 p.p.,  prowizja przygotowawcza 0,70 %, prowizja od 
zaangaŜowania w skali roku 0,50 %. 
Na dzień 31.03.2011 r.. zadłuŜenie z tyt. kredytu wynosi 15,29 zł 
 
Zobowi ązania Viamind Spółka z o.o. 
- Umowa  Ramowa Linii Wielozadaniowej zawarta z Deutsche Bank PBC SA  w wysokości 1.780 tys zł 
dotycząca: 
 
a/ Sublimit Kredytu w wys. 600 tys – data zwrotu do 30.06.2011r. 
Stopa Referencyjna: WIBOR 1M, marŜa podstawowa 2,7%, prowizja rekompensacyjna 1%, prowizja za 
gotowość 0,8%, stopa karna 20% 
Na dzień 31.03.2011r. wykorzystanie kredytu wynosi 0,00 zł 
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b/ Sublimit Linii Gwarancyjnej w wys. 1.180 tys zł  - data zapadalności 30.06.2012r. 
Prowizja za wystawienie gwarancji 0,5% kwoty gwarancji bankowej  nie mniej niŜ 500,00 zł, prowizja za 
korzystanie z Gwarancji 0,08% miesięcznie, nie mniej niŜ 50,00 zł, prowizja rekompensacyjna 1%, stopa 
karna Gwarancji 20% 
 
 
 
Pozostałe informacje zgodnie z § 87 ust. 7. Rozporz ądzenia Rady Ministrów z dn. 
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. 
 
W raportowanym okresie na nastąpiły wspomniane powyŜej wydarzenia w ramach Grupy. 
 
Dokonywane zmiany w ramach poszczególnych spółek miały charakter lokalny i  dotyczyły głównie 
działań w sferze organizacji i zarządzania. 
 
 
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 prognozowanych. 
 

Zarząd Jednostki dominującej nie publikował prognozy na 2011 rok co wynikało ze specyfiki działania w 
branŜy, zaleŜnej w duŜej mierze od oferty operatora, na którą Emitent nie ma wpływu oraz od 
prowadzonych przez operatora działań dotyczących zmian systemu rozliczeń. Nie publikowanie prognoz 
wyników znajduje potwierdzenie równieŜ w praktyce gospodarczej innych spółek z branŜy.. 

 
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio przez podmioty zale Ŝne 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgro madzeniu Emitenta na dzie ń przekazania 
raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posia danych przez te podmioty akcji, ich 
procentowego udziału w kapitale zakładowym, 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 I kwartał 2011 r.: 
  
LP Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji % kapitału  % głosów na WZA 

1 Krzysztof Stepokura                             1 131 182     30,18% 30,18% 

2 Jacek Foltarz                             1 044 461     27,86% 27,86% 

3 Allianz TFO                                268 205     7,16% 7,16% 

4 PKO TFI                                208 674     5,57% 5,57% 
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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 i nformacjami, 
w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwart alnego. 
 
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 I kwartał 2011 r.: 
 
 

LP Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji % kapitału  % głosów na WZA 

1 Krzysztof Stepokura                             1 131 182    30,18% 30,18% 

2 Jacek Foltarz                             1 044 461    27,86% 27,86% 

3 Tomasz Basiński                                132 100    3,52% 3,52% 

4 Paweł Kostrzewski                                    7 321    0,20% 0,20% 
 
 
 
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 Spółki Grupy nie są 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 
Grupy. 
 
 
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 
 
Nie wystąpiły takie transakcje. Transakcje rynkowe z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w 
Informacji dodatkowej niniejszego raportu- pkt 9. 
 
 
8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub przez j ednostk ę przez 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. 
 
W dniu 12 stycznia 2011 roku, Eurotel SA zawarł umowę poŜyczki za spółką zaleŜną Viamind Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie wysokości 500 tys. zł (pięćset tysięcy zł).  Szczegółowe warunki i opis tej poŜyczki 
były przedmiotem raportu bieŜącego 
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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. 
 
Spółka zachowuje cały czas płynność finansową i wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a Zarząd nie 
widzi zagroŜeń w tym aspekcie równieŜ w najbliŜszej przyszłości.  
Spółka posiada zdolność kredytową oraz w minimalnym stopniu wykorzystuje kredyt w rachunku 
bieŜącym. W najbliŜszym czasie planowane jest przedłuŜenie posiadanej umowy na obsługę bankową w 
tym dotyczącą kredytowania. Jednostka Dominująca rozpatrzy oferty rynkowe jakie posiada w celu 
wyboru najbardziej optymalnej do własnych potrzeb.  
Wniosek o wypłatę dywidendy w przypadku jego zaakceptowania przez WZA, spowoduje konieczność 
wypłaty znacznych środków finansowych, co moŜe skutkować koniecznością czasowego wspierania 
bieŜącej działalności Jednostki Dominującej przez kredyt w rachunku bieŜącym.  
Optymalizowanie sieci sprzedaŜy prowadzi w niektórych przypadkach do konieczności zamykania 
nierentownych salonów. Skutkiem tego jest obniŜenie wielkości zatrudnienia i innych kosztów związanych 
z prowadzoną w ten sposób działalnością (poprzez salony sprzedaŜy). 
Wolne środki obrotowe lokowane są na lokaty terminowe w renomowanych bankach, co jest 
przedmiotem stosownych raportów 
 
 
 
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 najbliŜszym kwartale istotne znaczenie będzie miało kontynuowanie zmian w zasadach wyliczania i 
wypłacania prowizji przez operatora sieci Era. Skutkować to moŜe albo utrzymaniem czy nawet pewnym 
wzrostem dotychczasowych rezultatów przy zachowaniu zasad z I kwartału albo ich obniŜeniem w 
przypadku wprowadzenia niekorzystnych dla Jednostki Dominującej nowych rozwiązań. Zdaniem 
Zarządu nawet niezbyt korzystne rozwiązania dla Spółki są czasowe i nie powinny wpłynąć na wynik 
całego roku obrotowego. Dotychczasowa praktyka wskazuje na moŜliwość modyfikowania rozwiązań 
niekorzystnych dla Spółki i stabilizowania w ten sposób przychodów uzyskiwanych ze współpracy z 
operatorem sieci Era. 
Prawdopodobnie w II kwartale dojdzie do zmiany nazwy operatora Era na T-Mobile, co związane jest ze 
stabilizacją sytuacji właścicielskiej u tego operatora. Konsekwencją tego będzie konieczność zmiany 
oznakowania salonów sprzedaŜy. Z posiadanych przez Spółkę informacji wynika, Ŝe zmiana ta będzie 
finansowana przez operatora. Spółka spodziewa się wzmoŜonych działań promocyjnych i informacyjnych, 
co skutkować powinno większą sprzedaŜą i zwiększeniem zysku w II kwartale (w przypadku jeśli do takiej 
zmiany dojdzie). Formalna zmiana nazwy i właściciela spowodować powinna równieŜ poprawę całej 
oferty dla klientów.  
 
W ramach operatora PLAY, z którym Emitent współpracuje poprzez Viamind Sp. z o.o. – spółkę zaleŜną 
– kontynuowany będzie  proces dalszego rozwoju salonów sprzedaŜy w sposób organiczny. W 
raportowanym okresie doszło do otwarcia kilku salonów, a do końca roku planowane jest osiągnięcie 
poziomu trzycyfrowego w ilości punktów sprzedaŜy.  
MoŜliwe są równieŜ przejęcia innych sieci sprzedaŜy w ramach tego operatora, w związku z planowaną 
konsolidacją sieci sprzedaŜy PLAY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Zestawienie oraz obja śnienie ró Ŝnic pomi ędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych, a u przednio sporz ądzanymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi . 
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11.1 W bieŜącym okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Eurotel S.A. dokonała zmian 
prezentacyjnych dotyczących następujących pozycji: 
- rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe; 
- rozwiązanie odpisu aktualizującego zapas magazynowy; 
- zobowiązania z tyt. niefakturowanych do dnia bilansowego a poniesionych kosztów działalności; 
 

1) W Sprawozdaniu z całkowitych dochodów 
 
- dokonano zmiany prezentacji rozwiązania rezerw na  niewykorzystane urlopy wypoczynkowe z 
pozostałych przychodów operacyjnych do kosztów działalności operacyjnej przez ich zmniejszenie – w 
celu zapewnienia porównywalności, przekształcono odpowiednie dane w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów za okres 01.01-31.03.2010r.; 
 
- dokonano zmiany prezentacji rozwiązania odpisu z tyt. aktualizacji zapasu magazynowego z 
pozostałych przychodów operacyjnych do kosztu własnego sprzedaŜy przez ich zmniejszenie - w celu 
zapewnienia porównywalności, przekształcono odpowiednie dane w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów za okres 01.01-31.03.2010r.; 
 
Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Eurotel S.A. za okres 3 m-cy 
zakończony 31.03.2010r . 
 

    przed korektą   po korekcie 

  Wyszczególnienie 01.01.2010-
31.03.2010 korekta 

01.01.2010-
31.03.2010 

A. Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów, towarów i 
materiałów, w tym:  24 541 0 24 541 

I.  Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 13 152   13 152 

II.  Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 11 389   11 389 

B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,  w 
tym:  18 931 -15 18 916 

I.  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów  7 870   7 870 

II.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów  11 061 -15 11 046 

C.  ZYSK/STRATA BRUTTO ZE SPRZEDA śY (A-B) 5 610 15 5 625 

D.     Koszty sprzedaŜy 3 483 -75 3 408 

E.     Koszty ogólnego zarządu 1 449 -50 1 399 

F.     Pozostałe przychody 224 -140 84 

G.     Pozostałe koszty 130   130 

H.  ZYSK/STRATA z działalno ści kontynuowanej (C-D-E+F-G)  772  0 772 

I.     Przychody finansowe 14   14 

J.    Koszty finansowe 15   15 

K. ZYSK/STRATA BRUTTO  (H+I-J) 771 0 771 

L.     Podatek dochodowy  108   108 

Ł.    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)  

  
  

  

M. Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej (K-L-Ł) 663  0 663 

N. Inne całkowite dochody 0   0 

O. Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 0    0 

P. Całkowite dochody ogółem 663 0 663 

R. Zysk (strata) netto przypadaj ący: 663 0 663 

S. Akcjonariuszom Spółki dominującej 613   613 

T. Udziałowcom mniejszościowym 51   51 

U. Całkowity dochód ogółem przypadaj ący: 663  0 663 

W. Akcjonariuszom Spółki dominującej 612 0 612 

Y. Udziałowcom mniejszościowym 51 0 51 
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         2) W Sprawozdaniu z sytuacji finansowej  
 
- dokonano zmiany prezentacji zobowiązań z tyt. niezafakturowanych na dzień bilansowy kosztów Grupy 
z krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych do zobowiązań krótkoterminowych - w celu 
zapewnienia porównywalności, przekształcono odpowiednie dane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
za okres 01.01-31.03.2010r.; 
 
Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej n a dzień 31.03.2010 r.  (Pasywa) 
 

    przed korektą  po korekcie 

  PASYWA  2010.03.31 
korekta 

2010.03.31 

A. Kapitał (fundusz) własny 33 702 0 33 702 

I.  Kapitał akcyjny 781   781 

II.  NaleŜne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst. 
(wielkość ujemna)  

  
  

  

III.  Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  -1 502   -1 502 

IV.   Kapitał (fundusz) zapasowy 20 185   20 185 

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny        

VI.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 7 500   7 500 

VII. Zyski zatrzymane       

VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  6 025   6 025 

IX.  Zysk (strata) netto, w tym: 663   663 

  Przypadający na udziałowców mniejszościowych 51   51 

  Kapitał mniejszości 50   50 

X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)    

  
  

B. ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowi ązania   12 662 0 12 662 

I.  Rezerwy na zobowiązania  330   330 

1.  Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 64   64 

2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  10   10 

3.  Pozostałe rezerwy  256   256 

II.  Zobowiązania długoterminowe 81   81 

1.     wobec jednostek powiązanych       

2.     wobec pozostałych jednostek 81   81 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 9 338   12 251 

1.     wobec jednostek powiązanych       

2.     wobec pozostałych jednostek 9 338 2913 12 251 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe  2 913 -2913 0 

1.     długoterminowe       

2.     krótkoterminowe 2 913 -2913 0 

  PASYWA, razem 46 364 0 46 364 

     

Za rok 2010 wartość korekty wynosi odpowiednio 5.718 tys powodująca zwiększenie wartości 
zobowiązań krótkoterminowych oraz zmniejszenie poz. „krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”. 
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3  W Sprawozdaniu z przepływów pienięŜnych  
 
-  dokonano zmiany prezentacji zobowiązań z tyt. niezafakturowanych na dzień bilansowy kosztów Grupy 
z krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych do zobowiązań krótkoterminowych - w celu 
zapewnienia porównywalności, przekształcono odpowiednie dane w sprawozdaniu z przepływów 
finansowych za okres 01.01-31.03.2010r.; 
 
 
Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieni ęŜnych Grupy Eurotel S.A. (przepływy 
pieni ęŜne z działalno ści operacyjnej) 
 

    przed korektą   po korekcie 

  Wyszczególnienie 01.01.2010-
31.03.2010 korekta 

01.01.2010-
31.03.2010 

A. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej    
  

  

I. Zysk (strata) netto  663 0 663 

II. Korekty razem  -1 381 0 -1 381 

1. Amortyzacja  135   135 

2. Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych        

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  9   9 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  75   75 

5. Zmiana stanu rezerw  -158   -158 

6. Zmiana stanu zapasów  -71   -71 

7. Zmiana stanu naleŜności, w tym aktywów finansowych 3 924   3 924 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
poŜyczek i kredytów  

-1 697 
-3257 

-4 954 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -3 405 3257 -148 

  Podatek dochodowy bieŜący 54   54 

10. Podatek dochodowy zapłacony -247   -247 

10. Inne korekty        

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej (I-II)  -718  
0 

-718 

 
 
 
11.2 W bieŜącym okresie sprawozdawczym Eurotel S.A. dokonała zmian prezentacyjnych dotyczących 
następujących pozycji: 
- rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe; 
- rozwiązanie odpisu aktualizującego zapas magazynowy; 
- zobowiązania z tyt. niefakturowanych do dnia bilansowego a poniesionych kosztów działalności; 
 

1) W Sprawozdaniu z całkowitych dochodów 
 
 
- dokonano zmiany prezentacji rozwiązania rezerw na  niewykorzystane urlopy wypoczynkowe z 
pozostałych przychodów operacyjnych do kosztów działalności operacyjnej przez ich zmniejszenie – w 
celu zapewnienia porównywalności, przekształcono odpowiednie dane w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów za okres 01.01-31.03.2010r.; 
 
- dokonano zmiany prezentacji rozwiązania odpisu z tyt. aktualizacji zapasu magazynowego z 
pozostałych przychodów operacyjnych do kosztu własnego sprzedaŜy przez ich zmniejszenie - w celu 
zapewnienia porównywalności, przekształcono odpowiednie dane w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów za okres 01.01-31.03.2010r.; 
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów Eurotel S.A. za  okres 3 miesi ęcy zako ńczony 31.03.2010 r. 
 
  przed korekta   po korekcie 

Wyszczególnienie 01.01.2010-
31.03.2010 korekta  

01.01.2010-
31.03.2010 

Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów, towarów i 
materiałów, w tym:  21 266 0 21 266 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 10 683   10 683 

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 10 583   10 583 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,  w 
tym:  16 479 -15 16 464 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów  6 191   6 191 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  10 288 -15 10 273 

ZYSK/STRATA BRUTTO ZE SPRZEDA śY (A-B) 4 787 15 4 802 

   Koszty sprzedaŜy 3 205 -75 3 130 

   Koszty ogólnego zarządu 1 189 -50 1 139 

   Pozostałe przychody 223 -140 83 

   Pozostałe koszty 54   54 

ZYSK/STRATA z działalno ści kontynuowanej (C-D-E+F-G)  562  0 562 

   Przychody finansowe 32   32 

   Koszty finansowe 10   10 

ZYSK/STRATA BRUTTO  (H+I-J) 584 0 584 

   Podatek dochodowy  92   92 

   Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)    

  
  

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej (K-L-Ł) 492  0 492 

 
 
 
         2) W Sprawozdaniu z sytuacji finansowej  
 
- dokonano zmiany prezentacji zobowiązań z tyt. niezafakturowanych na dzień bilansowy kosztów Eurotel 
S.A.  z krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych do zobowiązań krótkoterminowych - w celu 
zapewnienia porównywalności, przekształcono odpowiednie dane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
za okres 01.01-31.03.2010r.; 
 
Sprawozdanie z sytuacji finansowej  Eurotel S.A. na  dzień 31.03.2010 r.  (Pasywa) 
 
 

  przed korektą   po korekcie 

PASYWA  2010.03.31 
korekta  

2010.03.31 

Kapitał (fundusz) własny 33 371 0 33 371 

 Kapitał akcyjny 781   781 

 NaleŜne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst. 
(wielkość ujemna)  

  
  

  

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  -1 502   -1 502 

 Kapitał (fundusz) zapasowy 20 185   20 185 

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny        

 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 7 500   7 500 

Zysk (strata) z lat ubiegłych  5 915   5 915 

Zysk (strata) netto  492   492 
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Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)    

  
  

ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowi ązania   8 166 0 8 166 

Rezerwy na zobowiązania  296   296 

 Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 53   53 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  10   10 

Pozostałe rezerwy  233   233 

Zobowiązania długoterminowe 11   11 

    wobec jednostek powiązanych       

    wobec pozostałych jednostek 11   11 

Zobowiązania krótkoterminowe 4 946 2 913 7 859 

    wobec jednostek powiązanych       

    wobec pozostałych jednostek 4 946 2913 7 859 

Rozliczenia międzyokresowe  2 913 -2913 0 

    długoterminowe       

    krótkoterminowe 2 913 -2913 0 

PASYWA, razem 41 537 0 41 537 

 
 
Za rok 2010 wartość korekty wynosi odpowiednio 4.378 tys powodująca zwiększenie wartości 
zobowiązań krótkoterminowych oraz zmniejszenie poz. „krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”. 
 
 
 
 
3  W Sprawozdaniu z przepływów pienięŜnych  
 
-  dokonano zmiany prezentacji zobowiązań z tyt. niezafakturowanych na dzień bilansowy kosztów 
Eurotel S.A. z krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych do zobowiązań krótkoterminowych - w 
celu zapewnienia porównywalności, przekształcono odpowiednie dane w sprawozdaniu z przepływów 
finansowych za okres 01.01-31.03.2010r.; 
 
 
Sprawozdanie z przepływów pieni ęŜnych Eurotel S.A. (przepływy pieni ęŜne z działalno ści 
operacyjnej) 
 

    przed korektą   po korekcie 

  Wyszczególnienie 01.01.2010-
31.03.2010 korekta 

01.01.2010-
31.03.2010 

A. Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej    
    

I. Zysk (strata) netto  492 0 492 
II. Korekty razem  -1 352 0 -1352 
1. Amortyzacja  115   115 
2. Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych        
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  -21   -21 
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  0   0 
5. Zmiana stanu rezerw  -121   -121 
6. Zmiana stanu zapasów  212   212 
7. Zmiana stanu naleŜności, w tym aktywów finansowych 4 673   4673 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
poŜyczek i kredytów  -3 195 

-2638 -5833 
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -2 822 2638 -184 
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  Podatek dochodowy bieŜący 54   54 
10. Podatek dochodowy zapłacony -247   -247 
10. Inne korekty        

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej (I-II)  -860  0 
-860 

 
 
 
 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.03.2011r. zostało zaakceptowane przez Zarząd 
Eurotel S.A. do publikacji dnia 16 maja 2011r. 
 
 
 
 
Krzysztof Stepokura      Tomasz Basiński 
 
 
 
…………………………………                    ………………………………………. 
Prezes Zarządu       V-ce Prezes Zarządu 
 
 
 


