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SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT 
SYSTEMS SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU 

 

SKONSOLIDOWANY BILANS 

AKTYWA 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

Aktywa trwałe      

Wartość firmy 2 993  2 993  2 993  

Wartości niematerialne 616  444  249  

Rzeczowe aktywa trwałe 4 969  2 434  1 241  

Nieruchomości inwestycyjne -    -    -    

Inwestycje w jednostkach zależnych - -  -    

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 245  592  -    

Należności i pożyczki 1 978  809  671  

Pochodne instrumenty finansowe -    -    -    

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe -    -    -    

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    -    -    

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 118  822  485  

Aktywa trwałe 13 918  8 095  5 639  

Aktywa obrotowe    

Zapasy -    -    -    

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną -    -    -    

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

16 465  13 161  13 643  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego -    -    -    

Pożyczki 1 426  1 747  344  

Pochodne instrumenty finansowe -    -    -    

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -    -    -    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 995  716  30  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 43 887  18 135  5 232  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży 

-    -    -    

Aktywa obrotowe 62 773  33 760  19 249  

Aktywa razem 76 691  41 855  24 888  
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SKONSOLIDOWANY BILANS (CD.) 

PASYWA 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

Kapitał własny      

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej: 

   

Kapitał podstawowy 2 405  2 205  2 205  

Akcje własne (-) -    -    -    

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

-    -    -    

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą 

(26) -    -    

Pozostałe kapitały 42 474  3 862  1 694  

Zyski zatrzymane: 9 051  16 044  9 843  

- zysk (strata) z lat ubiegłych (1 916) (461) 4 706  

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

10 967  16 506  5 136  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

53 904  22 111  13 742  

Udziały mniejszości (11) (8) (7) 

Kapitał własny 53 893  22 103  13 735  

Zobowiązania    

Zobowiązania długoterminowe    

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne -    -    -  

Leasing finansowy 133  177  -  

Pochodne instrumenty finansowe -    -    -  

Pozostałe zobowiązania -    -    -  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15  10   - 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

-    -     - 

Pozostałe rezerwy długoterminowe -    -     - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    -     - 

Zobowiązania długoterminowe 148  186  -    

    

Zobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

2 557  10 511  5 399  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 4 249  3 564  1 043  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne -  -    - 

Leasing finansowy 87  85  -    

Pochodne instrumenty finansowe -    -    -    

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

530  337  212  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1  5  -    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 226  5 065  4 501  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 
przeznaczonymi do sprzedaży 

-    -    -    

Zobowiązania krótkoterminowe 22 651  19 566  11 154  

Zobowiązania razem 22 798  19 752  11 154  

Pasywa razem 76 691  41 855  24 888  
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 
od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 117 417  165 045 73 495  

Przychody ze sprzedaży produktów -        

Przychody ze sprzedaży usług  117 416  165 044  73 490  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1    4  

Koszt własny sprzedaży 95 226  127 499  59 852  

Koszt sprzedanych produktów 3      

Koszt sprzedanych usług 95 223  127 499  59 852  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów -    1    

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 191  37 546  13 643  

Koszty sprzedaży 4 390  5 213  2 304  

Koszty ogólnego zarządu 4 370  10 066  3 789  

Pozostałe przychody operacyjne 224  132  18  

Pozostałe koszty operacyjne 519  1 557  761  

Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) -    -      

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 135  20 842  6 806  

Przychody finansowe 621  203  77  

Koszty finansowe 55  346  297  

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-) 

-    -      

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 701  20 699 6 587  

Podatek dochodowy 2 737  4 197  1 453  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 10 964  16 502  5 134  

Działalność zaniechana       

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -        

Zysk (strata) netto 10 964  16 502  5 134  

Zysk (strata) netto przypadający:       

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 967  16 506  5 136  

- podmiotom niekontrolującym (3) (4) (2) 

 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

 od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010  

z działalności kontynuowanej 

- podstawowy 4,79  7,48  24 001,34  

- rozwodniony 4,76  7,48  24 001,34  

z działalności kontynuowanej i zaniechanej       

- podstawowy 4,79 7,48 24 001,34  

- rozwodniony 4,76 7,48 24 001,34  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 
od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

Zysk (strata) netto 10 964  16 502  5 134  

Inne całkowite dochody       

Przeszacowanie środków trwałych -        

        

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:       

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach 
całkowitych 

-        

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego -        

        

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych: 

      

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach 
całkowitych 

-        

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego -        

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji 
zabezpieczanych 

-        

        

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą 

(26)     

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

-        

        

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

-        

        

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych 

-        

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu (26) -    -    

Całkowite dochody 10 938  16 502  5 134  

Całkowite dochody przypadające:       

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 941  16 506  5 136  

- podmiotom niekontrolującym (3) (4) (2) 
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
 

Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje 
własne (-

) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Kapitał z 
wyceny 

jednostek 
działających za 

granicą 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2011 roku 2 205  -    -    -    3 862  16 044  22 111  (8) 22 103  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości             -      -    

Korekta błędu podstawowego             -      -    

Saldo po zmianach 2 205  -    -    -    3 862  16 044  22 111  (8) 22 103  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2011 roku 

Emisja akcji 200            200    200  

Wpływy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej (pomniejszone o koszty emisji) 

        20 444    20 444    20 444  

Emisja akcji w związku z realizacją opcji  
(program płatności akcjami) 

            -      -    

Wycena opcji (program płatności akcjami)         208    208    208  

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z 
podmiotami 

niekontrolującymi) 
            -      -    

Kapitał z aktualizacji wyceny             -      -    

Dywidendy             -      -    

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał         17 961  (17 961) -      -    

Razem transakcje z właścicielami 200  -    -    -    38 613  (17 961) 20 852  -    20 852  

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2011 roku           10 967  10 967  (3) 10 964  

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 
01.01 do 30.06.2011 roku 

      (26)     (26)   (26) 

Razem całkowite dochody -    -    -    (26) -    10 967  10 940  (3) 10 938  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

            -      -    

Saldo na dzień 30.06.2011 roku 2 405  -    -    (26) 42 474  9 051  53 904 (11) 53 893  
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny razem Kapitał 

podstawowy 
Akcje 

własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2010 roku 2 205      1 694  4 706  8 605    8 605  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości           -      -    

Korekta błędu podstawowego           -      -    

Saldo po zmianach 2 205  -    -    1 694  4 706  8 605  -    8 605  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2010 roku 

Emisja akcji        -      -    

Emisja akcji w związku z realizacją opcji  
(program płatności akcjami) 

         -      -    

Wycena opcji (program płatności akcjami)          -      -    

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami  
niekontrolującymi) 

         -    (4) (4) 

Dywidendy        (3 000) (3 000)   (3 000) 

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał      2 167  (2 167) -      -    

Razem transakcje z właścicielami -    -     2 167  (5 167) (3 000) (4) (3 004) 

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku        16 506  16 506  (4) 16 502  

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 
01.01 do 31.12.2010 roku 

         -      -    

Razem całkowite dochody -    -     -    16 506  16 506  (4) 16 502  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

         -      -    

Saldo na dzień 31.12.2010 roku 2 205  -     3 862  16 045  22 111  (8) 22 103  

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa Benefit Systems 
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

 

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Udziały 

niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny razem Kapitał 

podstawowy 
Akcje 

własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2010 roku 2 205      1 694  4 706  8 605    8 605  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości           -      -    

Korekta błędu podstawowego           -      -    

Saldo po zmianach 2 205  -    -    1 694  4 706  8 605  -    8 605  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2010 roku 

Emisja akcji         

Emisja akcji w związku z realizacją opcji  
(program płatności akcjami) 

         -      -    

Wycena opcji (program płatności akcjami)          -      -    

Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami  
niekontrolującymi) 

         -    (5) (5) 

Dywidendy          -      -    

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał          -      -    

Razem transakcje z właścicielami -    -     -    -    -    (5) (5) 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku        5 136  5 136  (2)  5 134  

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 
01.01 do 30.06.2010 roku 

         -      -    

Razem całkowite dochody -    -     -    5 136  5 136  (2)    5 134  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

         -      -    

Saldo na dzień 30.06.2010 roku 2 205  -     1 694  9 843  13 742  (7) 13 735  

 



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa Benefit Systems 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 
od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 701  20 699 6 587  

Korekty:       

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa 
trwałe 

363  558  260  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości 
niematerialne 

48  66  33  

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych -    -    -    

Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. 
wycenianych przez rachunek zysków i strat 

1  -    -    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych przeniesione z kapitału 

-    -    -    

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych 

-    -    -    

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów 
trwałych 

-    (29) -    

Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych 
niż instrumenty pochodne) 

-    -    -    

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (26) 27  -    

Koszty odsetek -    (0) -    

Przychody z odsetek i dywidend (156) (110) (77) 

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) 208  -    -    

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -    -    -    

Inne korekty -    295  596  

Korekty razem 438  807  812  

Zmiana stanu zapasów -    -    -    

Zmiana stanu należności (3 649) (3 162) (3 528) 

Zmiana stanu zobowiązań (7 100) 6 116  984  

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 10 073  745  767  

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych -    -    -    

Zmiany w kapitale obrotowym (676) 3 700  (1 777) 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów 
pochodnych 

-    -    -    

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej -    (8) -    

Zapłacony podatek dochodowy (4 342) (475) 74  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 120  24 723  5 695  
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CD.) 

 
od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (124) (268) (39) 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych -    -    -    

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (2 898) (1 875) (759) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych -    -    -    

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych -    -    -    

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych -    -    -    

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych -    (3 386) (2 794) 

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych  -    -    -    

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 303  244  243  

Pożyczki udzielone (1 749) (1 550) (85) 

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych (246) -    -    

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych 592  -    -    

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych -    -    -    

Otrzymane odsetki 150  108  77  

Otrzymane dywidendy -    -    -    

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 971) (6 727) (3 357) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

   

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 20 644  -      

Nabycie akcji własnych    

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty 
kontroli 

   

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    

Wykup dłużnych papierów wartościowych    

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek    

Spłaty kredytów i pożyczek    

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (42) (42)   

Odsetki zapłacone -    -      

Dywidendy wypłacone -    (3 000)   

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 20 603  (3 042) -    

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

25 752  14 954  2 338  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 

18 135  3 181  2 878  

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych -    3    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 43 887  18 135  5 217 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje o jednostce dominującej, grupie kapitałowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym 

 
Grupa Kapitałowa Benefit Systems na dzień sporządzenia śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego składa się ze spółki dominującej  Benefit Systems S.A.  i jej spółek zależnych: FitSport Polska Sp. z 
o.o., Vanity Style Sp. z o.o., Multisport Benefit s.r.o. i Benefit Partners Sp. z o.o. 
Spółka dominująca Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. z siedzibą na ul. Fredry 6 w Warszawie powstała z 
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przekształcenie nastąpiło na mocy  
uchwały 2/2010 Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 listopada 2010 roku (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 
w Sądzie Rejonowym dla miasta St. Warszawy – XII  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000254017 w 
dniu 22 listopada 2010 roku). Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 750721670.   
 
Spółka Benefit Systems S.A. od 2005 roku specjalizuje się w dostarczaniu pracodawcom innowacyjnych, 
nowatorskich rozwiązań w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych w dziedzinie sportu i rekreacji, 
kultury i rozrywki, jak również szytych na miarę programów kafeteryjnych.  Podstawowym przedmiotem 
działalności spółki dominującej wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest  Pozostała działalność usługowa gdzie 
indziej niesklasyfikowana (PKD 2007) 9609Z. 
  
Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres od 01.01.2011 do 
30.06.2011 oraz zawiera dane porównawcze za 2010 rok i za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010.  
 
Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. 
 

SKŁAD GRUPY NA DZIEŃ 30.06.2011 

W skład Grupy wchodzi Benefit Systems S.A. oraz następujące spółki zależne: 

 FitSport Sp .z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Canaletta 4– 100% udziałów, 

 MultiSport Benefit s.r.o z siedzibą w Pradze, Republika Czeska – 100% udziałów, 

 Benefit Parners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fredry 6 – 100% udziałów , 

 Vanity Style Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Ciołka 17 lok.403 – 96 % udziałów.   
 
Spółka dominująca w dniu 2 czerwca 2011 roku sprzedała udziały w spółce City Fitness Sp. z o.o, na łączną 
kwotę 592 tys. PLN, które stanowiły 25 % kapitału zakładowego tej spółki.  
Ponadto spółka dominująca:  
- w dniu 4 marca 2011 roku nabyła udziały w spółce Get Fit Katowice II Sp. z o.o. (dawne Yello Technic Sp. z 
o.o.), na łączna kwotę 1 tys. PLN, które stanowią 20% kapitału zakładowego tej spółki, 
- w dniu 2 czerwca 2011 roku nabyła udziały w spółce Fitness MCG Sp. z o.o., na łączną kwotę 2 450 PLN; 8 
czerwca 2011 roku nastąpiło objęcie nowych udziałów o łącznej wartości 242 550 PLN; posiadane udziały łącznej 
wartości 245 tys. PLN stanowią 49% kapitału zakładowego tej spółki. 
W śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30.06.2011 udziały w 
spółkach stowarzyszonych Get Fit Katowice II Sp. z o.o. i Fitness MCG Sp. z o.o.  zostały wycenione metodą 
praw własności.  
 
Na dzień 30 czerwca 2011 roku skład Grupy przedstawiał się następująco: 
 

 
 
 
 

Benefit Systems S.A. 

FitSport Polska Sp. z 
o.o. 100% 

Benefit Partners Sp. z o.o. 
100% 

MultiSport Benefit s.r.o   
100% 

Vanity Style Sp. z o.o.    
96% 
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Spółka FitSport Sp. z o.o. specjalizuje się w nowatorskich i motywujących pracowników rozwiązaniach w zakresie 
pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz usług fitness będących dla każdego pracodawcy narzędziem do 
budowania więzi i zadowolenia pracowników oraz dbałości o personel. Spółka jest dystrybutorem produktów 
Benefit Systems S.A. przeznaczonych dla małych podmiotów gospodarczych. 
 
Vanity Style Sp. z o.o. specjalizuje się w motywujących pracowników rozwiązaniach w zakresie pozapłacowych 
świadczeń pracowniczych w zakresie sportu a także kultury i rozrywki. Spółka dostarcza do dużych i średnich 
podmiotów gospodarczych produkty i usługi o innych parametrach i innej charakterystyce niż Benefit Systems  
S.A. 
 
Multisport Benefit s.r.o. specjalizuje się w budowaniu rozwiązań w zakresie pozapłacowych świadczeń 
pracowniczych w zakresie sportu i rekreacji będących dla każdego pracodawcy optymalnym narzędziem do 
budowania zadowolenia swoich pracowników. Spółka dostarcza produkty i usługi do podmiotów gospodarczych 
stawiających na zwiększenie motywacji pracowników.  

 
Benefit Partners Sp. z o.o. jest spółką założoną w celu realizacji m.in. celów emisyjnych związanych z programem 
wspierania partnerów spółki, m.in. poprzez : inwestycje kapitałowe, rozwój infrastruktury w obiektach partnerów, 
inne. 
 
 
Na dzień 30 czerwca 2011 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych 
jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. Wymienione powyżej spółki są konsolidowane metodą 
pełną. 
 

a) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej 

 
W skład Zarządu Spółki na dzień 30.06.2011 roku wchodzili: 

 James Van Bergh - Prezes Zarządu 

 Ryszard Stysło  - Wiceprezes Zarządu 
 
W skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2011 roku wchodziło pięć osób: 

 Michael Sanderson, 

 Przemysław Gacek, 

 Mirosława Kuźnicka, 

 Marcin Marczuk, 

 Agnieszka Szpara. 

 

Niniejszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A.  
została objęta Spółka dominująca oraz następujące spółki zależne: 
 

Nazwa spółki zależnej Siedziba 

Udział Grupy w kapitale: 

30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

FitSport Polska Sp. z o.o. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa 100 % 100 % 100 % 

VanityStyle Sp. z o.o. ul. Ciołka 17 lok. 403, 01-445 Warszawa 96 % 96 % 96 % 

MultiSport Benefit S.R.O. Zeleny Pruh 95/97, 140 00 Praha 4 100 % 100 % nd 

Benefit Partners Sp. z o.o. ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa 100 % nd nd 

 

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na reorganizację Grupy Kapitałowej miało 
wpływ utworzenie w dniu 2 czerwca 2011 roku spółki Benefit Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

 
Spółka nie sporządzała w latach 2007 – 2009 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W ocenie Zarządu 
Spółki dane finansowe jednostki zależnej FitSport Polska  Sp. z o.o. były nieistotne dla skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. Łączna wartość aktywów spółki zależnej stanowiła w 2009 roku 1,8% aktywów Grupy 
(2008 rok: 0,3%, 2007 rok: 1,8 %).  
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 PODSTAWA SPORZĄDZENIA ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

1.1. Podstawa sporządzenia 

 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 6 miesięcy 
zakończony 30.06.2011 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość 
finansowa.  

Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dodatkowo jako dane za 
okresy porównywalne skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30.06.2010 oraz skonsolidowany rachunek 
zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w 
kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2010 rok, pomimo braku takich 
wymogów w MSR 34. 
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które 
ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze 
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2010. 
 
Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 
złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  
 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 
zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy. 
 

1.2. Zasady rachunkowości 

 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku,  za wyjątkiem zastosowanych od 1 stycznia 2011 roku zmian do 
MSSF wynikających z projektu corocznych poprawek (Annual improvements Project 2010). Coroczne poprawki z 

2010 roku wprowadziły zmiany w MSSF 1, 3, 7, MSR 1, 21, 28, 31, 34, KIMSF 13. Na niniejsze śródroczne 
skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wpłynęły przede wszystkim zmiany w MSR 34 Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa. 
 
Zmiany MSR 34 mają dwojaki charakter. Po pierwsze Rada uporządkowała strukturę standardu, dzieląc  
dodatkowe informacje ujawniane w śródrocznych skróconych sprawozdaniach finansowych na: 

 informacje o znaczących zdarzeniach i transakcjach, ujawniane przy zastosowaniu kryterium istotności  - 
ich listę zawiera MSR 34.15B i nie jest to lista zamknięta, 

 pozostałe informacje wskazane w MSR 34.16A. 
 
Po drugie do listy informacji o znaczących zdarzeniach i transakcjach zostały wprowadzone ujawnienia dotyczące 
instrumentów finansowych.  
 
Grupa w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowała zmiany 
MSR 34, w tym zwłaszcza w zakresie ujawnień do instrumentów finansowych.  
 

1.3. NIEPEWNOŚĆ SZACUNKÓW 

 
Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki 
dominującej kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane 
zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie 
zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd.  
 
Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, zostały zaprezentowane poniżej. 
 
Rezerwy kosztów  
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
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konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania.  
Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 
Zarząd Spółki dominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych, 
podlegających amortyzacji. Na dzień 30.06.2011 roku Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte 
przez Grupę dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych 
przez te aktywa w przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości 
mogą różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku.  
 
Aktywa na podatek odroczony 

Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi zyskami 
podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy zatwierdzonych przez Zarząd Spółki dominującej. Jeżeli 
prognozowane wyniki finansowe wskazują, że spółki Grupy osiągną dochód do opodatkowania, aktywa na 
podatek odroczony ujmowane są w pełnej wysokości.  
 

Odpisy aktualizujące 
Na każdy dzień sprawozdawczy Zarząd Spółki dokonuje oceny prawdopodobieństwa zapłaty należności. 
zawiązując odpowiednio odpis aktualizujący wartość należności. Przesłankami do utworzenia odpisu są 
przeterminowanie należności powyżej 180 dni (w okresie porównywalnym  odpis tworzony był na należności 
przeterminowane powyżej 365 dni), postawienie kontrahenta w stan likwidacji oraz przekazanie należności na 
drogę windykacji. Zarząd indywidualnie rozpatruje należności.  
 
 

2. Znaczące zdarzenia i transakcje 

 
W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym miały miejsce 
następujące istotne zdarzenia i transakcje: 

 Debiut Grupy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 21 kwietnia 2011 roku.  

 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dominującej z 2 204 842 złotych do 2 404 842 złotych: 
Liczba akcji w kapitale zakładowym: 2 404 842 akcji  w tym: akcje zwykłe na okaziciela serii A oraz 
200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł. 
Ponadto kapitał zapasowy spółki dominującej uległ podwyższeniu o wysokość zysku za rok 2010 oraz o 
nadwyżkę środków z emisji akcji ponad wartość nominalną nowo wyemitowanych akcji serii B. 

 Istotne inwestycje w jednostki zależne - w czerwcu 2011 roku jednostka dominująca Benefit Systems 
S.A. objęła 100% udziałów w nowo powołanej przez spółkę Benefit Systems S.A. Spółce Benefit 
Partners Sp. z o.o. 

 Inwestycje istotne w jednostki stowarzyszone - w czerwcu 2011 roku jednostka Benefit Systems S.A. 
dokonała zakupu i objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce Fitness MCG Sp. z o.o. stanowiących 
łącznie 49 % kapitału zakładowego spółki Fitness MCG Sp. z o.o. 

 Inwestycje istotne w jednostki stowarzyszone - w lutym 2011 roku jednostka Benefit Systems S.A. 
dokonała zakupu 20% udziałów w spółce Get Fit Katowice II Sp. z o.o. (dawne Yello Technic Sp. z o.o.) 

 W ramach programu wspierania partnerów Benefit Systems S.A. rozpoczął projekt dzierżawy 
infrastruktury fitness skierowanego do istotnych partnerów, zakupując bezpośrednio w dniu 2 czerwca 
w/w sprzęt za kwotę 1 666,01 tys. PLN. 

 Spółka dominująca w dniu 2 czerwca 2011 roku dokonała sprzedaży posiadanych udziałów w City 
Fitness Sp. z o.o. Spółka dominująca posiadała udziały o wartości 592 tys zł stanowiące 25% kapitału 
zakładowego tej spółki. 

 

 

3. Sezonowość działalności 

W przypadku działalności Grupy nie występuje zjawisko sezonowości. 
 
 

4. Zysk na akcję 

 
Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 
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Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję uwzględniany jest rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje 
Spółki dominującej, które zostaną wyemitowane w ramach programu motywacyjnego realizowanego przez Grupę. 
Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej: 
 

  od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 291 030  2 204 842  214  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje 11 303      

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 302 333  2 204 842  214  

Działalność kontynuowana       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 10 967  16 506  5 136  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 4,79  7,48  24 001,34  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 4,76  7,48  24 001,34  

Działalność zaniechana       

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -  -  -  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) -    -    -    

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -    -    -    

Działalność kontynuowana i zaniechana       

Zysk (strata) netto 10 967  16 506  5 136  

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 4,79  7,48  24 001,34  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 4,76  7,48  24 001,34  

 
 

5. Segmenty operacyjne 

 
Grupa Kapitałowa nie wyróżnia segmentów operacyjnych prowadzonej działalności, ponieważ posiada jeden 
produkt któremu przypisane są wszystkie świadczone przez spółki usługi.  
Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych i wartość aktywów trwałych w przekroju obszarów 

geograficznych przedstawiają się następująco:  

 
Działalność Grupy na terenie Czech została rozpoczęta w trzecim kwartale 2010 roku. Wówczas została 
utworzona spółka zależna MultiSport Benefit S.R.O. i rozpoczęto rozwój działalności.  
 
  
Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych i aktywa trwałe zaprezentowano w przekroju obszarów 
geograficznych, które wyodrębniane są przez Grupę według kryterium lokalizacji klientów zewnętrznych. 
 
Przychody osiągane przez Grupę ze sprzedaży usług przedstawiają się następująco:  
 

  
od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

Przychody ze sprzedaży produktów - -    -    

Przychody ze sprzedaży usług 117 416  165 044  73 490  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - -    -    

Przychody ze sprzedaży 117 416  165 044  73 490  

 

 od 01.01 do 30.06.2011 od 01.01 do 31.12.2010 od 01.01 do 30.06.2010 

 Przychody 
Aktywa 
trwałe 

Przychody 
Aktywa 
trwałe 

Przychody 
Aktywa 
trwałe 

Polska 117 324  76 666  165 044  8 095  73 495  5 639  

Czechy 93  25          

Inne kraje   -  -  

Ogółem 117 417  76 691  165 044  8 095  73 495  5 639  



Nazwa grupy kapitałowej: Grupa Kapitałowa Benefit Systems 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2011 – 30.06.2011 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 15 

 

6. Połączenia jednostek gospodarczych 

 
Utworzenie i przejęcia 
 
Na mocy aktu notarialnego z dnia 2 czerwca 2011 roku Spółka dominująca utworzyła spółkę zależną Benefit 
Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wniesiony udział w wysokości 500 tys. zł w całości pokrywa kapitał 
podstawowy utworzonej spółki. 
 

 
Data 

przejęcia 

Procent 
przejętych 

instrumentów 
kapitałowych 

z prawem 
głosu 

Zapłata: 
Aktywa 
netto 

przejętej 
jednostki 
(wartość 
godziwa) 

Wartość 
firmy (+) / 
zysk (-) 

Zyski 
zatrzymane 
(połączenie 
pod wspólną 

kontrolą) 
przejmujący 

udziały 
niedające 
kontroli 

Benefit Partners Sp. z o.o. 02-06-2011 100  500    500  - -  

   -  Środki pieniężne     500         

   -  Aktywa razem     500         

        

 

 
Inwestycje w jednostki stowarzyszone  
 
W poniższej tabeli zaprezentowano inwestycje Grupy w jednostkach stowarzyszonych, które zgodnie z zasadami 
rachunkowości stosowanymi przez Grupę wyceniane są metodą praw własności.  

  
Siedziba jednostki 

stowarzyszonej 

Udział w 
kapitale 

podstawowym 

30.06.2011 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
rynkowa 

Fitness MCG Sp. z o.o. 
ul. Canaletta 4,  
00-099 Warszawa 

49% 245  245 

Get Fit Katowice II Sp. z o.o. 
(dawne Yello Technic Sp. z o.o.) 

ul. Gliwicka 5, 40-
079 Katowice 

20% 0 0 

Bilansowa wartość inwestycji 245    245 

 
W okresie 01.01.2011-30.06.2011 na wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych wpłynęły transakcja 
nabycia:  
- 49% instrumentów kapitałowych Fitness MCG Sp. z o.o., cena nabycia udziałów wyniosła 2 450 PLN, ponadto 
jednostka dominująca dokonała objęcia nowych udziałów o wartości 242 550 PLN, łączna wartość inwestycji 
wyniosła 245 tys. PLN, 
- 20% udziałów Get Fit Katowice II Sp. z o.o. (dawne Yello Technic Sp. z o.o.), cena nabycia udziałów wyniosła 1 
tys. PLN, przy czym w skonsolidowanym bilansie wartość udziałów został odpisana do 0 zł w wyniku ujęcia 
udziału Spółki dominującej w stracie jednostki stowarzyszonej. 
 
Podstawowe dane finansowe jednostki stowarzyszonej na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiają się 
następująco: 

  Aktywa Zobowiązania Kapitał własny 
Wynik 

finansowy netto 
Przychody ze 

sprzedaży 

 na dzień 30.06.2010 roku           

Fitness MCG Sp. z o.o.  905  699 207 -293  122  
Get Fit Katowice II Sp. z o.o. (dawne 

Yello Technic Sp. z o.o.) 470 713 -243 -243 240 

Razem 1 375 1 412 -36 -536 362 

 
W okresie objętym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na wartość inwestycji w 
jednostkach stowarzyszonych wpłynęła transakcja zbycia 25% instrumentów kapitałowych City Fitness Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie 30-535, ul. Krakusa 8/17, o wartości 592 tys. PLN.  Cena zbycia inwestycji wyniosła 592 
tys. PLN.  
 
Na transakcji nabycia udziałów spółki Fitness MCG Sp. z o.o. Grupa ustaliła wartość firmy w kwocie 144 tys. zł, 
która wykazywana jest w wartości bilansowej inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. 
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Na transakcji nabycia udziałów spółki Get Fit Katowice II Sp. z o.o. nie powstała wartość firmy. 

7. Wartość firmy 

 
Poniższa tabela przedstawia zmiany wartości firmy w poszczególnych okresach sprawozdawczych: 

  
od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

Wartość brutto       

Saldo na początek okresu 2 993      

Połączenie jednostek gospodarczych 
 

2 993  2 993  

Sprzedaż jednostek zależnych (-) 
 

    

Różnice kursowe netto z przeliczenia 
 

    

Inne korekty 
 

    

Wartość brutto na koniec okresu 2 993  2 993  2 993  

Odpisy z tytułu utraty wartości       

Saldo na początek okresu 
 

    

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 
 

    

Różnice kursowe netto z przeliczenia 
 

    

Inne zmiany 
 

    

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 
   

Wartość firmy - wartość bilansowa na koniec okresu 2 993    2 993  2 993  

 
 
Przedstawiona w powyższej tabeli wartość firmy wynika z transakcji przejęcia kontroli nad spółka Vanity Style Sp. 
z o.o.
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8. Wartości niematerialne 

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych: 
 

 
Znaki 

towarowe 
Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2011 roku 
              

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2011 roku     314      130  444  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)     20      200  220  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)     -          -    

Amortyzacja (-)     (48)       (48) 

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2011 roku -    -    286  -    -    330  616  

 za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2010 roku     237  -    -    -    237  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)     143      130  273  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)     (17)       (17) 

Amortyzacja (-)     (66)       (66) 

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)     17  -    -    -    17  

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2010 roku -    -    314  -    -    130  444  

 za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2010 roku     237       237  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)     44        44  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)             -    

Amortyzacja (-)     (33)       (33) 

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)     -          -    

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2010 roku -    -    249  -    -    -    249  
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9. Rzeczowe aktywa trwałe 

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych: 

 Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2011 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2011 roku   1 739  508  159  29  2 434  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   1 162  -    1 731  4  2 898  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)   (6) -    -    -    (6) 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)   -    -    -    -    -    

Amortyzacja (-)   (242) (74) (40) (7) (363) 

Zmiana umorzenia z tytułu sprzedaży/likwidacji 
 

  6  -    -    -    6  

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2011 roku   2 659  435  1 850  25  4 969  

 za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2010 roku   471  -    258  -    729  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   1 599  546  108  10  2 264  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)   (49)   (3)   (51) 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)             

Amortyzacja (-)   (331) (38) (187) (2) (558) 

Zmiana umorzenia z tytułu sprzedaży/likwidacji 
 

  49  -    3  -    51  

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2010 roku   1 739  508  179  8  2 434  

 za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2010 roku     471    258    729  

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)     742    30    772  

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)             -    

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)             -    

Amortyzacja (-)     (129)   (130)   (260) 

Zmiana umorzenia z tytułu sprzedaży/likwidacji 
 

            -    

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2010 roku -    -    1 084  -    157  -    1 241  
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10. Wartość godziwa instrumentów finansowych 

 
Zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych 
 
Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się 
następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe wg MSR 39, bez względu na to 
czy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości 
godziwej): 
 

Klasa instrumentu finansowego 

30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:             

Pożyczki 2 599  2 599  2 097  2 097  429  429  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
Pozostałe (krótko i długoterminowe) 

17 184  17 184  12 558  12 558  12 876  12 876  

Pochodne instrumenty finansowe -    -    -    -    -    -    

Papiery dłużne -    -    -    -    -    -    

Akcje spółek notowanych -    -    -    -    -    -    

Udziały, akcje spółek nienotowanych* - - -    -    -    -    

Jednostki funduszy inwestycyjnych -    -    -    -    -    -    

Pozostałe klasy pozostałych aktywów 
finansowych 

-    -    -    -    -    -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 43 387  43 387  18 135 18 135  5 232 5 232 

Zobowiązania: -    -    -    -    -      

Kredyty w rachunku kredytowym -    -    -    -    -    -    

Kredyty w rachunku bieżącym -    -    -    -    -    -    

Pożyczki - -  -    -    -    -    

Dłużne papiery wartościowe -    -    -    -    -    -    

Leasing finansowy -    -      -    -    

Pochodne instrumenty finansowe -    -    -    -    -    -    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe 

1 223  1 223  9 390  9 390  5 135 5 135 

*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia 
wartości godziwej 

  
 Wartość godziwa aktywów oraz zobowiązań finansowych nie różni się od  ich wartości księgowej zarówno dla 
danych zgodnych ze stanem na dzień sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego tj.30.06.2011 roku jak 
również  danych porównywalnych zgodnych ze stanem na dzień 31.12.2010 roku oraz  na dzień 30.06.2010 roku.  
 
Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby 
zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i 
niepowiązanymi stronami.  
 
Grupa Kapitałowa nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
– ich wartość bilansowa uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 
 
 
Przekwalifikowanie aktywów finansowych 

 
Grupa Kapitałowa nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby 
zmianę zasad wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego 
kosztu.  
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11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

 
Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek: 

  
od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

Stan na początek okresu 1 438  151  151  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 138  1 367  760  

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) (211) (60)   

Odpisy wykorzystane (-) -        

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) -        

Stan na koniec okresu 1 365  1 458  912  

 
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych: 

  
od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

Saldo na początek okresu       

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 1     

Odpisy odwrócone ujęte jako inne całkowite dochody (-)       

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)       

Odpisy wykorzystane (-)       

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)       

Stan na koniec okresu 1    -    -    

 
 
 

12. Kapitał podstawowy 

 
W okresie sześciu miesięcy 2011 roku Spółka dominująca przeprowadziła emisji akcji serii B w ilości 200 tys. o 
wartości nominalnej 1 PLN każda. Emisja nowych akcji była związana z debiutem giełdowym spółki w dniu 21 
kwietnia 2011 roku.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące emisji akcji Spółki dominującej zostały zaprezentowane w tabelach poniżej. 

 
Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: 

  30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

Liczba akcji 2 404 842  2 204 842  214  

Wartość nominalna akcji (PLN) 1  1  10 303  

Kapitał podstawowy 2 405  2 205  2 205  

 
 
Kapitał podstawowy Spółki dominującej na dzień 30.06.2010 roku wynosił   2 205   tys. PLN  i dzielił się na 214  
udziałów o wartości nominalnej 10 303  PLN każdy. 
W wyniku przekształcenia Spółki dominującej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 
udziały  zostały przekształcone na akcje  Na dzień 31.12.2010 roku  kapitał podstawowy Spółki dominującej o 
wartości 2 205 tys PLN i dzielił się na 2 204 842 akcji serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda. 
W okresie objętym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nastąpiło 
podwyższenie kapitały podstawowego o 200 000 nowo wyemitowanych akcji serii B, każda o wartości 
nominalnej1 PLN. 
Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.  
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Zmiany liczby akcji w prezentowanych okresach sprawozdawczych: 

  
od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

Akcje wyemitowane i w pełni opłacone:       

Liczba akcji na początek okresu 2 204 842  2 204 842  214  

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)       

Emisja akcji 200 000      

Umorzenie akcji (-)       

Liczba akcji na koniec okresu 2 404 842  2 204 842  214  

 
 

13. Programy płatności akcjami 

Na podstawie przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą w dniu 1 lutego 2011 roku Regulaminu Programu Opcji 
Menedżerskich, przewidującego przyznanie warrantów na akcje Spółki Benefit Systems S.A. osobom 
uprawnionym, Spółka realizuje obecnie program opcji menedżerskich skierowany do kluczowych pracowników 
Spółki z wyłączeniem obecnego Prezesa Pana Jamesa Van Bergha. 
 
W celu realizacji Programu Motywacyjnego, w dniu 24 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Emitenta podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 
165.000,00 PLN w drodze emisji nie więcej niż 165.000 akcji serii C. Zmiana Statutu polegająca na warunkowym 
podwyższeniu kapitału zakładowego, została zarejestrowana przez sąd rejestrowy. Realizacja uprawnień osób 
uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym nastąpi poprzez emisję 165.000 warrantów 
subskrypcyjnych, w tym do 50.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, do 55.000 warrantów subskrypcyjnych 
serii B oraz do 60.000 warrantom subskrypcyjnych serii C, które zostaną przyznane osobom uprawnionym do 
udziału w Programie Motywacyjnym. Warranty subskrypcyjne zostaną wymienione na akcje Emitenta serii C 
przez osoby uprawnione, w przypadku spełnienia poniższych warunków. 
Kryteria udziału w Programie Motywacyjnym (warunki powinny być spełnione łącznie): 

 osiągniecie odpowiedniego poziomu EBITDA, 
 zatrudnienie w Spółce, 
 pozytywna ocena pracy pracownika na podstawie przyjętych wewnętrznych regulaminów w Spółce oraz 

założonych celów rocznych. 
Decyzję dotyczącą przyznania akcji kierownictwu Spółki podejmie Rada Nadzorcza na bazie rekomendacji 
Zarządu Spółki. 
 
Realizacja Programu Motywacyjnego odbędzie się wg następujących założeń: 

Udział w maksymalnej puli 

akcji przeznaczonej na dany 

rok 

Osiągnięty poziom EBITDA (w tys. PLN) 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 

100% 29.000 37.000 50.000 

75% 27.000 34.000 45.000 

50% 25.000 31.000 40.000 

Planowana pula akcji 50.000 55.000 60.000 

 

Założenia Programu Motywacyjnego przewidują, że w stosunku do akcji serii C: 

 objęte w pierwszej transzy (za 2011 rok) - zostanie wyłączone prawo rozporządzania nimi przez okres 1 
roku od dnia, w którym po raz pierwszy możliwe było dokonanie konwersji warrantów subskrypcyjnych na 
akcje serii C, 

 objęte w drugiej transzy (za 2012 rok) - zostanie wyłączone prawo rozporządzania nimi przez okres 6 
miesięcy od dnia, w którym po raz pierwszy możliwe było dokonanie konwersji warrantów subskrypcyjnych 
na akcje serii C, 

 objęte w trzeciej transzy (za 2013 rok) - nie zostanie wyłączone prawo rozporządzania. 
Akcje serii C oferowane w ramach Programu Motywacyjnego obejmowane będą po Cenie Emisyjnej ustalonej dla 
Akcji Serii B oferowanych w Ofercie Publicznej. 
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Szacunkowa wycena Programu Opcji Menedżerskich Spółki została dokonana w oparciu  następujące założenia 
dotyczące struktury Programu Motywacyjnego oraz poziomu parametrów finansowych:  

 Datą wyceny do wartości godziwej Programu jest określony przez Spółkę dzień przyznania, tj. 15 luty 2011 
roku. 

 Datą wygaśnięcia warrantów jest dzień 31 grudnia 2014 roku.  

 Wycenie podlegała seria C uprawniająca do objęcia 165 000 warrantów w poszczególnych latach po cenie 
emisyjnej.  

 Cena rynkowa akcji Spółki na dzień przyznania jest równoważna szacowanej cenie emisyjnej. 

 Zmienność cen akcji została ustalona na podstawie dziennej stopy zwrotu zarejestrowanej na akcjach WIG 
w roku 2010 z wyłączeniem Benefit Systems SA – spółki na dzień Raportu nie notowanej na GPW w 
Warszawie. 

 Przyjęta cena opcji na akcji w 1 roku 107 PLN (cena emisyjna podana komunikatem giełdowym w dniu 7 
kwietnia 2011 roku), 2 rok 115,50 PLN, 3 rok 124,80 PLN (CAGR ok. 8%). 

 Stopy zwrotu z akcji notowanych na GPW – średnie, na potrzeby wyceny przyjęto zmienność na poziomie 
15,5%.  

 Stopa procentowania wolna od ryzyka została ustalona na podstawie danych rynkowych (wolna od ryzyka 
stopa procentowa - jest to podstawowa stopa procentowa jaka obowiązuje w kraju, do wzoru zastosowano 
roczną stopę WIBOR). 

 
Wartość godziwa Programu Opcji Menedżerskich została wyceniona na podstawie modelu Blacka – Scholesa dla 
opcji na akcje nie wypłacające dywidendy.  
 
 

14. Dywidendy 

 
W okresie sześciu miesięcy 2011 roku Spółka dominująca  nie wypłaciła dywidendy akcjonariuszom za rok 2010. 
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Prospekcie Emisyjnym  nie będą wypłacane dywidendy za lata 2010 i 
2011.  
Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 czerwca 2011 roku zysk za 2010 rok został w całości 
przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki dominującej.  
 
W okresach prezentowanych jako porównywalne zgodnie z Protokołem Zgromadzenia Wspólników Spółki 
dominującej z dnia 27 sierpnia 2010 roku, Spółka dominująca wypłaciła dywidendę udziałowcom za rok 2009 w 
kwocie 3 000 tys. PLN, co w przeliczeniu na jeden udział wynosi 14 018,69 PLN.  
 

 

15. Rezerwy 

 
Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w 
poszczególnych okresach przedstawiały się następująco: 

  

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe z tytułu 
świadczeń pracowniczych 

30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:       

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 231  158  44  

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych -    509  -    

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 299  164  168  

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 530  831  212  

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze:       

Rezerwy na nagrody jubileuszowe      

Rezerwy na odprawy emerytalne      

Pozostałe rezerwy      

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze -    -    -    

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 
razem 530  831  212  
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Rezerwy na: 

sprawy 
sądowe 

koszty 
restrukturyzacji 

inne razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2011 roku         

Stan na początek okresu   5  5  

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie   1  1  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)       -    

Wykorzystanie rezerw (-)   (5) (5) 

Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych       -    

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)       -    

Stan rezerw na dzień 30.06.2011 roku 
-    -    1  1  

 za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku         

Stan na początek okresu       -    

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie     5  5  

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)       -    

Wykorzystanie rezerw (-)       -    

Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych       -    

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)       -    

Stan rezerw na dzień 31.12.2010 roku 
-    -    5  5  

 za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku         

Stan na początek okresu       -    

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie       -    

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)       -    

Wykorzystanie rezerw (-)       -    

Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych       -    

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)       -    

Stan rezerw na dzień 30.06.2010 roku 
-    -    -    -    

 
 
 
 

16. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

 
Podmioty powiązane ze Spółką dominującą obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki stowarzyszone, 
jednostki zależne wyłączone z obowiązku konsolidacji oraz pozostałe podmioty powiązane, do których Spółka 
zalicza podmioty kontrolowane przez właścicieli Spółki dominującej. Do najważniejszych pozostałych podmiotów 
powiązanych Spółka zalicza:  
 

Podmiot Rodzaj powiązania Komentarz 

Cal Capital Sp. z o.o. 

(dawniej e-Katalyst S.A.) 

 osobowe James Van Bergh – prezes Spółki dominującej jest również 

prezesem Spółki 

Agnieszka Van Bergh – żona prezesa Spółki dominującej, posiada 

100% udziałów w Spółce 

Benefit Invest LTD 

(dawniej) Company 

Assistance LTD 

kapitałowe, osobowe posiada 24,69 % udziału w kapitale podstawowym Spółki 

dominującej   

Agnieszka Van Bergh, żona prezesa Spółki dominującej, posiada 
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99% udziałów w Spółce. 

James Van Bergh, prezes Spółki dominującej zajmuje w spółce  

stanowisko dyrektora generalnego 

Marek Kamola kapitałowe posiada 11,14% udziału  w kapitale podstawowym  Spółki 

dominującej  

Do 5 sierpnia 2009 roku p. Marek Kamola był Członkiem Zarządu 

Spółki dominującej 

James Van Bergh kapitałowe posiada  25,71% udziału w kapitale podstawowym Spółki 

dominującej, 

 jest prezesem zarządu Spółki dominującej 

Cal Company Assistance 

Sp. z o.o. 

osobowe James Van Bergh – prezes Spółki dominującej jest również 

prezesem Spółki 

spółka Cal Capital Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w Spółce 

Calnet Sp. z o.o osobowe Monika Hertel – prokurent Spółki dominującej jest prokurentem 

Spółki 

FitSport Polska Sp. z o.o. kapitałowe, osobowe spółka zależna, Spółka dominująca posiada 100% udziałów w 

kapitale podstawowym Spółki 

James Van Bergh – prezes Spółki dominującej jest również 

prezesem Spółki 

Monika Hertel – prokurent Spółki dominującej jest prokurentem 

Spółki 

VanityStyle Sp. z o.o. kapitałowe, osobowe spółka zależna, Spółka dominująca posiada 96% udziałów w kapitale 

podstawowym Spółki 

od 2 września 2010 roku przewodniczącym rady nadzorczej jest 

prezes Spółki dominującej – James Van Bergh,  

MultiSport Benefit s.r.o. kapitałowe 

Spółka zależna, została założona przez Spółkę dominującą w lipcu 

2010 rok. Spółka dominująca pokrył kapitał podstawowy Spółki 

gotówką w wysokości 200 tys. CZK 

Agnieszka Van Bergh osobowe 

Agnieszka Van Bergh jest żoną prezesa Spółki dominującej oraz 

posiada 99% udziałów w Benefit Invest LTD, która posiada 60% 

udziałów w kapitale podstawowym Spółki dominującej 

Monika Hertel Osobowe 

Główna księgowa oraz prokurent Spółki dominującej 

Główna księgowa oraz prokurent  spółki powiązanej ze 

Spółkądominującą  - CALnet Sp. z o. o.  

Od 2009 roku prokurent spółki zależnej Spółki dominującej FitSport 

Polska Sp. z o. o.  

Główna księgowa spółki powiązanej z Spółki dominującej - CAL 

Capital Sp. z o. o.  oraz CAL Company Assistance Sp. z o. o.  

Od września 2010 roku prokurent spółki zależnej Spółki dominującej 

– Vanity Style Sp. z o. o. 

Cal Capital LTD osobowe 

James Van Bergh – prezes Spółki dominującej jest również 

prezesem spółki 

James Van Bergh – prezes Spółki dominującej posiada 100% 
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udziałów w spółce 

Ryszard Stysło osobowe Od 3 listopada 2010 roku wiceprezes zarządu Spółki dominującej 

Benefit Partners Sp. z o.o. kapitałowe, osobowe 

Spółka zależna, została założona przez Spółkę dominującą w 

czerwcu 2011 rok. Spółka dominująca pokryła kapitał podstawowy 

Spółki gotówką w wysokości 500 tys. PLN 

Ryszard Stysło – wiceprezes zarządu Spółki dominującej i prezes 

Spółki 

Fitness MCG Sp. z o.o. kapitałowe 

Spółka stowarzyszona, Spółka dominująca posiada 49 % udziałów w 

kapitale zakładowym spółki o wartości 245 tys PLN. 

Ryszard Stysło – wiceprezes zarządu Spółki dominującej i prezes 

Spółki 

Get Fit Katowiec II Sp. z 

o.o. (dawne Yello Technic 

Sp.z  o.o.) 

kapitałowe 

Spółka stowarzyszona, Spółka dominująca posiada 20 % udziałów w 

kapitale zakładowym spółki o wartości 1 tys PLN (przed dokonaniem 

odpisu aktualizującego) 

 
Nierozliczone salda należności oraz zobowiązań zazwyczaj regulowane są w środkach pieniężnych. 
 
 
Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy: 

  

Przychody z działalności operacyjnej Należności 

od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

Sprzedaż do:             

Jednostki zależnej 
 

            

Jednostki stowarzyszonej:            

   City Fitness sp. z o.o.       

   Fitness MCG p. z o.o.       

   Get Fit Katowice II SP. z o.o.       

Pozostałych podmiotów powiązanych, 
w tym: 

186  41  18 5  7  27 

   Benefit Invest LTD 169      22  

   Cal Capital Sp. z o. o .  7  15 7  4 2 3  

   Cal Company Assitance Sp. z o. o.  7 13 7  1 5 1  

   Calnet Sp. z o. o.  3  
13 

 
4     1  

Razem 186    41  18    5    7 27    

 

  

Zakup (koszty, aktywa) Zobowiązania 

od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

Zakup od:             

Jednostki zależnej 
 

            

Jednostki stowarzyszonej: 135 29  -       

   City Fitness sp. z o.o.  71 29         

   Fitness MCG p. z o.o.   -     

   Get Fit Katowice II SP. z o.o. 64 -     

Pozostałych podmiotów powiązanych, 
w tym: 

 13 200 92       

   Cal Capital Sp. z o. o .    90  3      

   Cal Company Assitance Sp. z o. o.    48 47    

   Calnet Sp. z o. o.  13 62 42    

Razem 148    229 92    -    -    -    
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30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

Udzielone w 
okresie 

Skumulowa
ne saldo 

Udzielone 
w okresie 

Skumulowa
ne saldo 

Udzielone 
w okresie 

Skumulowa
ne saldo 

Pożyczki udzielone:             

Jednostki zależnej 
 

            

Jednostki stowarzyszonej:  1 155  905 707 707      

   City Fitness sp. z o.o. 250 - 707 707      

   Fitness MCG p. z o.o.  501  501         

   Get Fit Katowice II SP. z o.o.  404  404         

Pozostałych podmiotów powiązanych, 
w tym: 

      

   Cal Capital Sp. z o. o .        

   Cal Company Assitance Sp. z o. o.        

   Calnet Sp. z o. o.        

Razem 1 155    905    707    707    -    -    

 
W dniu 2 czerwca 2011 roku Spółka dominująca sprzedała posiadane udziały w City Fitness Sp. z o.o. 
 
Jednostka dominująca w okresie sprawozdawczym i w okresach porównywalnych nie otrzymała od podmiotów 
powiązanych pożyczek.  
Do kluczowego personelu kierowniczego Spółka zalicza członków zarządu spółki dominującej oraz spółek 
zależnych, a także osoby zarządzające wyższego szczebla, inne niż członkowie zarządu. Wynagrodzenie 
kluczowego personelu w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wyniosło: 
 

  
od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego    

Wynagrodzenia: 688 413 160 

   Krótkoterminowe świadczenia pracownicze -    -    -    

    

Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy       

Pozostałe świadczenia -    -    -    

Świadczenia razem 688    413    160    

 
Spółka nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym 

sprawozdaniem finansowym.  

 
Wartość wynagrodzeń, premii i innych świadczeń związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, wypłaconych 
poszczególnym członkom Zarządu Benefit Systems S.A. w I półroczu 2011 roku wyniosła 528  tys. złotych.  
Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Zarządu Spółki dominującej wyniosła: 

 

  

W Spółce dominującej: 
W spółkach zależnych oraz 

stowarzyszonych: 
Razem 

Wynagrodzenie 
Inne 

świadczenia 
Wynagrodzenie 

Inne 
świadczenia 

Okres od 01.01 do 30.06.2011      

James Van Bergh 210 65      275  

Ryszard Stysło 210 44      254  

      

Razem 420 108 -    -    528 

Okres od 01.01 do 31.12.2010      

James Van Bergh 245    245 

 Ryszard Stysło 132    132 

      -    

Razem 377 - - - 377 

Okres od 01.01 do 30.06.2010      
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W Spółce dominującej: 
W spółkach zależnych oraz 

stowarzyszonych: 
Razem 

Wynagrodzenie 
Inne 

świadczenia 
Wynagrodzenie 

Inne 
świadczenia 

James Van Bergh 61     61  

Beata Rutkowska   12   12  

Joanna Skoczeń   12   12  

Razem 61  -    24  -    85  

 

Wartość wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A. w I 
półroczu 2011 roku wyniosła 48 tys. złotych.  
 
Wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.  z 
tytułu pełnienia funkcji w organach zarządzających i nadzorujących w jednostkach zależnych wyniosły 0 tys. 
złotych. 

 

 

17. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 
Po dacie bilansowej nie zaistniały istotne zdarzenia. 

 

 

18. INNE ZNACZĄCE ZMIANY AKTYWÓW, ZOBOWIĄZAŃ, PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

 
Grupa Kapitałowa prezentuje wśród pozycji bilansowych wartość międzyokresowych rozliczeń biernych, wśród 
których istotną wartość stanowi rezerwa na koszty partnerów. Na dzień bilansowy 30.06.2011 roku na podstawie 
raportów wejść Spółka oszacowała koszty partnerów dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego. Do dnia 
sporządzenia sprawozdania nie spłynęły wszystkie faktury od partnerów, stąd kwota rezerwy na wysokość 
prognozowanych kosztów została ujęta na rozliczeniach międzyokresowych biernych. Wynika to z faktu, że 
znaczna część faktur dociera do spółki w pierwszych miesiącach po zakończeniu okresu. 
Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe (za 2010 rok) spółka dysponowała fakturami od partnerów, stąd 
wówczas kwoty te mogły być ujęte na zobowiązaniach z tyt. dostaw i usług za ten okres. 

 
 

19. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) 

 
W okresach objętych skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia 
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, 
ustalane przez Narodowy Bank Polski: 
 

 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2011: 3,9866 PLN/EUR, 
31.12.2010: 3,9603 PLN/EUR, 30.06.2010: 4,1458 PLN/EUR 

 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.06.2011: 3,9673 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2010: 4,0044 
PLN/EUR, 01.01-06.30.2010: 4,0042 PLN/EUR 
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Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz 
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: 
 
 

  

od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

tys. PLN  tys. EUR 

Rachunek zysków i strat             

Przychody ze sprzedaży 117 417  165 044  73 495  29 596  41 216  18 354  

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

13 135  20 842  6 806  3 311  5 205  1 700  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 701  20 698  6 587  3 453  5 169  1 645  

Zysk (strata) netto 10 964  16 502  5 134  2 764  4 121  1 282  

Zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 

10 967  16 506  5 136  2 764  4 122  1 283  

Zysk na akcję/udział (PLN; EUR) 4,79  7,48  24 001,34  1,21  1,87  5 994,04  

Rozwodniony zysk na akcję/udział 
(PLN; EUR) 

4,76  7,48  24 001,34  1,20  1,87  5 994,04 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 3,9673  4,0044  4,0042  

  
            

Rachunek przepływów pieniężnych             

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

9 120  24 722  5 393  2 299  6 174  1 347  

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(3 971) (6 727) (3 357) (1 001) (1 680) (838) 

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej 

20 603  (3 042) -    5 193  (760) -    

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

25 752  14 954  2 035  6 491  3 734  508  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 3,9673  4,0044  4,0042  

       

  30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

 
tys. PLN  tys. EUR 

Bilans             

Aktywa 76 691  41 855  24 888  19 237  10 569  6 003  

Zobowiązania długoterminowe 148  186  -    37  47  -    

Zobowiązania krótkoterminowe 22 651  19 566  11 154  5 682  4 941  2 690  

Kapitał własny 53 893  22 103  13 735  13 518  5 581  3 313  

Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

53 904  22 111  13 742  13 521  5 583  3 315  

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 3,9866  3,9603  4,1458  
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BENEFIT SYSTEMS S.A. SPORZĄDZONE NA 

DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU  

 
 

 

BILANS 

AKTYWA 
30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

Aktywa trwałe   

Wartość firmy     

Wartości niematerialne 614 444 249 

Rzeczowe aktywa trwałe 4 915 2 382 1 228 

Nieruchomości inwestycyjne      

Inwestycje w jednostkach zależnych 3 912 3 412 3 380 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 246 592   

Należności i pożyczki 2 158 989 671 

Pochodne instrumenty finansowe      

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe      

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

3 104 808 485 

Aktywa trwałe 14 949 8 627 6 014 

Aktywa obrotowe 
   

Zapasy     

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną     

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

14 770 12 809 13 441 

Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

      

Pożyczki 2 604 2 577 587 
Pochodne instrumenty finansowe      

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe      

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 993 446 24 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42 900 17 560 5 075 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży 

     

Aktywa obrotowe 61 267 33 393 19 127 

Aktywa razem 76 216 42 020 25 141 
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BILANS (CD.) 

PASYWA 
30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

Kapitał własny   

Kapitał własny:     

Kapitał podstawowy 2 405 2 205  2 205  

Pozostałe kapitały 42 474 3 862 1 694 

Zyski zatrzymane: 10 629 17 499 10 634 

- zysk (strata) z lat ubiegłych 
(461) (461) 

4 706 

- zysk (strata) netto  11 091 17 961 5 928 

Kapitał własny 55 509 23 566 14 533 

Zobowiązania 
 

  

Zobowiązania długoterminowe 
 

  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne      

Leasing finansowy 133 177   

Pochodne instrumenty finansowe      

Pozostałe zobowiązania      

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

15 10   

Rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

     

Pozostałe rezerwy długoterminowe      

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      

Zobowiązania długoterminowe 148 186  

    

Zobowiązania krótkoterminowe 
 

 
 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

1 144 9 445 4 946 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

4 249 3 564 1 043 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne      

Leasing finansowy 87 85   

Pochodne instrumenty finansowe      

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 431 274 168 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe      

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 648 4 900 4 452 

Zobowiązania związane z aktywami  
przeznaczonymi do sprzedaży 

     

Zobowiązania krótkoterminowe 20 559 18 267 10 608 

Zobowiązania razem 20 707 18 454 10 608 

Pasywa razem 76 216 42 020 25 141 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 od 01.01.do 30.06.2011 od 01.01 do 30.06.2010 

Działalność kontynuowana   
  

Przychody ze sprzedaży 109 843 72 829 

Przychody ze sprzedaży produktów     

Przychody ze sprzedaży usług  109 842 72 825 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 4 

Koszt własny sprzedaży 89 134 59 299 

Koszt sprzedanych produktów     

Koszt sprzedanych usług 89 134 59 299 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów     

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 709 13 530 

Koszty sprzedaży 3 822 1 789 

Koszty ogólnego zarządu 3 852 3 699 

Pozostałe przychody operacyjne 224  

Pozostałe koszty operacyjne 146 761 

Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)     

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 112 7 282 

Przychody finansowe 659 77 

Koszty finansowe 50 4 

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-) 

    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 721 7 355 

Podatek dochodowy 2 631 1 428 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 11 091 5 928 

Działalność zaniechana 
   

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej    

Zysk (strata) netto 11 091 5 928 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDENĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ 

 
od 01.01.do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
30.06.2010 

z działalności kontynuowanej 
  

- podstawowy (PLN) 4,84 27 699,06 

- rozwodniony (PLN) 4,82 27 699,06 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej 
  

- podstawowy (PLN) 4,84 27 699,06 

- rozwodniony (PLN) 4,82 27 699,06 

 

W 2010 roku nastąpiło przekształcenie Spółki  ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.  
Na dzień 30 czerwca 2010 roku kapitał  zakładowy składał się z 214 udziałów. Po zmianie formy prawnej kapitał 
zakładowy składał się z 2 204 842 sztuk akcji. W I półroczu 2011 roku miała miejsce emisja nowych akcji Spółki w 
drodze oferty publicznej, w wyniku której kapitał zakładowy Spółki składał się na dzień 30 czerwca 2011 roku  
z 2 404 842 sztuk akcji. 
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 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 od 01.01 do 30.06.2011 od 01.01 do 30.06.2010 

Zysk (strata) netto 11 091 5 928 

Inne całkowite dochody 
    

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych    

     

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:    

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach 
całkowitych 

   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

     

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych: 

   

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach 
całkowitych 

   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji 
zabezpieczanych 

   

     

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą 

   

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

   

     

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

   

     

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych 

   

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu   

Całkowite dochody 11 091 5 928  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

 

 Kapitał własny 

 
Kapitał 

podstawowy 
Udziały własne(-) 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2011 roku 
2 205    3 862  17 499 23 566 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 
         

Korekta błędu podstawowego 
         

Saldo po zmianach 2 205  - 3 862  17 499  23 566  

Podwyższenie kapitału zakładowego 
 200      200 

Wpływy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 
(pomniejszone o koszty emisji)   

20 444 
 20 444 

Wycena opcji (program płatności akcjami) 
  208  208 

Dywidendy 
        

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał 
    17 961 (17 961)  

Razem transakcje z właścicielami  200 - 38 613  (17 961) 20 852 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2011 roku       11 091 11 091 

Inne całkowite dochody:          

Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 30.06.2011 roku       -    
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych  

    dochodów całkowitych -        -    

Razem całkowite dochody   -   11 091 11 091  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż  
przeszacowanych środków trwałych)         -    

Saldo na dzień 30.06.2011 roku 2 405  - 42 474 10 629 
55 509 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM c.d. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kapitał własny 

 
Kapitał 

podstawowy 
Udziały własne(-) 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2010 roku 
2 205    1 694  4 706  8 605  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 
        -    

Korekta błędu podstawowego 
        -    

Saldo po zmianach 2 205  - 1 694  4 706  8 605  

Podwyższenie kapitału zakładowego 
        -    

Dywidendy 
      (3 000) (3 000) 

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał 
                                  2 167 (2 167) -    

Razem transakcje z właścicielami   - 2 167  (5 167) (3 000) 

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku       17 961 17 961 

Inne całkowite dochody:          

Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku       -    
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych 

dochodów całkowitych -        -    

Razem całkowite dochody   -    17 961 17 961  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych)         -    

Saldo na dzień 31.12.2010 roku                        2 205  -     3 862 17 499 23 566 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM c.d. 
 

 

 Kapitał własny 

 
Kapitał 

podstawowy 
Udziały własne(-) 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2010 roku 
2 205    1 694  4 706  8 605  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 
        -    

Korekta błędu podstawowego 
        -    

Saldo po zmianach 2 205  -    1 694  4 706  8 605 

Podwyższenie kapitału zakładowego 
        -    

Dywidendy 
        -    

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał 
        -    

Razem transakcje z właścicielami -    -    -    -    -    

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku       5 928  5 928  

Inne całkowite dochody:           

Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 30.06.2010 roku         -    
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych 

dochodów całkowitych         -    

Razem całkowite dochody -    -    -    5 928  5 928  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych)         -    

Saldo na dzień 30.06.2010 roku 2 205  -    1 694  10 634  14 533  
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 od 01.01 do 30.06.2011 od 01.01 do 30.06.2010 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 721 7 355 

Korekty 400 209 

Zmiany w kapitale obrotowym -394 -1 814 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów 
Pochodnych  

    

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej     

Zapłacony podatek dochodowy -4 236 74 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 491 5 824 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

  

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -121 -39 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych     

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 886 -759 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych     

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych     

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych     

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych -500 -2 880 

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych     

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych  547 243 

Pożyczki udzielone -2 301 -285 

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych -246   

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych  592   

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych     

Otrzymane odsetki 161 77 

Otrzymane dywidendy     

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 753 -3 643 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

  

Wpływy netto utworzenia udziałów 20 644   

Nabycie udziałów własnych     

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

Wykup dłużnych papierów wartościowych     

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek     

Spłaty kredytów i pożyczek     

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -42   

Odsetki zapłacone    

Dywidendy wypłacone     

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 20 603 0 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

25 340 2 181 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 

17 560 2 878 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych   0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 42 900 5 059 
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
Informacje ogólne 

 
b) Informacje o jednostce dominującej 

Jednostką jest Benefit Systems S.A.  (Spółka)  z siedzibą w Warszawie powstała z przekształcenia spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przekształcenie nastąpiło na mocy  uchwały 2/2010 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 listopada 2010 roku (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym dla miasta St. Warszawy – XII  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000254017 w dniu 22 
listopada 2010). Spółce nadano numer statystyczny REGON 750721670.   
 
Siedziba Spółki mieści się przy ul. Fredry 6 w Warszawie (kod pocztowy 00-097). Siedziba Spółki jest 
jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności.  
 

c) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 

W skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego tj. 29 sierpnia 2011 roku 
wchodzili: 

James Van Berg – Prezes Zarządu 
Ryszard Stysło   –  Wiceprezes Zarządu 

  

W dniu 3 listopada uchwałą Zgromadzenia Wspólników w spawie przekształcenia formy prawnej Benefit Systems 
Sp. z o.o. w spółkę akcyjną została powołana w spółce Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzi pięć osób: 

 Michael Sanderson, 

 Przemysław Gacek, 

 Mirosława Kuźnicka, 

 Marcin Marczuk, 

 Agnieszka Szpara. 

 

d) Charakter działalności Spółki 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług na rzecz pracowników klienta 
(zarządzanie ZFŚS, programy motywacyjne dla pracowników). 
 
 

NALEŻNOŚCI I POŻYCZKI 

Spółka dla celów prezentacji w bilansie wyodrębnia klasę należności i pożyczek (MSSF 7.6). W części 

długoterminowej należności i pożyczki prezentowane są w bilansie w jednej pozycji. W części krótkoterminowej 

Spółka, zgodnie z wymogami MSR 1, odrębnie prezentuje należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności. Pozycje bilansu z klasy należności i pożyczek przedstawia poniższa tabela.  

 

 
  

30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 

Aktywa trwałe:   
 

  
 

Należności 804  459  585  

Pożyczki 1 353  530  85  

Należności i pożyczki długoterminowe 2 158  989  671  

Aktywa obrotowe:       
Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności 

14 770  12 809 13 441  

Pożyczki 2 604  2 577  587  

Należności i pożyczki krótkoterminowe 17 374  15 386 14 028  

Należności i pożyczki, w tym: 19 532  16 375  14 699  

Należności  15 575  13 268  14 026  

Pożyczki  3 957  3 107  672  
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  Waluta 

Wartość bilansowa 

Oprocentowanie Termin spłaty w 
walucie 

w PLN 

Stan na 30.06.2011           

Pożyczki ze stałym oprocentowaniem CZK 7 162  1 175  7% 31-08-2011 

   PLN -    183  7% 05-10-2012 

   PLN -    501  8% 30-09-2013 

   PLN -    151  12% 01-08-2013 

   PLN -    150  12% 15-06-2013 

Pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem PLN -    1 089  WIBOR 3M+6,5% 31-12-2011 

 PLN -    303  WIBOR 3M+8% 15-02-2013 

 PLN -    404  WIBOR3M+8% 08-04-2013 

Pożyczki razem wg stanu na dzień 30.06.2011 3 957     

 
 

  
Waluta 

Wartość bilansowa 
Oprocentowanie Termin spłaty 

w walucie w PLN 

Stan na 31.12.2010 

Pożyczki ze stałym oprocentowaniem PLN   180 7% 05-10-2012 

  
PLN   323 10% 31-03-2011 

  PLN   250 3% na wezwanie BS 

  PLN   4 3% 31-10-2011 

  CZK 3 670 580 7% 31-08-2011 

Pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem PLN   707  WIBOR3M+7% 05-06-2012 

  PLN   1 064 WIBOR 3M+6,5% 31-12-2011 

Pożyczki razem wg stanu na dzień 31.12.2010 3 107     

 

 

  Waluta 
Wartość bilansowa 

Oprocentowanie Termin spłaty 
w walucie w PLN 

Stan na 30.06.2010      

      

Pożyczki ze stałym oprocentowaniem PLN  339 10% I rata do 31/05/2010 - 
200 000 + odsetki 10%, 
II rata do 31/05/2011 - 
300 000 + odsetki 10% 

 
PLN 

 

43 3% 
Na pierwsze pisemne 
wezwanie 
pożyczkodawcy 

 
PLN 

 

200 3% 
Na pierwsze pisemne 
wezwanie 
pożyczkodawcy 

 
PLN 

 
4 3% 31-10-2011 

 
 
Pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem 

PLN 
 

85 4% 30-09-2013 

Pożyczki razem wg stanu na dzień 30.06.2010 672     

 
Na dzień 30.06.2011 pożyczki udzielone w PLN miały wartość bilansową 3 957 tys. PLN (31.12.2010: 3 107 tys. 
PLN, 30.06.2010: 672 tys. PLN). W okresie sprawozdawczym udzielono pożyczki: 

 na 551 tys. PLN, która oprocentowana jest stałą stopą procentową (7%) 

 na 500 tys. PLN, która oprocentowana jest stałą stopą procentową (8%) 

 na 150 tys. PLN, która oprocentowana jest stałą stopą procentową (12%) 

 na 150 tys. PLN, która oprocentowana jest stałą stopą procentową (12%) 
 
 Udzielona została także pożyczka: 

 na 300 tys. PLN oprocentowana zmienną stopą procentową WIBOR 3M+8% 
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 na 400 tys. PLN oprocentowana zmienną stopą procentową WIBOR 3M+8% 

 na 250 tys. PLN oprocentowana zmienną stopą procentową WIBOR 3M+7% 
 

Zmiana wartości bilansowej pożyczek, w tym odpisów aktualizujących ich wartość, przedstawia się następująco: 

 
  
 

    Wartość brutto 

od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

Saldo na początek okresu 3 107   630 630  

Połączenie jednostek gospodarczych      

Kwota pożyczek udzielonych w okresie 2 301  2 712  285  

Odsetki naliczone efektywną stopą procentową 195  99   

Spłata pożyczek wraz z odsetkami (-) (1 658) (313) (243) 

Sprzedaż jednostek zależnych (-)      

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)  12  (22)   

Wartość brutto na koniec okresu 3 957  3 107 672 

Odpisy z tytułu utraty wartości    
 

Saldo na początek okresu     
 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie     
 

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)     
 

Odpisy wykorzystane (-)     
 

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)    
 

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu    
 

Wartość bilansowa na koniec okresu 3 957  3 107   672 

 
 
 
POZOSTAŁE INFORMACJE 
 
 
Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR 

 
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano 
następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 
 

 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2011: 3,9866 PLN/EUR, 
31.12.2010: 3,9603 PLN/EUR, 30.06.2010: 4,1458 PLN/EUR 

 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.06.2011: 3,9673 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2010: 4,0044 
PLN/EUR, 01.01-06.30.2010: 4,0042 PLN/EUR 

 

  
od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

od 01.01 do 
30.06.2011 

od 01.01 do 
31.12.2010 

od 01.01 do 
30.06.2010 

 tys. PLN tys. EUR 

Rachunek zysków i strat        

Przychody ze sprzedaży 109 843  160 094  72 829  27 687  39 980  18 188  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 112  21 979  7 282  3 305  5 489  1 819  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 721  22 146  7 355  3 459  5 530  1 837  

Zysk (strata) netto 11 091  17 961  5 928  2 796  4 485  1 480  

Podstawowy zysk na akcję/udział 
(PLN/EUR) 

4,84 8,15  27 699,07 1,22  2,04  6 917,50 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 3,9673  4,0044  4,0042 
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ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI  

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony 
30.06.2011 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 
dominującej w dniu 29 sierpnia 2011 roku.  
 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 
    

    

    

 
Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 
 
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 
    

 
 
 
 
 
 

Rachunek przepływów pieniężnych           

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

9 491  25 506  5 824 2 392  6 369  1 454 

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(4 753) (7 782) (3 643) (1 198) (1 943) (910) 

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej 

20 603 (3 042) -    5 193  (760) -    

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

25 340  14 682  2 181 6 387  3 666  545 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 3,9673  4,0044  4,0042  

Bilans           

Aktywa 76 216 42 020  25 141  19 118  10 610  6 064  

Zobowiązania długoterminowe 168 186  -    42 47  -    

Zobowiązania krótkoterminowe 20 539 18 267  10 608  5 152 4 613  2 559  

Kapitał własny 55 509 23 566  14 533  13 924  5 951  3 505  

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 3,9866  3,9603  4,1458  


