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WYBRANE JEDNOSTKOWE
DANE FINANSOWE

3'1.12.2016 r.
12 miesięcy

zakończonych
3',t.12.2016 r.

31.12.20'15 r.
12 miesięcy

zakończonych
31.12.2015 r.

31.12.2016 Í.
í2 miesięcy

zakończonych
31.'12.2016 r.

31.12.20'15 ĺ.
12 miesięcy

zakończonych
31.12.2015 ĺ.

WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
wtys' zł wtys' EUR

2 508

I 991

(2 308)

(19ĺ)

(31n

(100)

(6 e12)

(7 149)

(1 427)

501

(1 000)

31.12.2016

334

31 520

0

21

0

19 365

1ĺ3

23216

306

I 332

0,73

(0,23)

31 6ĺ6 í02

31 616 í02

5776

745

(2 884)

(1se)

(2 ĺ39)

(322)

(1í 854)

(11 868)

(2 04s)

(270)

4279

31.12.2015

12 680

25 871

0

5345

0

7 484

2 039

30 434

15

I 102

0,96

(0,38)

3ĺ 616 102

31 616 102

573

455

(527)

(44)

(72)

(23)

(1 580)

(1 634)

(326)

114

(22s)

31.12.2016

75

7 125

0

5

0

4 377

26

5248

69

1 883

o,17

(0,05)

31 6ĺ6 102

31 6ĺ6 102

FTYG

I 380

178

(68s)

(48)

(511)

(77)

(2 833)

(2 836)

(4e0)

(65)

1 023

31.12.2015

2975

6 071

0

12s/.

0

1 75ô

478

7 142

4

1 90'l

0,23

(0,0e)

31 616 í02

3í 616 102

Prryďody Ęcznie całkowite

Prrychody ze spzedaży

Koszty dŻałalności operacyinej

Amortyzacja

zysk/ (strata) 2e sprzedaży

Zysk (strata) z działalności operaryjnej

ZysU(strata) przed opodalkowaniem

Zysu(strata) netto

Pzeplywy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Pzepl1uły pieniężne netto z działalnoŚci
inwestycyjnej

Pzeplytły pieniężne netto z dzialaĺności ínansovrej

Alcylltł' tÍwale

Akĺ^^ła obroto\'Úe

Pożyczki udzielone dfu goterminołc

Połczki udzielone krótkoterminorĺrie

Należności dfu gďeĺminore

Należności krótkoterminowe

Środki pieniężne i inne akt}ĺrva pieniężne

Kapitał ułasny

Zobowiąania i rezerwy długoterminolrc

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

WaĺtďĆ księgowa kapitałówwłasnyď na jedną ak$ę
(wzł.)

zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)

Liczba akcji na dzień bilansowy

Średnia ważona liczba akcji

Wybrane dane finansowe zawarte W niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURo według następu1ących zasad:

' poszczególne pozycje aktywów i pasywów _ według średniego kursu ogloszonego na dzień 31 grudnia Ż016 r. przez Narodowy Bank
Polski (4,4240 zł / EURo)'

l poszczegó|ne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przeptywów środków pienięźnych _ według kursu

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego $'3757 zl /EUR)|,

l poszczególne pozycie aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2075 r ' przez Narodowy Bank
Polski (4,2615 zł / EURo),

t poszczegóIne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów usta|onych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu spľawozdawczeBo (4,1848 Żł / EURo) W roku 2015

2017-04-26 Stronal6zS0 Jednostkowe sprawozdanie fi nansowe



Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 0í.0ĺ.20't6 - 31.'l2.2016 0'l.01.2015 - 31.12.2015
(badane) (badane)

Płzychody ze spłzedúy
Preychody ze spzeda{ produktów i usług

Prrychody ze sprzedaży totvarów i mateĺialów

Koszty działalnoścl operacy|nej

AmoÍqrzaqa

zuŻycie materialów i energii

Ustugi obce

Podatki i oplaý

Vq/nagÍodzenĺa i świadczenia na rzecz pracownĺkóul

Pozostałe kosĄ rodzajowe

Wartość spzedanycfi tov\ärów i materiďów

zysk (strata) na sprzedaży

Pozostałe przychody opeÍacyj n e

Pozostałe kosĄ operacyjne
Wynik na spzedał udziałóww jednostkach zależnych i
stouŕa]zltszorrych

zysk (stnta) na dzlałalnoścl operacyjnel

Przychody finansołe

KosĄ finansovtie

z1ak (írate) przed opodatkowanIem

Podatek dochodowy

- Bieżący podatek dehodowy

- Odtoczony podatek dochodowy

zysk (strata) netto z dzlalalnoścl konýnuoułaneJ

zyśk (strata) z dzlałalności zanlechaneJ

zysk (3trała) netto

í 99í
1 99í

0

(2 308)

(191)

(277)

(e73)

(1e)

r/80)
(68)

0

(3í7)

359

(1 68e)

1il7
(í00)

158

(6 e70)

(6 0í2}

ę3n
0

(23Ą

(7 í49)

0

(7 11Sl

715

745

0

(2 884)

(1ee)

(308)

(1 5ô4)

(46)

(t1tl
(50)

0

(2 í39)

63

0

17il
(3221

4 968

(16 s00)

(íí 854)

(14)

0

(14)

(íĺ 86E)

0

(íí 868)

FTYG
JEDNoSTKoWE sPRAWozDANlE z zYsKoW LuB STRAT l lNNYcH cAŁKoWlTYcH
DocHoDoW zA RoK zAKoŃczoNY DNIA 3í GRUDNIA 2o16 RoKU

Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych
całkowitych dochodów

01.01.2016 - 31.12.2916
(badane)

01.01.20'l 5 - 31.12.2015
(badane)

Pozogtałe cďkowtto dochody:

Porycle' które nie będą ĺeklasyíikowane do wyniku
Poryc|e' któĺo mogą być ľeklasyíikowane do wynlku w
późnle|szych okrcsacb' w tym l
Zyslďstrata z ýulu wyceny aK}nľów Íinansovyych dostępnych do
spŻedaży
suma calkowltych dochođów notto

2017-04-26

0

0

0

0

17 1491

69

0

69

69

(rí 868)
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Sprawozdanie z sytuacji íinansowej 31.12.20',t6
(badane)

31.12.2015
(badane)

01.01.20í 5
(niebadane)

FTYG
sPRAWozDANlE z SYTUAGJI FlNANsoWEJ NA DzlEŃ 31 GRUDN|A 20í6 RoKU

Alilnr'atnr.łg

Rzeczourc aktywa lrwałe

Waĺtość fiĺmy

lnne Wartości niematerialne

Nieruchomości inÚEstycyjne

Akcje i udzialy w jednostkach zaleŹnych

lrnesýcje w jednostkach urpóhaĺeżnych i
gte'Erryszonyďl
AĘwa finansovlĺe wyceniane wwartości godziurj
pízez wynik finansowy

Aktyłła finansoľe dostępne do splzďúy

Pożyczkĺ udzie|one

lnslrumený finamońJe utrzym}ĺwarrc do teĺminu
wymagalności

Aktyua z tytułu odroczonego podatku dochodolvego

Pozostale aktyrva tĺrvałe

Aktyíra obrotowe

Zapasy

NależnoŚcĺ handlotłe

Należności z týÚu bieŹącego podatku docłtodouego
(PDOP)

Pozostałe należności

Aktyva finansoile ri,yoenĺane w werĺości godziuej
pzez uĺynik finansoły
Aktywa Íinansouĺe dostępne do spzedaży

Pożyczki udzielone

lnstrumený finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności

Roáiczenia międzyokresolve

Środki pieniężne i ich ekwiwalenĘ

Aktyva zaklasyfikolivane jako przeznaczone do
sprzedaży

AKTYlllíA RA'ZEM

334

37

0

242

0

0

0

0

0

0

0

55

0

3í 520

0

'l 374

1í

ĺ7 980

2

0

21

11 712

307

1't3

0

3't 854

{2 6E0

ĺ65

0

329

0

12 186

0

0

0

0

0

0

0

2s871

0

í 828

11

5 645

2

4332

5 345

6 495

'174

2 039

0

38 55{

3í 7í6

258

0

417

0

31 041

0

0

0

0

0

0

0

14210

0

í 641

í6

276

2

0

9 975

2',t77

4
79

0

45 926
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej 31.12.2016
(badane)

3',t.12.20'|5
(badane)

0{.0í.20í 5
(niebadane)

FTYG

42233
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DoDATKoĽYE NoTY oBJAśNlAJĄcE

1. Gharakterystyka Jednostki

Emitent powstał w drodze przekształcenia spółki Tele-Polska Holding Sp. z o.o. na mocy uchwały podjętej przez

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spiłki, tj. uchwały numer '| Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Wspólników spółki Teĺe-Polska Holding Sp. z o.o. podjętej w dniu 27 listopada 2008 roku i

zaprotokołowanei pzez notariusza Mariusza Białeckiego (akt notarialny Rep. 9104/2008)' Tele-Polska Holding

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powstała na podstawie umowy spółki z dnia 17 lipca 2003 roku (akt notarialny

sporządzony pzez notariusza Elżbietę Magnuszewską - Binek w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie,

repertorium Anr 188412003). SpÓłka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

w dniu 31 lĺpca 2003 roku pod numerem KRs 0000169228.

W dniu 30 grudnia 2008 roku Spółka została zaĘestrowana w KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320565.

Podstawowe dane rejestrowe Spółki:

- jest wpisana do Kľajowego Rejestru Sądowego pod numerem - 0000320565

- posiada nr statystyczny w systemie REGoN - 0í5529329
- przewaŻający rodzaj działalnoŚci posiada symbol PKD - 64.20z

- jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez Urząd - 526-27-25-362
Skarbowy NIP

Spółka prowadzi swoją działalnośi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ina dzień 3't grudnia 20'l6 r. miała

swoją siedzibę przy ul. Naruszewicza 27 lok. 101 ,02-627 Warszawa.

Paedmĺotem działalności Spółki wg statutu jest m.in':

_ działalnoŚćholdingówfinansowych,

_ działalność związana z oprogramowaniem w zakresie informatyki'

_ działalnoŚć związana z oprogramowaniem,

- działalnoŚiportaliinternetowych,

- pozostała działalnoŚi usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

_ działalnoŚćzwiązana zzaządzeniem uządzeniami informatycznym,

- pzetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośÓ'

_ naprawa i konserwacjaurządzeńelektronicznych i optycznych,

- instalowaniemaszynpzemysłowych'sprzętuiwyposażenie,
_ działalnoŚi w zakresie pozostałej telekomunikacji,

- wykonywanieinstalacjielektrycznych.

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

Skład Rady Nadzorczej na 3í grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco

Arkadiusz Stryja - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartłomiej Wołyńczyk - Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Muskietorz - Członek Rady Nadzorczej

Justyna Budzyńska - Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Dziki - Członek Rady Nadzorczej
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Zarząd Spółki na dzień 3í grudnia 2016 roku działał w składzie:

Paweł Dreher - Prezes Zarządu

W analizowanym okresie zaszły następujące zmiany w składzie Żarządu:

- w dniu 1'ĺ marca 2016 Emitent otrzymał oŚwiadczenia od dwóch Członków Zarządu Spółki w pzedmiocie

rezygnacji z dotychczas pełnionej funkcji: od Pana Bernharda Friedla rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa

Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym' tj. na dzień 'ĺ 1 marca 2016 r' oraz od Pana Bartłomieja Gajeckiego

rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zaządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym, tj. na dzień '1 'l marca

2016 r.

- w dniu 1'l marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1í.03.2016 r. Pana Kamila Łysika na

stanowisko Prezesa Zarządu.

_ z dniem 1 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Kamila Łysika ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki

orazzZarządu Spółki. JednoczeŚnie Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 $ 4 Kodeksu spółek

handlowych oraz $'t3 ust' 2 Statutu Spółki, powołała z dniem 1 grudnia 2016 r. na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółki Pana Pawła Drehera. obecna kadencja Zaządu Spółki upływa z dniem 15 czerwca 2017 r.

W analizowanym okresie zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W dniu 17 kwietnia 2016 r. wygasły mandaty trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Adama

osińskiego, Pana Jarosława Gzechulskiego oraz Pana Pzemysława Perki. Mandaty ww. osób wygasły na

wskutek złoŻenia pzez nich rezygnacji z pełnionych funkcji Członków Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na

dzień otwarcia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jednak nie póŹniej niż do 45 dni od dnia

złoŻenia ww. rezygnacji.Zarząd Emitenta powziął informację o WW. rezygnacjach w dniu 'ĺ6 marca 2016 r.

JednoczeŚnie w dniu 17 kwietnia 2016 r' Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do Rady

Nadzorczej Emitenta: Panią Magdalenę Muskietorz, Panią Justynę Budzyńską oraz Panią Anitę Morawiecką na

okres wspólnej trzyletniej kadencli trwającej do 04.07.2017 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 29 kwietnia 2016 r., Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę

o wyborze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Arkadiusza Stryję.

W dniu 3 listopada 2016 r. Pani Anita Morawiecka złoŻyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 'ĺ 0listopada 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie $ 21 pkt4 Statutu Financial Assets

Management Group S.A., powołała do Rady Nadzorczej Spółki (na zasadzie dokooptowania) Panią Katazynę Dziki

na okres wspÓlnej tzyletniej kadencji trwającej do 04.07.2017 r.

Po dniu bilansowym nie zaszły zmiany w składzie Zarządu

Po dniu bilansowym zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:

- w dniu 1 luty 2017 r. Pani Anita Muskietorz złoŻyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

- w dniu 25 kwietnia 2017 r' w skład Rady Nadzorczej została powołana Pani Paulina Wolnicka - Kawka

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej pzedstawiał się następująco:

Arkadiusz Stryja - Przewodniczący Rady Nadzorcze!

Bartłomiej Wołyńczyk - Członek Rady Nadzorczej

Justyna Budzyńska - Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Dziki - Gzłonek Rady Nadzorczej

Paulina Wolnicka - Kawka - Członek Rady Nadzorczej
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3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Ninie'jsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przezZaząd w dniu 26 kwietnia 2017 roku

4' Jednostki zależne i stowarzyszone

W związku ze sprzedaŻą w trakcie pierwszego półrocza 201 6 roku wszystkich posiadanych udziałów w spółkach

zaleŻnych na dzień 31 .12.2016 Emitent nie posiadał udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych'

5' Dane porównawcze i okresy prezentowane w sprawozdaniu
Sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. Dane porównawcze

prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. dla sprawozdania z sytuacjifinansowej, za 12 miesięcy

zakończony 31 grudnia 2015 r. dla sprawozdania z całkowitych dochodów' za okres 'ĺ2 miesięcy zakończony 31

grudnia 20'ĺ 5 r. dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym i sprawozdania z pzepływów pienięŹnych.

Zaprezentowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2016 roku orazza okres 12 miesięcy zakończony tą datą,

jak równieŹ porównywalne dane finansowe za okres 12 miesĺęcy zakonczony 3'1 grudnia 2015roku, zawarte w

niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Financial Assets Management Group S.A. podlegały badaniu

przez biegłego rewidenta.

6. Korekty błędów podstawowych w spľawozdaniach z lat ubiegłych
W bieŻącym roku obrotowym Spółka dokonała korekty błędów podstawowych z lat ubiegłych polegających na -

ujęciu odpisów aktywÓw z tytułu udziałów w jednostkach zależnych (do ceny sprzedaŻy ustalonej w 20'ĺ6 roku)

sprzedanych po dniu bilansowym W cięŻar wyniku lat ubiegłych (wyniku finansowego roku obrotowego 2015) _

dotyczy odpisów dla jednostek TelePL, TeleTTR, TeleDlD w łącznej kwocie 15.795 tys. PLN.

Poniżej przedstawiono wpływ powyższych zmian na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z

całkowitych dochodów w stosunku do opublikowanego sprawozdania za rok 20'ĺ5:

zMlANY W sPRAWozDANlU z sYTUAcJt FlNANsoWEJ sPoRzĄDzoNYM NA DzEŃ 31'12.2015

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji Íinansowej 31.',t2.2015
po korekcie

31.12.2015
przed koľektą RoŹNlcA

Aktyra tnľałe
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stowarzyszonych
Ak$pua finansouc wyenlane wuaĺtaści godzivĺej pzez
ľĺynik fnansoiĺy
Aktywa finansovrc dostępne do spŻedaży
Pożyczki udzielone
lnstrumený Íinanso'/'/e utrzymywane do terminu
wynagalności
Aktn^n z tytułu odroczonego podatku doďtodouego
Pozostale aktyľa trwałe
Akty'ľa obÍotowg
Zapasy
Należności handlowe
Należności z Mułu bieżącego podatku dochodowego
(PDOP)
Pozostałe należnośđ
AkĘua Íinansoue wyceniane wwańości godzi$/ej płzez
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7 . ZałoŻenie kontyn uacj i działalności gospodarczej
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało spoządzone przy załoŻeniu kontynuowania działalnoŚci gospodarczej

przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 '12'2016 r' Zarząd Emitenta nie stwierdza na

dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów iokoliczności, które wskazywałyby na zagroŻenia dla moŹliwości

kontynuowania działalności pzez Spółkę w okresie 'ĺ 2 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub

przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności'

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 r' _31 .12'2016 r. nie wystąpiły zdarzenia,

które nie zostały, a powinny być uięte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w

niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

8. oświadczenieZarządu
a' w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. oświadcza, że według swej najlepszej wiedzy' zapewnił

sporządzenie ľocznego sprawozdania finansowego' przedstawiającego W sposób prawdziwy, rzetelny i jasny

wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 '12.2016 r. jak tez je1

wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31 .12.2016 r.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Europejską.

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad Wyceny oraz

sporządzenia sprawozdania finansowego. Pzy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego

przyjęto' że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalnośi gospodarczą w

niezmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
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Zarząd ponosi odpowiedzialnośi za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych pzepisami

prawa.

W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany obowiązujących zasad rachunkowości.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przezZarząd Financial Assets Management

Group S.A. w dniu 26 kwietnia 2017 r.

b. oświadczenie w sprawie podmiotu upľawnionego do badania sprawozdań Íinansowych

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań

finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oÍaz Że

podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii

z badania, zgodnie z obowiązującymi pzepisami.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Financial Assets Management

Group S.A. za rok2016jest WBS Audyt Sp. z o.o., na podstawie zawartej umowy zawartej dnia '17.01 .2017 r.

9. Platforma zastosowanych MSSF
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało spoządzone zgodnie z:

. Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (''MSSF'') w kształcie zatwierdzonym przez

Unię Europe'jską,

. w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami _ zgodnie z wymogami ustawy z29września 1994

roku o rachunkowoŚci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

MSSF obejmują Standardy i lnterpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów

RachunkowoŚci (,,RMSR'') oraz Komitet ds' lnterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej

(,,KrMSF").

Jednostka nie zdecydowała się na wcześnie'jsze zastosowanie żadnego ze standardów, interpretacji lub zmian,

które nie weszły dotychczas w życie. Zarząd Spółki jest w trakcie analizy i oceny ich wpływu na stosowane przez

Jednostkę zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania f'inansowe.

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standard ach oraz interpretacje nie zostały przyjęte przez Unię

Europejską lub nie są obowiązu'jące na dzień í stycznia 2016 roku:

st!nđard Opir zmien

zmiana klaryńktrii i wyceny _ za8tąpicni€ ekluetnic oboĺiązuiąqych katcgoÍll
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lni*ilĺła doĹycząpa zmian wzakÍrcG ujmnicń

Deta obowląayüranla
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í0' lstotne wartości oparte na pľofesjonalnym osądzie i szacunkach
W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniŻej, największe znaczenie,

oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd Kierownictwa.

Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Spółce' kierownictwo Spółkĺ jest zobowĺązane do dokonywania

szacunków, osądów i załoŻeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań.

Szacunki iał,łiązaneznimizałoŻenia opierają się o doświadczenia historyczne iinne czynniki uznawane za istotne.

Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od pľzyjętych wartości szacunkowych'

W okresie od 1 stycznia do 3í grudnia 2016 roku objętym niniejszym jednostkowym sprawozdaniem finansowym

nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie zagadnień, wobec których w kolejnych okresach sprawozdawczych

zastosowanie miał profesjonalny osąd Kierownictwa. Nie wystąpiły również istotne zmiany w zakresie pozycji, które

obarczone są istotną niepewnością zmiany szacunków w okresie najbliższych 't2 miesięcy.

Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki, na każdy dzień bilansowy Zarząd ocenia, czy istnieją przesłanki

wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych

(w tym wartości firmy oraz inwestycji w jednostki zaleŻne).

ĺí. Waluta pomiaru iwaluta sprawozdania finansowego
Walutą pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania Íinansowego jest złoty polski

12. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
Transakcje Wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie pŻy zastosowaniu kursu

obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne WyraŻone w walutach innych niż polski złoty są pzeliczane

na złote polskie pay zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego

kursu ustalonego dla danej waluty pzez Narodowy Bank Polski' Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane

są odpowiednio w pozycji pzychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach okreŚlonych zasadami (polityką)

rachunkowoŚci, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepienięŻne ujmowane według kosztu

historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji' Aktywa i

zobowiązanĺa niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po

kursie z dnia dokonania Wyceny do wartości godziwej.

13. lstotne zasady (polityka) rachunkowości

13.í. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa tnľałe wyceniane są zgodnie z MSR 16 w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,

pomnie'jszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu tnľałej utraty wartoŚci.

Wartośi początkowa środków trwałych obejmuje cenę nabycia lub koszty wytworzenia powiększone o koszty

bezpoŚrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do uŹywania.

Cena nabycia lub koszt wytworzenia iest kwotą zapłaconych środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, lub

wartością godziwą innych dóbr pzekazanych z tytułu nabycia składnika aktywów w momencie jego nabycia lub

wytwozenia, lub - tam, gdzie ma to zastosowanie - jest wartoŚcią pzypisaną do danego składnika aktywów w

momencie początkowego ujęcia.

Na cenę nabycia lub koszt Wytworzenia pozycji rzeczowych aktywów tnľałych składają się:

- cena zakupu' łącznie z ďami importowymi i niepodlegającymi odliczeniu podatkami od zakupu, pomniejszona o

opusty handlowe i rabaty;
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- wszystkie inne pozwalające się bezpośrednio przyporządkowai koszty poniesione w celu dostosowania składnika

aktywów do miejsca i stanu, w którym moŹe on funkcjonowaó w sposób zgodny z zamierzeniami kierownictwa;

- szacunkowe koszty demontażu i usunięcia składnika aktywów oraz koszty pzeprowadzenia renowacji miejsca, w

ktÓrym się znajdował, do ktÓrych jednostka jest zobowiązana w związku z nabyciem pozycji zeczowych aktywów

tnľałych lub używaniem składnika zeczowych aktywów trwałych w danym okresie w celu innym niŻ wytwazanie

wyrobów.

Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do użytkowania, które powodują, że wartość uŹytkowa środka

tnľałego po zakończeniu ulepszenia pťzeryŻszajego wańość początkową, zwiększają odpowiednio jego wartość.

Środki trwałe są amortyzowane zgodnie z ich przewidywanym okresem ekonomicznego użytkowania. Rzeczowy

majątek tnľały amortyzowany jest metodą liniową począWszy od pierwszego dnia miesiąca następu|ącego po

miesiącu' w którym środek tnľały został oddany do uŻytkowania, stosując stawki amortyzacji odzwierciedlające

okres ekonom icznej użytecznoŚci Środków trwałych.

W przypadku, gdy okres kozystania ze składnika aktywów wynika z tytułów umownych lub innych tytułów

prawnych, okres użytkowania powinien odpowiadaó okresowi wynikającemu z tych tytułów umownych lub

prawnych, chyba że szacowany okres użytkowania składnika aktywów trwałych będzie krótszy. W tym pzypadku

payjm uje się szacowan y przez jednostkę okres uŹytkowa n ia.

Poniesione nakłady' dotyczące środków trwałych będących w toku budowy lub montaŹu są wyceniane nie zadziej

niŻ nakaŻdy dzień bilansowy, według cen nabycia lub kosztów wytwozenia, pomniejszonych o odpis z tytułu tnľałej

utraty wartości.

13'2. WartościniemateriaIne

lnne wartości niematerialne wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytwozenia, zgodnie z MSR 38.

Składnik wartości niematerialnych ujmuje się wtedy i tylko wtedy' gdy:

- jest prawdopodobne, Że jednostka osiągnie przyszłe korzyści ekonomiczne, które moŹna pzypoządkowaó

danemu składnikowi aktywÓw, oraz

- moŻna wiarygodnie ustalió cenę nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów.

Na dzień nabycia wartoŚci niematerialnych, jednostka dokonuje oceny czy nabyty składnik ma określony czy

nieokreślony okres użytkowania, a w pzypadku, gdy jest okreŚlony - |aka jest jego długość lub liczba jednostek

produkcji lub podobnych jednostek tworząca ten okres. Jednostka uznaje, że składnik wartoŚci niematerialnych

posiada nieokreślony okres użytkowania, jeżeli z analizy wszystkich istotnych czynników wynika, że nie istnieje

żadne dające się pzewidzieó ograniczenie okresu, w ktirym można spodziewać się' że składnik aktywów będzie

generował wpływy pieniężne netto dla jednostki.

W przypadku składników o okreŚlonym okresie użytkowania podlegają one amortyzacji liczonej stosownie do

okresu uŻytkowania, a w przypadku składników o nieokreślonym okresie uŹytkowania na dzień bilansowy

dokonywane są testy na utratę wartości' WartoŚć odzyskiwalna otrzymana w wyniku przeprowadzenia testiw

porównywana jest z wartością bilansową. W przypadku, gdy jest niŹsza, dokonywany jest odpis z tytułu utraty

wartoŚci.

í 3.3. Leasing

Umowa leasingowa jest to umowa, na mocy ktÓĘ w zamian za opłatę lub serie opłat leasingodawca przekazuje

leasingobiorcy prawo do uŻytkowania danego składnika aktywów pzezuzgodniony okres.

Leasing Íinansowy jest to umowa leasingowa, na mocy któĘ następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i

pożytkóW Wynikających z tytułu posiadania aktywów. ostateczne pzeniesienie tytułu prawnego może, lecz nie musi

nastąpii.
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Umowa leasingowa zaliczana jest do leasingu flnansowego, jeŻeli następuje paeniesienie zasadniczo całego

ryzyka i poŻytków z tytułu posiadania pzedmiotu leasingu. Umowa leasingowa zaliczana jest do leasingu

operacyjnego' jeżeli nie następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania

przedmiotu leasingu.

Początkowe ujęcie leasingu finansowego następuje w dniu rozpoczęcia okresu leasingu rozumianego jako dzień,

od którego leasingobiorcy przysługuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. Na dzień rozpoczęcia okresu

leasingu, leasing finansowy w sprawozdaniu z sytuacji finansowej leasingobiorcy wykazywany jest jako składnik

aktywów i zobowiązanie:

- w kwocie równej wartoŚci rynkowej przedmiotu leasingu'

- w wysokości bieŻącej (zdyskontowanej) wartości opłat leasingowych, zależnie od tego, która kwota jest niższa.

opłaty z tytułu umowy leasingu dzielą się na koszty finansowe - odsetki oraz raty spłaty kapitału, zmniejszające

zobowiązanie z tytułu przejęcia składnika w leasing. Wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej przedmioty

leasingu podlegają umorzeniu i amortyzacji' przy czym okres amortyzacji równy jest okresowi trwania leasingu.

13.4. Utľata wartości niefinansowych aktywów tľwaĘch

Weryfikacji wartości końcowe| i okresów uŹytkowania środków tnľałych i ewentualnej ich zmiany dokonuje się na

kaŻdy dzień bilansowy. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartoŚci niematerialnych występuje

wtedy' gdy wartoŚó bilansowa tego składnika jest Wyższa od jego wańości odzyskiwalnej'

Do przesłanek mogących Świadczyć o utracie wartoŚci składnika aktywów w tnłałych należą przesłanki

pochodzące z zewnęĺrzny ah i wewnętznych Źródeł informacj i.

Pzesłanki pochodzące z zewnętrznych Źródeł informacji (m.in.):

- utrata wartości rynkowej danego składnika aktywów odnotowana w ciągu okresu jest znac'znie większa od utraty,

której można było się spodziewai w wyniku upływu czasu i zwykłego użytkowania;

- w ciągu okresu nastąpiły lub nastąpią w niedalekiej przyszłości znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany o

charakteŻe technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w ktirym jednostka prowadzi

działalnoŚć' lub teŻ na rynkach, na które dany składnik aktywów jest przeznaczonyi

- w ciągu okresu nastąpił wzrost rynkowych stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwroÍu z inwestycji i

prawdopodobne jest, Że Wzrost ten wpłynie na stopę dyskontową stosowaną do wyliczenia wartości uŹytkowej

danego składnika aktywów i istotnie obniży wartość odzyskiwalną składnika aktywów.

Pzesłanki pochodzące z wewnętznych Źródeł informacji (m'in.):

- dostępne są dowody na to' że nastąpiła utrata paydatności danego składnika aktywów lub jego flzyczne

uszkodzenie;

- w ciągu okresu nastąpiły lub teŻ prawdopodobne jest, że w niedalekiej przyszłości nastąpią znaczące i

niekozystne dla jednostki zmiany dotyczące zakresu lub sposobu, w jaki dany składnik aktywów jest aktualnie

użytkowany' lub, zgodnie z oczekiwaniami, będzie użytkowany. Do takich zmianzalicza się niewykozystywanie

składnika aktywÓw' plany zaniechania działalności lub restrukturyzacji działalnoŚci, do której dany składnik należy,

lub plany zbycia tego składnika aktywów przed uprzednio paewidzianym terminem oraz ponowna ocena okresu

użytkowania danego składnika aktywów z nieokreŚlonego na okres określony;

- dostępne są dowody pochodzące ze sprawozdawczości wewnętanej' świadczące o tym, że ekonomiczne wyniki

uzyskiwane przezdany składnik aktywów są lub w przyszłość i będą gorsze od oczekiwanych.

W paypadku utraty wańości składnika aktywów trwałych dokonuje się w cięŹar pozostałych kosztów operacyjnych

- odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość.
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Wartość bilansowa składników wartości niematerialnych nie pod legających amortyzacji, a takŻe składników

wartoŚci niematerialnych nie przekazanych jeszcze do użytkowania, podlega obowiązkowi corocznego

przeprowadzenia testu na utratę wartości, nawet W przypadku nie wystąpienia przesłanek wskazujących na

moŹliwość utraty ich wartości orazzawsze wtedy, gdy istnieje podejaenie, że nastąpiła utrata wartości.

í3.5' Nieruchomości oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu - nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomośó inwestycyjna to nieruchomośi (grunt' prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynek lub częśé

budynku albo oba te elementy), które właściciel lub leasingobiorca w leasingu finansowym traktuje jako źródło

paychodów z czynszőw lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na pzyrost ich wartości, względnie obie te

korzyŚci, przy czym nieruchomośi taka nie jest:

- wykozystywana przy produkcji, dostawach dÓbr, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych; lub

- pÍzeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki.

NieruchomoŚci inwestycyjne wyceniane są według wartości godziwej zgodnie z MSR 40.

Kategorie aktywów i zobowiązań finansowych

Aktywa finansowe w dniu ich nabycia lub powstania, klasyfikuje się do następujących kategorii:

- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik Íinansowy'

- poŻyczki i naleŹności'

- aktywa finansowe utŻymywane do terminu wymagalnoŚci,

- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe w dniu ich nabycia lub powstania, klasyfikuje się do następujących kategorii:

- zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej pzez wynik finansowy,

- pozostałe zobowiązania finansowe.

W ramach portfela aktywów i zobowiązań Íinansowych wycenianych w wartoŚci godziwej paez wynik f'inansowy

wyróżnia się podgrupę aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane w wańości godziwej przez wynik finansowy

Składnikiem aktywów finansowych lub zobowiązaniem Íinansowym wycenianym w wartości godziwej przez wynik

Íinansowy jest składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe spełniające którykolwiek z poniższych

warunków:

- jest klasyfikowany jako pÍzeznaczony do obrotu. Składnik aktywiw Íinansowych lub zobowiązanie finansowe

kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu' jeŚli są:

. nabyte lub zaciągnięte głównie w celu spaedaŹy lub odkupienia w bliskim terminie;

. częścią portfela okreŚlonych instrumentów Íinansowych, którymi zaządza się łącznie i dla których istnieje

potwierdzenie aktualnego faktycznego Wzoru generowania kritkoterminowych zysków; lub

o instrumentami pochodnymi (z wyjątkiem instrumentów pochodnych będących umowami gwarancji Íinansowych

l ub wyzn aczonych i będ ących efektywnym i i nstrumentam i zabezpieczĄącymi ),

- przy początkowym ujęciu został Wyznaczony pzez jednostkę jako wyceniany według wartości godziwej paez

wynik finansowy. Jednostka dokonuje takiej klasyfikacji tylko wówczas, gdy zezwala na to pzepis MSR 39 lub

prowadzi to do uzyskania bardziej pzydatnych informacji, gdyż:

. eliminuje lub znacząco zmniejsza niespójność w zakresie výyceny lub ujmowania' która w pzeciwnym razie

powstałaby z powodu innego sposobu Wyceny aktywÓw lub zobowiązań bądŹ innego ujęcia związanych z nimi

zysków lub strat, lub
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grupa aktywóW finansowych' zobowiązań Íinansowych lub obu tych kategorii jest zaządzana' a jej wyniki

oceniane są w oparciu o wartośi godziwą' zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania ryzykiem lub

strategią inwestycyjną, natomiast informacje na temat grupy są na tej podstawie przekazywane Wewnątz
jednostki kluczowym członkom kierownictwa.

Aktywa Íinansowe utrzymynľane do terminu wymagalności

lnwestycje utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi,

z ustalonymi lub moŻliwymi do okreŚlenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalnoŚci, względem których

jednostka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, inne niż:

- Wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik

finansowy;

- Wyznaczone pzez jednostkę jako dostępne do sprzedaŹyi oraz

- spełniające definicję poŻyczek i należności.

Do aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności moŹna zaliczyć także dłuŹne instrumenty finansowe

z opąą kupna (call), które dają emitentowi prawo do Żądania ich dostarczenia przed upływem terminu

wymagalności pod warunkiem, że kwoty zapłacone przez emitenta w przypadku ich wczeŚniejszego wykupu

nie będą istotnie odbiegały od wartości tego instrumentu, wynikającej z ksiąg rachunkowych' Emitent

klasyfikuje również do tej kategorii objęte weksle o terminie wymagalności od 3 do 12 miesięcy.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w zamortyzowanym koszcie.

Aktywa Íinansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do spzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które

zostały Wyznaczone jako dostępne do spzedaży lub nie będące:

a) poŻyczkami i należnościami;

b) inwestycjami utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności;

c) aktywami finansowymi wycenianymi w wartoŚci godziwej przez wynik finansowy.

lnwestycje w aktywa finansowe dostępne do spzedaży nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego

rynku i których wartość godziwa nie może byó wiarygodnie zmierzona' a takŻe powiązane z nimi instrumenty

pochodne, rozliczone sąprzez dostawę niekwotowanych instrumentów kapitałowych wycenianych według kosztu'

Jed n ostki zaleŻne, wspólne przeds ięwzięcia i iednostki stowa rzyszone

Jednostki zaleŻne, wspólne pzedsiętłzięcia ijednostki stowarzyszone Spółka ujmuje zgodnie z MSR 27 tj. w cenie

nabycia z uwzględnieniem ewentualnych odpisiw z tytułu utraty wartoŚci'

í3.6. Pożyczki i należności

PoŻyczki i należności są aktywami Íinansowymi niebędącymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub

możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku, inne niż:

- aktywa finansowe, ktÓre jednostka zamieza spaedać natychmiast lub w bliskim terminie, ktire kwaliÍikuje się

jako przeznaczone do obrotu, i te, które pzy początkowym ujęciu zostały Wyznaczone przez jednostkę jako

wyceniane według wańości godziwej pzez wynik finansowy;

- aktywa finansowe Wyznaczone pzezjednostkę przy początkowym ujęciu jako dostępne do sprzedaży, lub

- aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji początkowej z innego

powodu niŹ pogorszenie obsługi kredytu, które kwaliÍlkuje się jako dostępne do sprzedaŻy.

Na dzień bilansowy naleŻnoŚci krÓtkoterminowe są wykazywane W kwocie wymaganej zapła|y pomniejszonej o

odpisy aktualizujące. NaleŻności krótkoterminowe nie są wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, jeśli ewentualne
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różnice z Wyceny byłyby nieistotne. WysokoŚć odpisów aktualizujących określa się uwzględniając stopień

prawdopodobieństwa zapłaty należnoŚci' Należności umorzone, pzedawnione lub nieściągalne zmniejszają

dokonane upzednio odpisy aktualizujące ich wartośó. Należności umorzone' przedawnione lub nieściągalne' od

których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wańość lub dokonano odpisÓw w niepełnej wysokoŚci, zalicza

się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Udzielone pożyczki i naleŻności długoterminowe wyceniane są Wg zamortyzowanego kosztu.

NaleŹności i poŹyczki Wyrażone w walutach obcych są wyceniane na dzień bilansowy po kursie średnim

ogłoszonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

13'7 ' Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wańości, które spowodują

wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartoŚci godziwej,

a wynikające z nich zyski lub straty Íinansowe ujmuje się w wyniku bieżącego okresu.

Zaciągnięte kredyty i poŻyczki zgodnie z MSR 39 wyceniane są wg zamortyzowanego kosztu na dzień bilansowy.

Na dzień bilansowy zobowiązania krótkoterminowe wykazywane są W kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania

krótkoterminowe nie są wyceniane Wg zamortyzowanego kosztu, jeśli ewentualne róŹnice z wyceny byłyby

nieistotne. Zobowiązanie krótkoterminowe są wyceniane w wartoŚci wymagającej zapłaty (w tym naliczone odsetki

za zwłokę).

Zobowiązania Wyrażone w walutach obcych są wyceniane na dzień bilansowy po kursie średnim ogłoszonym dla

danej waluty pzez NBP na ten dzień.

í3.8. Zapasy

Zapasy to aktywa:

- przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej;

- będące w trakcie produkcji przeznaczonej na taką sprzedaŻ; lub

- mające postać materiałów lub dostaw surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia

usług.

Zapasy zgodnie z MSR 2 wycenia się stosując cenę nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszone o odpisy

aktualizujące ich wartoŚi lub też cenę spaedaży netto możliwą do uzyskania w zależnoŚci od tego' która z kwot

jest niŹsza. Rozchód zapasów wyceniany jest metodą FlFo.

13'9' Śľodki pieniężne iich ekwiwalenty

Środki pieniężne wykazuje się w wańości nominalnej. Środki pieniężne denominowane w walucie obcej pzeliczane

są na dzień bilansowy po kursie zamknięcia z dnia bilansowego.

13.10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują wydatki poniesione do dnia bilansowego, stanowiące koszty

przyszłych okresów sprawozdawczych'

Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych zalicza się m.in. następujące pozycje:

- opłacone z góry ubezpieczenia'

- opłacone z góry prenumeraty,

- opłacone z góry wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od nieruchomoŚci'

- opłacone z góry inne koszty, dotyczące pzyszłych okresów.
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odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów do wyniku bieżącego okresu następują stosownie do

upływu czasu lub wielkoŚci świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych

kosztów' z zachowaniem zasady ostroŹności'

í3.ĺí. Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, ktÓrych termin wymagalnoŚci lub kwota nie są pewne' Twoay się je na pewne lub

prawdopodobne pzyszłe zobowiązania.

Spółka tworzy rezenľy wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

- na jednostce ciąŹy obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych;

- vvypływ środków pieniężnych jest prawdopodobny w celu wypełnienia obowiązku;

- moŹna dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.

Kwota, na którą twozona jest rezenľa' stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do

Wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy. Najbardzĺej właściwym szacunkiem nakładów niezbędnych

do wypełnienia obecnego obowiązku jest kwota, jaką zgodnie z racjonalnymi pzesłankami jednostka zapłaciłaby

w ramach wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy lub w celu pzeniesienia go na stronę trzecią na ten sam

dzień. Szacunki wyniku oraz skutku finansowego są dokonywane na drodze osądu kierownictwa jednostki,

Wspomaganego dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi podobnych transakcji oraz _ w niektórych

przypadkach - raportami niezależnych ekspertów.

13''l2' Podatek dochodowy bieżący i odroczony

Na przejściowe rÓżnice między wartością bilansową i pasywów a ich wartością podatkową tworzone są rezerwy i

ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wartością podatkową składnika aktywów lub zobowiązań jest przyporządkowana mu kwota służąca celom

podatkowym.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty przewidziane w pzyszłych okresach do odliczenia

od podatku dochodowego ze względu na:

- ujemne róŹnice pzejściowe;

- przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych; oraz

- przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się' jeżeli jest prawdopodobne' że w przyszłoŚci

osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania' który umożliwi potrącenie od podatku dochodowego różnic
przejściowych, wykorzystanie strat podatkowych lub ulg podatkowych.

WartoŚi składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na kaŻdy dzień bilansowy, a W

przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe lub dodatnie różnice przejŚciowe nie będą

wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,

wymagającej w przyszłoŚci zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest

różnic, które spowodują zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przyszłości.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w odniesieniu do wszystkich dodatnich

różnic przejściowych, z wyjątkiem przypadków, gdy rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

wynika z:

- początkowego ujęcia Wartości firmy; lub

- początkowego ujęcia danego składnika aktywów lub zobowiązań pochodzącego z transakcji' która:

. nie iest połączeniem 'jednostek gospodarczych; oraz
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. nie wpływa W momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na dochód do

opodatkowania (stratę podatkową).

Wysokośi rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się, przy uwzględnieniu

stawek podatku dochodowego, obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Rezerwę i

aktywa można kompensowaó, jeŻeli jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego

uwzg lęd n ian i a przy obliczan iu kwoty zobowiązan i a pod atkoweg o'

í3.13. Wynik finansowy

Sprawozdanie z całkowitych dochodów składa się z:

- Wyniku (zysku / straty) netto bieżącego okresu,

- Pozostałych dochodów (zysków / strat) całkowitych.

Wynik finansowy netto w księgach rachunkowych wykazywany jest z uwzględnieniem odpowiednich

przepisów, dotyczących instrumentów finansowych, dokonywania odpisów aktualizujących wartość

naleŹności, korekty odpisów aktualizujących, tworzenia odpisiw z tytułu utraty wartości, rozliczenia

międzyokresowego kosztów i przychodiw.

Koszty związane z płatnoŚciami wynikającymi z nieterminowego regulowania zobowiązań jednostki'

rozliczeniem niedoborów stwierdzonych w składnikach majątkowych oraz inne o podobnym charakterze

ujmuje się w rachunku wyników okresu, w którym zostały stwierdzone, zgodnie z trybem okreŚlonym w

proced urze wewnętrznej.

13.14' Przychody z działa!ności operacyjnej

Paychody ze spzedaŻy ujmowane są w wańości godziwej zapłaty otzymanej lub należne| i reprezentującej

należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po

pomniejszeniu o rabaty' VAT i inne podatki związane ze sprzedaŻą (podatek akcyzowy).

Przychody z działalności operacyjnej dotyczą głównie świadczenia usług zarządzania spółkami

podpoaądkowanymi, kreowania oraz zaządzania ich ofertą jako całości, planowania i realizacji strategii dla grupy'

organizacji finansowania rozwojowych projektÓw, nadzőr nad realizowanymi inwestycjami.

13.í5. Koszty działalności operacyjnej

Główną pozycję kosztów działalności operacyjnej stanowią usługi obce oraz Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz

pracowników.

Koszty Świadczeń pracowniczych obejmują:

- wynagrodzenia i premie, w tym wynagrodzenie za czas urlopu,

- Świadczenia na rzecz pracowników.

Koszty usług obcych obejmują m.in.:

- wydatki związane z funkcjonowaniem spiłki,

- usługi konsultingowe i doradcze,

- najem powierzchni.

13.í6. Pozostałe pzychody i koszty operacyine

Pozostałe przychody operacyjne obeim ują m.in..

- zysk na spzedaży Środków trwałych'

- nadwyżki inwentaryzacyj ne,
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- rozwiązanie od p isóW a ktua l izu j ących wa rtoŚć a ktywów n i efi n a n sowych,

- przychód z tytułu refakturowania kosztów,

- otrzymane darowizny,

- przedawnione zobowiązania,

- otrzymane odszkodowania, kary i grzywny.

Pozostałe koszty opeľacyjne obejmują m.in.:

- stratę na spzedaży środkówtnľałych,

- niedobory inwentaryzacyjne,

- odpisy aktualizujące wartość aktywów nieÍinansowych'

- koszty do refakturowania,

- przekazane darowizny,

- spisane należnoŚci,

- zapłacone odszkodowania, kary i grzywny.

'13.17. Pozostałe przychody i zyski /koszty i straty z inwestycji

Pozostałe przychody izyski z inwestycji obejmują m.in.:

- zyski na sprzedaży papierów wartoŚciowych (akcji, udziałÓw i pozostałych papierów wartościowych),

- zyski z Wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej pzez wynik finansowy,

- zyskz Wyceny nieruchomości inwestycyjnych,

- dywidendy,

- odsetki od nabytych dłużnych papierów wartościowych,

- odsetki od udzielonych pożyczek.

Pozostałe koszty i straty z inwestycji obejmują m.in.:

- prowizje i odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych,

- odsetki leasingowe,

- straty na sprzedaży papĺeriw wartościowych (akcji, udziałów i pozostałych papierÓw wartoŚciowych),

- straty z Wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy,

- straty z Wyceny nieruchomości inwestycyjnych.

í3.í8' Przychody i koszýfinansowe

Przychody i koszty finansowe obejmują:

- odsetki od paeterminowanych należności i zobowiązaŕl,

- odsetki budŹetowe,

- różnice kursowe,

- pozostałe paychody i koszty finansowe.

13'í9. Podatekdochodowy

Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy' wpływający na wynik finansowy, obejmuje: częśi bieżącą,
część odroczoną' Wykazywana W rachunku zysków istrat częŚi odroczona stanowi róŹnicę między stanem

rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)

danego roku obrotowego' Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) w związku z Wyłączeniem
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przychodóW niepodlegających opodatkowaniu, kosztów niestanowiących kosztów uzyskania pzychodów orazw

związku z urrraględnieniem straty podatkowej, która pomniejsza podstawę opodatkowania. obciążenia podatkowe

są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące W danym roku podatkowym.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące rozliczenia z kapitałem własnym,

odnosi się równieŹ na kapitał własny.

13.20' Zasada wykazywania zysków ze sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach zależnych

Spółka wykazuje wynik ze spzedaży akcji/udziałów w momencie pzeniesienia praw własności akcji/udziałów na

kupującego' a nie w momencie podpisania umowy kupna/sprzedaŹy' W części pzypadków zamknięcie transakcji

(właściwy moment przeniesienia praw własności akcji) jest popzedzone pzedpłatą otzymaną od kupującego'

otaymane przedpłaty na poczet sprzedaŻy akcji/udziałów wykazywane są w pozycji ,,Pozostałe zobowiązania", a

wynik na sprzedaży wykazywany jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów dopiero z chwilą przeniesienia praw

własności akcji/udziałów na kupującego.

13'21' Zasada wykazywania zysków/strat z wyceny nieruchomości inwestycyjnej, odpisów z tytułu utľaty

wartości nakładów pon iesionych na n ieruchomościach inwestycyj nych

Spółka wykazuje zysk/stratę z Wyceny nieruchomości inwestycyjnej, odpisów z tytułu utraty wartości nakładów

poniesionych na nieruchomościach inwestycyjnych na podstawie wiarygodnie oszacowanych szacunków

dokonanych pzez niezależnych ekspertów. Pzyczyną dokonania zmian szacunków wartości godziwej i w
konsekwencji aktualizacji Wyceny nieruchomości moŹe być również posiadanie wiążącej nieodwołalnej ofeńy

nabycia nieruchomości od innego kontrahenta.

13.22. DziałaIność zaniechana

W pzypadku wystąpienia działalności zaniechanej, wyniki finansowe dotyczące działalności zaniechanej są

prezentowane zgodnie z MSSF 5.

13.23. Segmenty operacyjne

Zgodnie z wymogami MSSF 8 należy identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o Wewnętrzne raporty

dotyczące tych elementów, które są regularnie weryfikowane paez osoby decydujące o przydzieleniu zasobów do

danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe. Na dzień 31 .12'2016 r., w związku ze sprzedażą spółek

zależnych działających W branży telekomunikacyjnej oraz w związku z prowadzeniem działalnoŚci wyłącznie w

segmencie działalności pozostałej (zarządzanie innymi spółkami) Emitent oraz Grupa odstępują od segmentacji

działalności.

13.24. Rachunek przepływów pieniężnych

Spółka spoaądza rachunek paepływów pieniężnych metodą poŚrednią

14. KomentaÍz do osiągnaętych wyników finansowych

W 2016 roku Spółka osiągała pzychody ze spzedaży głównie ze świadczenia usług zaządzania oraz innych usług

doradczych. lch poziom w porównaniu do 2015 roku był o 167%WŻszy iwyniósł 1.991 tys. zł. Wynik finansowy

został ukształtowany przede wszystkim przez zysk na spzedaŻy udziałów w jednostkach zaleŻnych w wysokoŚci

1 .547 tys. zł orazkoszty finansowe w wysokości 6.970 tys. zł. Strata netto Spółki w 2016 roku wyniosła 7.149 tys.

zł.
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15. lnformacje o zdarzeniach lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu za bieżący okres
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

í6. opis czynników izdarzeri, w szczególności o nietypowym charakterze, mający istotny wpływ
na osiąg nięte wyniki finansowe

Poza zdarzeniami opisanymi w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły istotne czynniki o nietypowym charakterze

mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki.

í7. Wskazanie czynników, któľe w ocenle Zarządu będą mialy wpływ na osiągnięte pzez niego
wynikiw perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Czynniki mające wpływ na osiągane wyniki przez Emitenta to przede wszystkim Wycena aktywów finansowych

orazrozliczenie spzedaŹy udziałówTele_Equipment Sp. z o.o', które nastąpi do dnia 30.06.2017 r.

18. lnformacje dotyczące segmentów działalności

L.p. Wyszczególnienie-31.'l2.20í6 Segment inwestycyjny
zarządzanie h old i ng iem

1

2

3

4

5

6

7

I

I
10

1í

12

't3

14

15

't6

17

18

ís
20

21

22

23

24

25

26

Rzeceołve akt}r\ła tÍuał€

lnne wartości niematerialne

Akcie i udzialy w jednostkach zaleźnyďt

Zapasy

Należności handloue

Należności z t1fiufu podatku dochďowego od oslb prawnych

Pozostałe należnośca

Kĺótkoteĺminolve aktyua Íinansoue

Rozliczenia międzyokrcsorc

środki pieniężne i ich ekwiułalený

}Gpitá zakładovĺy

Pozostale kapitały

zakumulowany vĺynik finansoły, w tym:

- zysk{slrata) z |at ubiegłych

- zysU(strata) netto bieżąc€go okÍesu

lnne pasywa długoterminouĺe

Zobowiąania handlołe

Zobowiąania z tytułu podatku doďtodowego od osób praivnych

Pozostďe zobowiąania kótkoteÍminotáE

Przychody ze spzedaży produktów i uslug

Pozostale przyďody i ryski operaryjne

Koszty operaĹYjne

Pozostale koszty i straty operacyine

Przychody fi nansowe z działalności operacyjnej

Koszly finansoue z dzialalności opeÍaqir'ej

zysk (strata) netto okÍesu
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242

0

0

1 374

't1

17 980

11 735

307

't 13

3't6ĺ6

14 544

(22944)

(15 795)

o 149)

0

155

0

6 631

I 991

359

(2 308)

(ĺ 689)

158

(6 970)

(7 í49)
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L.p. Wyszczególnienie-31.12.2015 Segment
te

1 Rzeczoĺłeaktpatĺwałe

2 lnne wartości niemateńalne

3 Akcjeiudzialywjednostkachzależnych

4 Zapasy

5 Neleżności handlorłe

6 NależnoŚci z ýtułu podatku dochodowego od osób prawnych

7 Pozostałe należności

8 KrltkoterminoweaktyłłaÍinansoułe

9 Rozliczeniamiędzyokresourc

10 Środki pieniężne i ich el$iwalenty

1'| Kapitď zaldadouty

'l2 Pozostałe kapitały

13 zakumulowarry wynik finansoły' w tym:

14 - rysk/(strata) z lat ubieglych

15 - zysU(strđa) netto bieżącego okresu

'16 lnne pasywa dlugoterminorrve

17 Zobowiąaniahandlovre

í8 Żobovĺięaniaz týułu podatku dochodowego od osób prawnych

19 Pozostałezobołiąania krótkoteÍminolle

20 Pzychodyze spzedaży produktówi usług

21 Pozostale przychody i zyski operaryjne

22 Koszty operacyjne

23 Pozoslałe koszty i straty operacyine

24 Przychody Íinansowe z działalnoŚci operacyjnej

25 Kosztyfinansovltzdżałalnościoperacyjnej

26 zysk (strata) neüo okresu

19. Cyklicznośó, sezonowość w prezentowanym okresie

Działalność Emitenta nie cechuje się cyklicznościączy też sezonowością.

20. Pozostałe przychody i zyski operacyjne

Zysk ze zbycia niefi nansowyďl akbnlĺów lrwałych

Dotacje

Pozostałe

Razem
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165

329

12'.t86

0

1 828

1',|

5 645

16 174

174

2 039

31 616

10 6í7

(1 1 868)

0

(1 1 868)

2

161

0

7 470

745

63

(2 884)

0

4 968

(16 500)

(11 868)

0

38

25

63

291

38

30

359
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PozosTAŁE PRzYcHoDY l zYsKl oPERACYJNE
01.01.2016 -

3',t.12.20't6
(badane)

01.0'l.20í5 -
31.12.2015

(badane)
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2í. Pozostałe koszty i straty operacyjne

odpisy aktualizujące

Pozostałe

Razem

(í 6ĺ4)

(75)

(í 689)

0

0

0

22. Przychody i koszty finansowe

odsetki od udáeloľrych pożycaek

Dywidendy od spllek zaleŹnych

Pozostďe przyďtody finansoile z pozostałej dzĺałalnośd

Razem

158 570

4135

263

4 968

0

0

í58

Odsetki naliczone

odpis do wartoŚci godzit'vej wartości posiadanych aktyłów Íinansowych

Stĺata ze spnedaży posiadanych pozostaĘch ak\pĺów finansoľych

Pozostałe

Razom

(201

(1 109)

(5 620)

(221)

(6 970)

(26)

(16 350)

0

(124)

(í6 500)

23. Wynagrodzenia i inne świadczenia

tĄíynagrodzenia
Ubezpieczenia spďeczne i inne świadczenia
Kotzty wgďug Íodzalów ogółeíĺl

(591)

(18e)
(780)

(570)
(147)

17171

24. Podatek dochodowy
Składniki obciąŻenia podatkowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przedstawiają się następująco:

Bleżący podatek dochodowy
Bieżące obciążenie z ýtułu podatku dochodotłego

KoÍekty dotyczące bieżącego podatku dochodonego z lat ubiąłych
odroczony podałek dochodoníy

zvi)ązany z pountaniem i odvwóceniem się rlżnic pzejściołych

zviązany z obnĺżeniem staułek podatku dochodovrego

Ęcznle obc|ążenIe Podatkowo

0

0

0

0

0

0

(ĺ4)

(ĺ4)

0

(í4)

(237')

(8n

l237i

01.01.2016 -

31.12.20't6
(badane)

31.12.2015
(badane)

PozosTAŁE KoszTY l STRATY oPERACYJNE
0'r.0'l

0í.0ĺ.2016 _
3',t.12.2016

(badane)

0í.01.20í5 _
31.'12.2015

(badane)
Pĺzychody Íinansowe

01.0í.2016 _

31.12.20',16
(badane)

01.01.20ĺ5 -
31.12.2015

(badane)
Koszty Íinansowe

0'l.01.20í6 _

31.12.2016
(badane)

01.01.2015 -
3't.12.2015

(badane)
Wyszczególnienie

Podatek dochodowy
0í.0í.20í5 -

31.12.201531.12.2016
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25. ZyslďStrata pzypadająca na jedną akcję

Zysklstratę podstawową przypadającą na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku/straty netto za okres

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią Ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych

występujących w ciągu okresu. Ponizej pzedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do

wyliczenia zysku na jedną akcję:

(0,23)

(0,23)

(0,38)

(0,38)

Wyszczególnienie

Zysk (strata) netto na jedną

01.01.20í6 -
31.12.20',t6

(badane)

01.0í.2015 -
31.12.2015

(badane)

PodstauDury za okÍ€s obÍotouý

Roarcdnĺony za okĺes obrotowy

zysk (stľata) netto na jedną akcję z dzialalności kontynuowanej (w zl)

zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (W zł)

Podstauoury za okres obÍotov}' (0,23) (0,38)

Podstarrcury za okres obÍotoYvy 0'00 0'00

Średnia ważona liczba akcji 3'l 616 102 31 616 102

26' Stanowisko Zarządu dot. realizacji prognozy

Spółka nie publikowała prognoz dotyczących jednostkowych wyników. W najbliższej przyszłości Emitent nie planuje

publikacji prognoz na kolejne lata.

27. Dywidendy wypłacone i otrzymane

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Spółka Dominująca Financial Assets Management Group S.A' nie

wypłaciła dywidendy oraz nie zadeklarowała wypłaty dywidendy.

28. Rzeczowe aktywa trwałe

stan na 0ĺ.0ĺ.20í0 r.

Wartość księgowa brutto

Umorzenie i łączne dotychczasorre
odpisy z tytufu utraý unrlości
Wańość księgowa netto na
0ĺ.0í.20í6 r.
oktEs od 0t.0ĺ.20t6.. do dnla
31.12.2o18 ł.
Wartoóć ks!ęgowa netto na
0í'0í.20í6 r.
zwiększenia

Zmniejszenia

odpisy z ty'tufu utraty wańości
Spzedaż środkÓw tntralych -
korekla umoŻenia
AÍnortyzacJa
Wańość kslęgoua netto na dzleń
31.12.2016
Stan na dzleń 3í.í220í6
WartoŚl księgowa brutto

?017-04-26

2

0

2

0

0

0

't02

(55)

47

47

0

0

0

0

(20)

27

102

46
(350)

96

96

86

(321)

0

203

(63)

í

2't'l

101

(8ĺ)

20

20

65ĺ

(486)

í65

0

0

0

0

0

0

0

(20)

7

2

0

0

0

0

0

2

7

0

0

0

ĺ65

93

(3211

0

203

(103)

37

20
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Tabela zmian aeczowych
aktywów trwałych

Grunty,
budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Srodki
transpońu

Pozostałe
środki
tľWałe

Srodki
trwałe w
budowie

Razem
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Umozenie i łączne dotychczasolre
odpisy z tytufu utÍaty \łařtości
Ylíańość kslęgowa netto na dzleń
31.12.2016

0

0

(75)

27

(21o) (10ĺ) 0

2

(385)

377

Stan na 0ĺ.0í.20í5 r.

Wańość księgowa brutto 142

(33)

69

69

rl4ô

esn

149

101

(61)

40

0

0

0

649

(3e1)

258

Umozenie i lączne dotychczasolE
odpisy z ýĹulu utraý rmrtości
Wańośé kslęgowa netto na
0ĺ.0í.20í5 r.
okrct od 0í.0{.20í5 r. đo dnla
31.12.2o15ĺ.
Wartość kslęgma netto na
0ĺ.0l.20í5 r.
Zwiększenia

Zmniejszenia

odpisy z tyttĺu utraty u,artości

Amortfzacja
waŔość krięgowa netto na dzleń
31.12.2015
Stan na dzleń 31.12.20'15

Wartość księgoua brutto

Umozenie i łącane dotychczasowe
odpisy z tylułu utraĘ wartości
Ľľartość kslęgoľa netto na dzleń
31.12.m1ô

0

0

0

0

0

0

í49 4 0

2

0

0

0

2

258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

0

0

(22)

47

(53)

96

ffi
(350)

(20)

20

(s5)

í65

0

0

0

102

(s5)

17 96

ĺ01

(81)

20

2

0

2

651

(486)

165

29. Wartości niematerialne

stan na 0í.0ĺ.20ĺ6 ŕ.

WartoŚć księgowa brutto

Umozenie i łączne dotychczasouĺe odpisy z týułu draty rľańości

Wańość kslęgowa netto na 0ĺ.0í.2016 r.

okĺpł od 0t.0l.20í6 r. do dnla 3í.ĺ2.2016

Wańość księgowa notto na 01.0í.20í6 r'

Zwiększenia

Zmniejszenia

Amortyzacja

WaÉość księgowa netto na dzień 3{.12.20í6

Stan na dzleń 3ĺ.í22016
Wartość księgowa brutto

Umozenie i łączne dotychczasowe odpisy z ty{tĺu utraty wartości

Wartość kslęgorľa netto na dzleń 3í.í2.2016

439

(1 10)

329

439

(1 ĺ0)

329

329 329

0 0

(88)

A2

439

(1e7)

242

0

(88)

42

439

(í97)

212

sbn ne 0l.0í.20í5 r

Tabela zmian rzeczowych
aktywów trwałych

Grunty,
budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne
i maszyny

śľodki
tľansportu

Pozostałe
środki
trwałe

Srodki
trwale w
budowie

Razem

Tabela zmian wartości niematerialnych lnne wartości
niematerialne Razem

Tabela zmian wańości niematerialnych lnne wartości
niematerialne Razem
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WartoŚć księgowa bnrtto

Umozenie iłącŻne dotychczasovl'B odpisy z Mtĺu utraý waĺĺości

Waĺtość kslęgowa netto na o1.o1.2816 ĺ.

okĺos od 0í.0í.20í5 r. do dnl.3í.t2.20í5
Wartość ks!ęgowa netto na 0ĺ.0í.20í5 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Amortyzacja

Wartość kslęgowa netto na üleń 31.12.2o15

stan na dzleń 3í.í2.20í5
WańoŚć księgowa brutto

Umorzenie iłącene doĘchczasowe odpisy z Mulu utraty waĺtości

Wańość kslęgowa netto na dzień 3í.í2.20í5

439

(22l.

117

439

(22)

117

417 417

0

0

(88)

329

0

0

(88)

329

439

(ĺ 10)

329

439

(1 10)

329
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30. Portfel inwestycyjny

27til1

0

0

(27 98íl

(27 9E1)

0

o

0 0 ł tta

0

0

(/ĺ 332)

(1 332)

2

3.t6

í3 t35

í3 í65

(7 t 17)

0

(7 947'

11 712

tt tĺo

í3 í05

í3 í65

(ł0 260l

(32 3ĺ3)

(? 947)

11711

.' zľlęł.z.nl. (z slllul
- obirđ' ľol(sli od lnnyďr podíÍĺohy

b. Zmnbl.z.nl. (z tytulu)

- zbyda udáal ľw sp łl z.lcżnycľ'/ poao8Llych
u'ElÔd coÍtyfr kat vľ iÍ'wcslycyjnycł'

- wykup woksli

w.łtoĆć nr dá.lt tl.ízm'a

0 0 0

0 0 0

0 0 o

0 0 0

0

0 0 o

3ĺ 0łí

6

5

0

0

(íE E3o)

(r0 350)

(2 510)

0

í2 íE8

o o 2

4332

0

U

4 332

o

0

0

0

'ĺ3tl

0 217?

s1u

0

I 122

0

{'l 80a)

o

0

(ł 8o'ĺ)

6 1116

3! łl0
í3 'l5l

5

I 122

1332

(23 68.4)

(16 350)

(2 510)

(ł 8o1)

23 0í6

1zľlel.rz.nll (zMuful
-z#.nbhÓldc
Tľoie Tr|okoĺrilnilaqe sp. z 0'o.

_ obięcig w kdi od innych PodrÍĺot tY

- obiado Ütytll(el 
'ľ 

iÍrwgltyĹýinycťr FincEa

b. zĺma.J&.nh (zmful

- 
'yccn!

- zbycio u(żĺał,áĺy w spllkach: Polska EnoĘ tyka PÍo
Sp. z o.o., Tmje Telokomunikaqa Sp. z 0.o.,
Telokomunikacia dla Domu Sp. z o.o.

- r'ykuP ľ.lrli

wlr(oać nr dzbtt !í.í2.20í5

0 o 0

0 0

o 0

0 0

0 o

o 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 o

Akcje i udzialy w
jednostkach zależnvch

Akcje i udziały w
jednostkach

wsp łzależnych

Akcje i udzialy w
jednostkach

stowarzyszonych

pozostalych
jednostkach/ Ra zem

Pozostale alÍywazMlANA WARToścI BlLANsoWEJ PoRTFELA
finansoweINWESTYCYJNEGO

D|użne papiery
Wartościowe

zMlANA WARŤoscl BlLANsoWEJ PoRTFELA
INWESTYCYJNEGO

Akcje i udziały w
jednostkach zależnych

Akcje i udzialy w
jednostkach

wspołzależnych

Akcie i udzialy w
jednostkach

stowa rzyszonych
jednostkachi
certyfikaty

Dłużne papiery
wartościowe

Pozostałe alÍywa
fina nsowe Rázém
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Rodzaj aktywa
31.12.2016

(badane)
31.12.2015

(badane)

lĺMoďyqe w lednootkach zależnych

E-Telko Sp. z o.o.

Tele-Equĺpment Sp. z o.o.

Tele-Polska Sp. z o.o.

TelePL Sp. z o.o.

Teltraffic Sp. z o.o.

DID Sp. z o.o.

Eneęeýka Dla Domu Sp. z o.o.

Polska EÍEľgetyka PRo Sp. z o.o.

Telekomunikacja dla domu Sp. z o.o.

N$rAge Ventuĺes Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t2 í86

77

9749
1U

0

267

328

I 628

0

0

3

32. odpisy aktualizacyjne z tytułu utľaty Waľtości aktywów oraz odwrócenie odpisów

Na zakończenie roku bilansowego wartośi bilansowa aktywÓw finansowych, rzeczowych aktywów trwałych,

wartości niematerialnych oraz innych aktywów poddawana jest testom na utratę Wartości, które to testy

weryfikowane są w procesie audytu sprawozdania finansowanego Spółki.

Zauąd Spółki Financial Assets Management Group S'A. w wyniku przeprowadzonych analiz dotyczących utraty

wartości dokonał odpisów aktualizujących wartość aktywów w okresie objętym sprawozdaniem finansowym'

w postaci odpisu wartości udzielonych poŻyczek w łącznej kwocie 1 109 tys. zł. Dodatkowo odpisał jednorazowo

w ciężar wyniku finansowego wartoŚć naleŻności handlowych w łącznej kwocie 1 614 tys. zł.

33. Aktywa zaklasyfikowane jako pneznaczone do sprzedaży

W okresie sprawozdawczym Spółka nie zaklasyfikowała żadnych aktywów jako przeznaczonych do sprzedaży.

34. Zmiany w klasyfikacji akĘwów finansowych w wyniku zmiany ceIu ich wykorzystanla

W okresie sprawozdawczym zmlany takie nie wystąpiły

35. Analiza płynności aktywów finansowych

Akc|e l udzlďy w |ednoetkach zależnych
wartość bilansowa
uańośl rłveďug ceny nabycia
wartoŚl godzÍwa
wańoŚć rynkouła
Akcje l udziďy w'ednostkach
ws póľzależnych/stowa rzyszonych
uartość bilansowa
wartoŚć lwďug ceny nabycia
wańoŚć godziwa
wartość rynkowa
Akc|e l udzlďy mnle|szoóclowe w poaostalych
Jednostkach kralourych
wartość bilansowa 2

2017-O4-26 Stronal35z50 Jednostkowe sprawozdanie Íinansowe

z
nieograniczoną
zbywalnością
notowane na

notowane na
rynkach

pozagieldo-
výych

notowane na
rynkach

nieregulowa-
nych

Plynność aktywów finansowych - 31.12.20'16
Z ograniczoną
zbywalnością

FTIE
31. lnwestycje w jednostkach zależnych



F,ĺUG
waÍtość Üedfug ceny nabycia
wartość godziwa
uĺaÍtość ]ynko'va
Dłużne paplery wa'tośclowo
rvartość bilansowa
wańość urcdług cerry nabycia
rvaĺtośl godzirva
rvartość rynkoła
Pcootrb aktywa fr nanloľp
rvartość bilansowa
rłartość 

'łedfug 
ceny nabycia

uartość godziwa
waltość ĺyĺlkołła
RA;zEľt

weĺtoóé bllansowa
wartość według ceny nabycia
wailoóégodzlw
YÚańość ryłnkowa

39
2
2

11 712
11 712
11 712

2
39
2
2

11 712
11 712
11 712

udzlďy w Jednoctkach zależnych
wartoŚć bilansowa
rłaľtość urcdfug ceny nabycĺa
wartość godziwa

'łaÍtośr 
Íynkoła

Akcle l udzlďy w |ednostkach
ws póEależnychlstowe rztezonych
ułańość bilansoła
Wartość \^łedług ceny nabycia
wańośr godziua
Wartość rynkowa
Akc|e l udzlcy mn|eJrzoĺśclowe w peootałych
|ednoollĺrch kr!|oü,ych
wartość bilansowa
rvańość uedĘ ceny nabyđa
wartość godziwa
wańość rynkoma
Dłużne paplery waľtościorłe
tmrtość bĺlansowa
wartość ttedług ceny nabycia
warloŚć godziua
wartość rylkowa
Pozootale aktywa fr nansows
wartość bilansowa
wańość tledfug cerry nabycia
wańośl godziuĺa
unĺtość ry'nkoła
RAZET

12 186
12'.t86
12 186

2
39
2
2

4332
4332
4332

6 495
6 495
6 495

wartość wedfug ceny nabycla
wanoóć godzhm
wartąść rynkowa

2
39
2
2

23 0í3
23 0í3
23 0í3

36. Hierarchia wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w Wartości godziwej przez
wynik finansowy

H ieľa rch i a wartości g odziwej kształtuje się następuj ąco :

Poziom 1 - ceny notowań rynkowych z aktywnych rynków dla identycznych aktywów (np. notowane akcje i

obligacje);

z
nieograniczoną
zbywalnością
notowane na

notowane na
rynkach

pozagieldo-
wych

notowane na
rynkach

nieregulowa-
nych

Plynność aktywów Íinansowych - 31.12.2015 Z ograniczoną
zbywalnością
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Poziom 2 - cenyz aktywnych rynków, lecz inne niż ceny notowań rynkowych - ustalane 

'";;;;;ä;;porównanie z ÍakÍycznymi transakcjami) lub pośrednio (poprzez techniki Wyceny bazujące na faktycznych

transakcjach) - np. większośÓ instrumentów pochodnych;

Poziom 3 - ceny nie pochodzące z aktywnych rynkÓw'

W przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej zaklasyfikowanych do Poziomu 3 wartośi

godziwa ustalana jest w oparciu o Wycenę porównawczą względem notowanych na GPW spółek reprezentujących

branŽę tj. poprzez odniesienie do bieżącej wartości godziwej innego instrumentu finansowego, możliwie najbardziej

zbliŹonego do instrumentu wycenianego. Celem Wyceny akcji jest doprowadzenie do ceny, po któĘ mogłaby

zostaó zawarta potencjalna transakcja rynkowa na tym instrumencie na dzień bilansowy.

31 grudnia 20í6

Poziom ĺ
stan na początek okłeu
Zwiększenia

Zmniejszenia

- wycena

Stan na konlec okłpsu

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

o

2

0

0

0

2

3ĺ gľudnia 20í5

Poziom 1

stan na początok okí€su

Zwiększenia

Zmniejszenia

- wycena

Stan na konloc okÍ€su

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

37. Należności handlowe, pozostałe należności oraz termany ich wymagalności

a) należności kótkoteľminorrc (brutto)

b) należności dfu goterminowe (brutto)

llależnoócl brutto, raon

c) odpisy aktualizujące

l{ależnoécl netto, lu€m

19 365

0

19 36n

0

í9 365

748/.

0

7&
0

7&

Akcje i udziały w
iednostkach
zaleŻnych

Akc'ie i udziały
mniejszościowe w

pozostalych
iednostkach
kÍajovýych i

zagranicznych

Pozoslałe aktywa
finansowe

Razem

Akcje i udziały w
jednostkach
zaleŻnych

Akcje i udziały
mniejszoŚciowe w

pozostałych
jednostkach
krajowych i

zagranicznych

Pozostałe aktywa
íinansowe Razem

NALEżNoŚcl
í6 31.12.2015
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odplsy na należności handlorc
odpisy na pozostďe należności krótkoteÍminou€

odpisy na należnoŚci dfugoleminore
odplsy aktuallzuJące, laon

0

0

0

0

0

0

0

0

Stan odpisów aktualizujących na pocŹątek okÍesu

a) aiviększenia (z M'łu)
- odpisy aktualizujące uluozone w ciężar wyliku

- pozostałe aĺiększenia (np. w zviąku z polącaeniem z inną jednostką)

b) zmniejszenia (z Mutu)
_ wykorrystanie odpisôľ aktualizujących (spisanie należnoŚci w
korespondencji z odpĺsami aktualizuiąo7mi)
- rozwiąanie odpisórłl aktualizujących pzez vłytik
- pozostałe zmniejszenia

stan odpbórľ aktuallzuJących na konlec oktolu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z ýtułu podatkô,v (z wyiątkiem PDoP)' ceł, ubezpieczeń I
11

ĺ5 540

2432
í7 99'|

0

{7 99t

2ô7

1'.!

3 163

2215
5 656

0

s 656

zdro'łotnyú i społecznych
Należności z t!/tułu podatku dochodowego od osób prarľnych (PDOP)

Należnośđ in'Jrcstycyjne

Pozostałe

Należności kótkoteÍminoué brutlo, razem

odpisy aktualizujące

llalgżnoścl krótkotgĺmlnow nono' ra€Nrt

38. Wartość godziwa aktywów finansowych - aktywa obrotowe

w pzez wynik
2

2

2

2

finansotły w postaci akcji Spólki publicznej
Razem

39. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktyrľa finansowe w
Fincrea FIZAN
Razom

invresýcyjnych
0

0

4332

1332

40. Pożyczki udzielone

Pożyczkl udzlglone brutio na poczĘlel okĺogu (kepllet l odsorkD
a) ałiększenia (z Mt'u)
- udzielenie nołyďt pożyczek

- naliczenie odsetek

6 345
,t76

20

156

I 97s

1 717

1 í50
567

31.12.2015sPEcYFlKAcJA oDPlsoW AKTUALlzUJĄcYcH

zMlANA STANU oDPlsÓw ĺxrułllzuJĄcYcH
(badane)

31.12.2015
(badane)

sPEcYFlKACJA NALEżNoŚcl KRoTKoTERMlNoWYcH lNNYcH Nlż
HANDLOWE

31.12.2016
(badane)

31.12.2015
(badane)

Aktywa Íinansowe wyceniane w wartości godziwej pľzez wynik
Íinansowy

31.12.2016
(badane)

31.12.2015
(badane)

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 31.12.2015
(badane)

3't.12.2016
(badane)

PoŻY czKl UDzlELoNE PoczATEK oKRESU 31.',t2.2016
(badane)

31.',t2.2015
(badane)
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FĺYG
b) zmniejszenia (z ýtułu)
- splata kapitalu poŻyczek

_ spłata odsetek

- kompensatďpoľozumienie

Pożyczkl udzlelone bruüo na dzleń bllangouĺy {kapľtal l odretkl)

c) odpisy aktualizujące ułańość pożyczek

Pożyczkl u&lelone neüo na dzleń bllansowy (kapltał l odsetkl)

(4 3e2)

(3 e20)

(47z',)

0

ĺ í30

(1 í09)

21

(6 34Đ

(2874)

(175)

(3 2e8)

5 345

0

5 345

4ĺ. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

Dyskonto rr',eksli

Pozostałe

RozllczenIa mlędzyokĺesową raem

291

16

307

157

17

171

42. Śľodkipieniężne i ich ekwiwatenty

Dla celów rocznego jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych' środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają

się z następujących pozycji:

a) środki pienięŹne na rachunkach banko'Jrych

- na rachunkach bieżących
- lokaty o',,€might

- depozyty teÍminowe

b) środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych

c) środki pieniężne w kasie

d) vĺeksle iinne środki pieniężne

Środkl pienl$ne l lnne aktplra pienĺężne' razem 1

41

19

22

0

0

72

0

í3

ís7
12

1 955

0

0

72

0

2 039

43. Kapitałowe papiery wartościowe

43.'l. Kapitałpodstawowy

Na dzień 3'1 grudnia 20'16 roku kapitał zakładowy Financial Assets Management Group S'A. wynosił 31 6'l6 102

(niewtysiącach) złidzieliłsięna31 616 102akcji owartości nominalnej 1'00zł(niewtysiącach) kaŻdaznich.

Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosiła 31 616 102.

W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 roku nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Emitenta.

lemisja
ll emisja

lll eínisja

lV emisja

V emisja

na okaziciela
na okazĺciela

na okaziciela

na okaziciela
na okaziciela

afykłe
ałrykłe

zrvylde

aĺykle
a/'rykłe

RA'ZEM

14 000 000

10 500 000

4 500 m0
400 000

2216 102

3í 616 í02

í4 000 m0
10 500 000

4 500 000

400 000

2216 102

3í 6í6 ĺ02

200&ĺ2€0
200$,03-10

2009-1 1-30

2009-12-21

201+07-21

Specýikacja rozliczeń międzyokľesowych
31.12.2016 31.',t2.2015

Śľodki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.',t2.20'.16 31.12.2015

Rodzaj
uprzywilejowania

akcji

KAP|TAŁ ZAKŁADoWY

Liczba akcjiRodzaj akcjiSeria/emisja
wańości nomi

Data
rejestracji

Wartość
serii/emisji wg
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F,..UG

lGpltałzathdor'y ne pocaÚek okltlu
äľlększenla
Emĺs|a akcji

Zmnlelszenla

obniżenie kapitďt l zakładorego
Kapltałzakładoľy na konlec okrcsu

43'2' Wartość nominalna akcji

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2016 roku wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną

Wynoszącą 1 '00 złotych (nie w tysiącach) i zostały w pełni opłacone.

43.3. Pľawaakcjonariuszy

Akcje wszystkich serii są jednakowo upzywilejowane co do głosu' dywidendy oraz zwrolu z kapitału.

43'4' Akcjonariusze o znaczącym udziale w tym osoby zarządzaiące i nadzoľujące

Stan posiadania akcji Financial Assets Management Group S.A. pŻez akcjonariuszy posiadających ponad 5% na

dzieri 31.12.2016 roku kształtował się następująco:

3ĺ3í 6ĺ

3{ 6ĺ3í 6ĺ

I
0

0

0

0

6

0

0

0

0

6

(drwnlet W lnvo.tmontl S.A)

Al Awael lnv€stmonts Llmltod

As coÍpoííe 9p. z o.o.

ĺ0'370.08ĺ

7.000.000

2.646.m0

10.370.081

7.000.000

2.646.000

32,80%

22,14%

8,37%

32,80%

22,14%

8,37%

Zgodnie z posiadaną wiedzą na dzień 31 .12'2016 oraz na dzień publikacji niniejszego raportu osoby zarządzające
i nadzorujące nie posiadają akcji Emitenta.

44' lnformacja dotycząca emisji, Wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych

W okresie spľawozdawczym Emitent nie dokonał emis'ji' wykupu bądż spłaty nieudziałowych papierów

wartościowych.

45. Kapitał zapasowy i pozostałe kapitaly

01'01.2016 - 3'.l.',l2.2016 01'01.20í5 - 31.12.20'15
(badane) (badane)

Wysz czeg ó ln ie n ie

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapĺtale Udział w głosach

Wyszczególnienĺe pozostale kapitały 0í .01 .2016 - 31.12.2016
(badane)

0í.0í.201 5 - 31.12.2015
(badane)

Pozoctało lĺaplĺały rBzo'tgľ3 n początok okĺau

äľlększenla

Podzĺď wyniku

Zmnlelszenla

Pozoctałg kapltaľy ĺozelľowe na konl9c okr€u

2017-O4-26

2 000

0

0

0

2 ĺx'0

2 000

0

0

0

2 000
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Wyszczególnienie niepodzielony wynik finansowy 0í .0ĺ .201 5 - 31.12.2015
(badane)

01.01.2016 - 3',1.12.2016

FTYG

Nlepodzlelony ľynlk ínansoľy na początek okruou

äľlększenla

l'vlnik fi nansđfvy roku popzedniego

ZmnleJszenia

Podziałwyniku

KoreKa błędu podstawouiego

l{lepodzlelony wynlk fnaruoury na konlec okloou

0

3927

3527

(197221

(3927)

(ĺ5 795)

(í5 795)

0

3 237

3?37

(32371

(3%n
0

0

Kapltll zapagoĺry na poclątgk okÍ€su

Avlększenla

Emisja akcji

Podział uryniku

ZmnleJszenla

Kapltał zapasowy na konIec okrcsu

8 6í7

3527

0

3927

0

125Á/

5 380

3 237

0

3237

0

8 6í7

46' Zobowiązanaa ztytułu leasingu finansowego

a) do í Íoku

b) pourŕej í roku do 5lat
c) pott'yżej 5 lat

Zoboľlązanla z $1tulu leaslngu flnansowogo

,|

0

0

1

59

2

0

6í

47. Pozostałe zobowiązania długotermanowe i inne pasywa

- zobowiązania z tytułu leasingu Íinansou/ego

- zobowiąania budżetovre (z wyjąlkiem PDOP)

- zobowiązania inuasýcýne
- pozostałe
Pozostałe zobowiąFanla długoterminowo l lnne pasywa' ľazem

0

0

0
0
0

2

0

0

0
2

W ramach pozostałych zobowiązan Íinansowych długoterminowych brak jest zobowiązań wymagalnych powyŻej

1 roku.

48. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Na dzień bilansowy 31 .12.2016 r. Spółka utworzyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w

wysokości 306 tys. wynikającą z Wyceny posiadanych aktywów finansowych'

49. Kredyt i pożyczki otŻymane

KÍedyty l pożyczkl kÍótkđgrmlnou'e
- kredyý bankowe

KEđyły l pożyczkl ďugotemlnore
Razom

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyszczególnienie kapitał zapasowy 01.01.20í 6 - 31]12.2016
(badane)

01.01.20í5 - 3',l'12.20'15

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
31.12.2016 31.12.2015

badane)

lnne pasywa długoterminowe
31.12.2016 31.'t2.2015

Wyszczególnienie 31.12.2015
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Kredyty i pożyczki otrzymane Wartość bilansowa
31.12.2016 31.12.2015

Waĺtośc godziwa
31.12.2016 31.12.2015

FTVG

oprocentowane kÍedyty banko'''B i pożyczki' wtym:

- długoteĺminowe
- lłlü@temino|ł,łe

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

50. Zobowiązania krótkoterminowe

ZoboMąania handloue

Kredyý i połczki
Zobołiązania finansovíe, wĘĺn z Ęlulu leasingu i dfużnych
papieľów u6ltoścÍoľyďt
Pozostałe zoboĺiąania
Rezem

155

0
,,

6 630

6 786

161

0

59

7 470

7 690

Zoborĺiązania budżetou,e

Weksle

Pozostałe zobolviąania
Razem

65

6il4
21

6 630

57

7 398

15

7 170

5í. Zmiany stanu rezerw

Pozoctałg rczonrry 0 o 0 0 0

52. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Weksle - dyekonto
Dolacje
Pozostale
Stan na koniec oklwu

45
't 263
{ 546

106
83

223
4'.12

53. Uzgodnienie zmian pozycji bilansowych ze zmlanami w rachunku pŻepływów finansowych

Zmiana bilansoua

Zmiana w CF

Różnlca

Pozostałe

(52)

21

73

(73)

Zmiana bilansolE

Zmiana w CF

Różnlca

Pozostałe

(15 044)

495

(í5 539)

(15 53e)

Zmiana bilansoup 945

31.12.2015
(badane)

31.',t2.2016Wyszczególnienie

Wyszczególnienie - pozostałe zobowiązania 31.',t2.2016 31.12.2015
badane)

Utworzenie Wykorzystanie Rozwiązanie31.12.2015 20'l
(badane)

31'í

3',t.12.2016
(badane)

31.12.2015
(badane)

Zmiana zobowiąań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana należności

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
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Zmiana w CF

Różnlca

DziałalnośĆ invtpsýryjna

Działalność finansonn

TelePolska Sp. z o.o.

TelePolska Sp. z o.o.

E-Telko Sp. z o.o.

TelePolska Sp. z o.o.

TelePolska Sp. z o.o.

E-Telko Sp. z o.o.

E-Telko Sp. z o.o.

TelePolska Sp. z o.o.

TelePolska Sp. z o.o.

Alior Bank S.A..

A|ioľ Bank s.A.

Alior Bank S.A.

Alior Bank S.A..

Alior Bank S.A.

Alior Bank S.A.

Alior Bank S.A.
Ąior Bank S.A.
Alior Bank S.A.

8 000 000,00

15 000 000,00

10 000 000,00

I 000 000,00

15 000 000,00

í0 0o0 000'00

't 200 000,00
9192 515,21

5 593 000,00

16 000 000,00

30 000 000,00

20 000 000,00

í6 000 000'00

30 000 000,00

20 000 000,00

2 400 000,00
18 385 030,42
11 í86000'00

Finanđal Assets
Management Group S.A.
Financial Assets
Management Group S.A.
Finanđal Assets
Management Group S.A.

Polish seľvices Group s.A.

Polish Services Group S.A.

Polish Seĺvices Group S.A.

Polish Services Group S.A.
Polish Services Group S.A.
Polish Services Group S.A.

(236)

(í í8ĺ)
(1 170)

(1 1)

54. Informacje dotyczące zmian zobowiązań waľunkowych lub aktywów warunkowych w 20ĺ6

roku oraz zmian zobowiązań warunkowych i akĘwów Warunkowych, które nastąpiły od

czasu zakończenia ľoku obrotowego

Na dzień 31 '12'2016 roku Emitent udzielał poręczeń za kredyty zawarte pzez spółki TelePolska Sp. z o.o. i

E-Telko Sp. z o.o. zgodnie z poniższa tabelą:

Na dzień 31 .12.2015 roku Emitent udzielił poręczeń za kredyty zawarte pzez TelePolska Sp. z o.o. i E-Telko

Sp. z o.o. oraz linię gwarancyjną E-Telko Sp. z o.o. na kwotę 1'2 mln złzgodnie z poniższa tabelą:

Ponadto nadzień31 .12'2015i31 .12'2016 Emitent udzielał gwaranc|i iporęczeń na kwotę 2.000.000'00 zł dla

Tauron Polska Sp. z o.o. oraz 1 '650.000,00 zł na rzecz Uzędu Regulacji Energetyki.

Po dniu bilansowym Emitent został zwolniony z poręczeŕl na rzecz Alior Bank S.A. w związku z kredytami

udzielonymi dla spółek Telepolska Sp. z o.o. oraz E-Telko Sp. z o.o.

55. Sprawy sądowe

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania brak jest istotnych postępowań toczących się przed sądem bądŹ

organem właŚciwym dla postępowania arbitraŹowego' dotyczących Spółki. Według najlepszej wiedzy Zarządu

Spółka nie jest stroną postępowań administracyjnych' które mogłyby mieć istotny wpływ na działalnośi Spółki.

Spółka informuje' iŻ nie jest Stroną postępowań pzed Komisją Nadzoru Finansowego.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, w chwili obecnej w Żadnym z prowadzonych postępowań nie istnieje

istotne prawdopodobieństwo nałożenia na Spółkę kary w wysokości' która spełniałaby kryterium istotności oraz

mogłaby wpłynąć w znaczny sposób na bieżące funkcjonowanie Spółki, a w szczególności na bieżącą płynnośÓ'
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Kwota kredytu/
gwarancji kwota Spółki poľęczające

Maksymalna
Kľedytobiorca Kredytodawca

Kwota kredytu/
gwarancji

Maksymalna
kwota
poręczenia

Krcdytobiorca Spółki poręczająceKrcdytodawca



nililH
56. lstotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów tľwałych
W okresie od 01.01.2016 r' do 31 .12.2016 r. nie wystąpiły istotne transakcje nabycia oraz spzedaŻy zeczowych

aktywów trwałych'

57. lstotne zobowlązania z ýtułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych
Na 31.'ĺ2.2016 r. Spółka nie wykazuje istotnego zobowiązania z tytułu zakupu zeczowych aktywów tnľałych

58. lnformacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
wykorzystania

W okresie od 'ĺ stycznia 20'l6 roku do 31 grudnia 2016 roku Spiłka nie zmieniła klasyfikacji aktywów finansowych

w wyniku zmiany ich wykozystania.

59. lnformacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych,
rzeczowych aktywów tnľalych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz
odwróceniu takich odplsów.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31.12.2016 r. Spółka nie zawiązywała odpisów

aktualizujących wartość należnoŚci handlowych.

Jednocześnie w wyniku pzeprowadzonych analiz dotyczących utraty wartości dokonał odpisów aktualizujących
wartoŚć aktywów w okresie objętym sprawozdaniem finansowym' w postaci odpisu wartości udzielonych poŻyczek

w łącznej kwocie 1 109 tys. zł.

60. lnformacje o zawarciu przez spółkę lub jednostkę od niego zaleŻną poręczeń kredytu lub
pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od
tego podmiotu, jeżeli łączna wartośó istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi
równowartość co najmniej í0% kapitałów własnych Spółki

W 20'16 roku Emitent nie udzielał Żadnych nowych gwarancji iporęczeń. Po dniu bilansowym Emitent został

zwolniony ze wszystkich poręczeń udzielonych na rzecz Alior Bank S.A. za spółki Telepolska Sp' z o.o. i E-Telko

Sp. z o'o., o czym informował w raporcie bieżącym ESP| 3/2017 z dnia 29 marca 2017 r'

61. lnfoľmacja o niespłaceniu kľedytu ipożyczki lub naľuszeniu istotnych postanowień umowy
kredytu lub pożyczki, w odnlesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do
końca okresu sprawozdawczego

W ciągu 2016 r. nie wystąpiły naruszenia istotnych postanowień umowy, kredytu lub pożyczki.

62. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby
zarządzające i nadzoľujące' Wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania.

Zgodnie z posiadaną wiedzą na dzień31.12'2a16 r. osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały akcji Emitenta'

63. Transakcje z podmiotami powiązanymi

63.1. Podmioty wywieľające znaczący wpływ na Jednostkę

Na dzień bilansowy akcjonariuszem, którego znaczący wpływ na Jednostkę wynikał ze znacznych pakietów

posiadanych akcji' była spółka pod firmą Baltic Bridge S.A. (dawniej W lnvestments S.A') z siedzibą w Warszawie,

która posiadała 10.370.081 akcji Emitenta, co zapewniało 32,80% kapitału zakładowego oraz dawało uprawnienie

do wykonywania 'ĺ0.370.081 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta'
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63.2' Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują

w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych.

Zgodnie zaĺ1. 18 Statutu Spółki, zmienionym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta powziętą

w dniu 25 stycznia 2014 roku do zawierania w imieniu Spółki umów z Członkami Zarządu upoważniona jest Rada

Nadzorcza, przy czym umowy te w imieniu rady Nadzorczej podpisuje Wyznaczony pzez Radę Nadzorczą członek

Rady Nadzorczej. Postanowienie to, nie wyłącza stosowania art. 379 $ 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie'

w jakim mowa jest tam o pełnomocniku powołanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

63'3. Pożyczki udzielone członkom Zarządu

Nie wystąpiły.

63.4. lnne transakcje z udziałem członków Zarządu

Nie wystąpiły.

63.5. lnformacje o zawarciu przez Spółkę !ub jednostki zaleŻneijednej lub wielu transakcji z podmiotami

powiązanymi, jeżelĺ pojedynczo Iub łącznie są one istotne izostały zawańe na innych warunkach niż

rynkowe

Nie wystąpiły.

63.6. Wynagľodzenie kadry kierowniczej Spółki

Wynagrodzenie wypłacone przez Emitenta lub należne od Emitenta członkom Zarządu oraz członkom Rady

Nadzorczej zaprezentowano poniżej :

Zaządu' wtym:
- klótkoterm inowe świ a&zenia pacownicze

Bemhard Friedl
Mark Montoya
Bartłomiej Gajecki
Kamil Łysik
Pa'tęl Dĺeher

- świadczenia po okresie zatrudnienia
- pozostałe $liadczenia pncownicze
- świadczenia zVufu tozwiązania stosunku pncy
- ptatno&i na bazie akcji
Wynagrodzenia organów Nadzoru, w tym:
- loü<otemhplĺle ślłia&enia pacownkze

Adam osiński
Aľlĺadiusz Stryja
PzemysławPerka
Jaľosłaľ Gzeďtulski
Baĺtłomiej Wďyńczyk
Magdal€Íta Mrnkietoz
Justyna Bud4yńska
Katarzyna Dziki

- świadczenia po okresie zatrudnienia

2017-04-26

2ą8
25,8
0
0

4,2

í35
135
0

109

26
0

0
0
0
0
0

715
7,5
2

1,5

1,5

1,5

1

0
0
0
0

21,6
0
0
0
0
0

20,6
n,6
1,1

ĺ0'3
0,9
0,9
3,0
2,0
2,O

0,4
0

Jednostkowe sprawozdanie fi nansoweStronal45z50

Wyszczególnienie 0'l.0í.2016 - 31.12.2016
(niebadane)

0't.01.201 5 - 31.12.20',t5
(badane)



FilIĺH
- poaogŕř/b śttiúzflnta !ľaoowrriqłl
- świadczenia zýułu tozllviązania stosunku płacy
-ptuośŕ'inabazbakqi
Razem

W okresie 'l2 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 i31 grudnia 2015 roku Żarząd iRada Nadzorcza nie

uzyskiwała świadczeń w formie nagród jubileuszowych, Świadczeń po okresie zatrudnienia, świadczeń z tytułu

rozwiązania stosunku pracy ani Świadczeń pracowniczych w formie akcji własnych.

64. lnformacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych

PoniŻsza tabela przedstawia wynagrodzenie WBS Audyt Sp. z o.o. - podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdań finansowych wypłacone lub naleŻne za rak zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku orazza rok

zakończony dnia 3'ĺ grudnia 2015 roku w podziale na rodzaje usług:

z8
spľauoudania fr nan8oYuego
_ za pzegląd pólrocznąo jednostkolvego i skonsolidotivanego
sprawozdania fi nanso,vego
Razem

65. Ge|e i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
W pzypadku Financial Assets Management Group S'A. ryzyka związane z prowadzoną działalnością dotyczą

pzede wszystkim terminowości spłat udzielonych pożyczek'

W związku z faktem' iŻ na dzień 31 .12'2016 r. Emitent nie posiada juŻ żadnej spółki zależnej' większość z

dotychczasowych czynników ryzyka dotyczących Grupy, obecnie już nie funkcjonuje. W ocenie Zarządu Emitenta,

na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, znajdują miejsce głównie 3 czynniki ryzyka'.

Ryzyko płynności

Emitent posiada naleŻności od innych podmiotów z tytułu udzielonych poŻyczek, depozytów, nabytych weksli a

takŻe z tytułu sprzedaŻy udziałów w spółkach. lch spłata wpływa na bieżące zasoby gotóWki Emitenta, które mogą

być następnie przeznaczane na realizację planów inwestycyjnych lub bieŻącą działalność.

Ryzyko wynikające z istniejących zobowiązań warunkowych

Na dzień 31.12.2016 Emitent udzielał poręczeń za spÓłki TelePolska Sp. z o.o. i E_Telko Sp. z o.o., w związku z

kredytami zaciągniętymi pzezte spółki w Alior Bank S.A. W związku z faktem, Źe po dniu bilansowym Emitent

został zwolniony z powyŻszych poręczeń ryzyko to zostało ograniczone do kwoty 3'650.000 zł w związku z

poręczeniami igwarancjami udzielonymi nalzecz Tauron Polska i URE.

Ryzyko dotyczące wyceny aktywów

Emitent posiada aktywa finansowe W postaci weksli i poŻyczek oraz inne aktywa w postaci należności. lch spłata

lub ewentualny jej brak może wpłynąi na sytuację finansową Emitenta oraz jego poziom zasobów gotÓwkowych.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent uznaje takie ryzyko za niewielkie. Do dnia 30 czenľca 2017 roku

nastąpi ostateczne rozliczenie spzedaŻy udziałów w spółce Tele-Equipment Sp. z o.o., naleŹność ze sprzedaŻy z

tego tytułu stanowi obecnie w księgach kwotę 1'ĺ .1 18 tys. zł.
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66. lnstrumenty finansowe

66'í. Wartości godziwe poszczegóInych klas instrumentów finansowych

W poniższych tabelach przedstawiona została waĺ1ość bilansowa oraz godziwa instrumentów finansowych Spółki

na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz31 grudnia 2015 roku:

FĺVG

't218ÍJ

4332

6 49s

2

1 828

5 645

5 345

2 039

0

0

0

0

61

2

59

161

7 470

Akt!íĄ^,a finansü/ve - akQe / udzialy

Aktywa Íinansowe dostępne do spŻedaży

lnstrumenty fi nansoĄ,\tę utrz!,ĺn},wane do
terminu wymagalności
Aktyłłła finansoue Wyceniane w warlości
godzivt€j pzez wynik Íinansowy

NaĺeżnoŚci handlovre

Pozostałe należności

Pożyc.zki udzielone

Środki pieniężne

Aktyna zaklasyfi kowane .iako
pzeznaczone do spzďał

oprocentouane kíedyty banko't'€ i
pożyczki' wty'm:

- długoteminowe

- Rłótkoŕc'minowe

Leasing Finansowy i dłużne papiery
wańościovtte:

- dugoteĺminowe

- krótkoterminowe

Zoboľiąania handloue

Pozostałe zobowiąania długo- i
krótkoterminottĺe

0

0

't't 712

2

1 374

't7 980

21

113

0

6 630

12 186

4332

6 495

2

1 828

5 ô45

5 345

2 039

0

0

0

11 712

2

'1374

17 980

21

113

0

0

0

0

1

0

1

155

6 630

0

0

0

1

0

1

0

0

0

61

2

59

í61

7 470

't55

Wyceny do wartości godziwej prezentowane w ninie'jszej nocie klasyfikuje się do poziomu 3 hierarchii Wartości

godziwej' (Za wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych W wartości godziwej przez Wynik finansowy' gdzie na

zaprezentowane okresy są zaklasyfikowane do poziomu 1).

66.2. Klasyfikacja aktywów finansowych w podziale na poszczególne kategorie wiekowe

Wartość bilansowa

3',t.12.20',16 3',t.12.2015
(badane) (badane)

31.',t2.2016
(badane)

31.12.20',|5
(badane)

Aktwa Íinansowe
Wartość godziwa

Wartość bilansowa

31.12.2016 31.12.20',t5

Wańość godziwa

31.12.2016 31.',t2.2015
(badane) (badane)

Zobowiązania Íinansowe
(lradane)

<1rok31 grudnia 2016 1-2 lat 2-3 lat 3-4 lat ponad 4 lata Razem

Aktywa finansowe

Pożycaki udzielone
NależnoŚci z Ętułu dostaw i usfug
oraz pozostďe należnoŚci

Środki pieniýne iich el$iwalenty

2017-04-26

21

19 365

113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

't9 365

íĺ3

Jednostkowe sprawozdanie fi nansoweStronal47z50



F'ďUG
<lrok31 grudnia 2015 1-2 lat 2-3 lat Razem3-4 lat ponad 4 lata

Aktwa finansowe

PoŻyczkl udzleloĺle
Należności z týulu dostaľ i uslug
oraz pozostałe należności

Śroon pienięzne l ich ekrłirnlený

5 3.15

7484

2 ü39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 ał5

7 484

2 039

0
7 692

2fflg
5 653

30 434

30.|3/ĺ

36 087

'r5,66%

67' Zarządzanie kapitałem

Głównym celem zarządzania kapitałem spółek jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych

wskaŹników kapitałowych, które zwiększałyby wartości spÓłek dla ich akcjonariuszy. W celu utrzymania lub

skorygowania struktury kapitałowej, spiłki zazwyczaj mogą zaciągnąć kredyty, wyemitowai obligacje, zdecydować

o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje lub obligacje.

Pon iŻej zaprezentowano strukturę zadłuŻenia Emitenta na koniec 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku.

Zobwięania z$ułu leasingu, handlovre oraz pozostałe zobowĺązania

Minus śĺodkĺ plen|ężne i ich dĺtľiułalený

Zadlużenle netto

Kapitał własny

Kapltał raem
l(apttał l zadfużenle neüo

WskaŹnik dżwigni

0
6 786

.t13

6 873

23216

23216

23 889

22,32%

68. Struktura zatrudnienia

ZatrudnieniewprzeliczeniunapełneetatyWSpółcewrokuzakończonymdnia31 grudnia20'16rokukształtowało

się następująco:

1 Financial Asseb Management Group S.A.

69. Wskazanaezdarzeń, które vtłystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe,
nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe

wyniki.

W okresie pomiędzy dniem 31 grudnia 2016 roku, a dniem publikacji niniejszego sprawozdania' nie zanotowano

zdarzeń, nieujętych w sprawozdaniu, które mogą W znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki Spółki.

7o' Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
W dniu 29 marca 2017 roku Emitent otzymał od Alior Bank S.A' trzy oświadczenia, każde datowane na dzien 24

marca2017 r.' o zwolnieniu Emitenta z udzielonych poręczeń. W związku z otrzymanymi oświadczeniami Emitent

nie jest stroną żadnych prawnych zabezpieczeń kredytów udzielonych przez Alior Bank S.A. spółkom TelePolska

Sp. z o.o. i E-Telko Sp. z o.o.
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31.12.2015
(badane)

31.12.2016Wysz czeg óln ie n ie

Liczba zatrudnionych
Pełne etaty 31.'l 2.20'1 6

l.p' Nazwa spólki



Pełniona funkcja Podpislmię i Nazwisko

NUG
Podpisy Gzłonków Załządu Financial Assets Management Group S.A

Paweł Dreher Prezes Zarządu ?
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółkl

Agnieszka Nejbauer Księgowa M!Ą

Pod która s nie finansowe

Dariusz Bober

TMJ Professional

Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Warszawa, 26.O4.2OL7 r.

Financial Assets Management Gĺoup S.A.

A.N,tľusrĺ'wicza 27 l I01', 0?-627 Warszaiłra

NIP: 5262725362, REGON: 015529329

Pełniona funkcja Podpislmię i Nazwisko

lmię i Nazwisko Pełniona funkcja Podpis
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ruG
l. Kontakt - Relacje lnwestorskie

Więcej informacji na temat działalności i oferty Financial Assets Management Group S.A. można znależć na

stronach internetowych Emitenta pod adresem internetowym:

O http://www.famgsa.pl

Szczególnie zachęcamy do odwiedzenia sekcji Relacji lnwestoľskich, gdzie oprócz wymaganych stosownymi

przepisami informacji, udostępniamy dodatkowe informacje o Emitencie i jego spółkach zależnych, raporty

branżowe, prezentujemy politykę finansową' wskazujemy kierunki rozwoju grupy, zamieszczamy także dokumenty

korporacyjne oraz prezentacje' Za pośrednictwem strony internetowej odpowiadamy także na szereg pytań

zadawanych pzez inwestorów, odpowiedzi umieszczając w ogólnodostępnym miejscu, dbając o równy dostęp do

informacji naszych akcjonariuszy i zainteresowanych naszymi akcjami. W przypadku gdy informacje zamieszczone

na stronach internetowych Emitenta okażą się niewystarczające, moŹna zadawac pytania za pośrednictwem

adresu e-mail:

O inwestor@famgsa.pl

Dane teleadresowe

Financial Assets Management Group S.A.

ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101 ,02-627 Warszawa

Tel. +48 (22) 397 33 00, Fax. +48 (22) 397 33 99

r ' ,,1r1,,i,)
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