
B. DODATKOWE NOTY OBJA ŚNIAJĄCE 
 
 
1. Informacje o instrumentach finansowych  
a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie 
(DS1109)  
 
Stan aktywa na 31.03.2005r.   365 tys zł 
Zwiększenie: aktualizacja wartości    23 tys zł 
Zmniejszenie: aktualizacja wartości      - 
Stan aktywa na 30.09.2005r   388 tys zł 
Termin wykupu    24.11.2009r. 
Ilość  zakupionych obligacji   350 
Cel nabycia  zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji 

Spółki serii G 
Ustalona stopa oprocentowania  6 % 
 
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu: 
 
 - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieŜącym udzielony przez Bank Przemysłowo - 
Handlowy PBK S.A.  
Stan zobowiązania na 31.03.2005r.             0 tys. zł 
Zwiększenia: zaciągnięcie kredytu         985 tys. zł 
Stan zobowiązania na 30.09.2005r.         985 tys. zł 
Termin  spłaty kredytu    do 15.03.2006r. 
Ustalona stopa oprocentowania WIBOR  jednomiesięczny + marŜa banku 
 
 
- kredyt krótkoterminowy udzielony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Stan zobowiązania na 31.03.2005r.            0  tys. zł 
Zwiększenia: zaciągnięcie kredytu   10.000  tys. zł 
Zmniejszenia: spłata kredytu      9.998  tys. zł 
Stan zobowiązania na 30.09.2005r.     9.998  tys. zł  
Cel nabycia     finansowanie zakupu sprzętu komputerowego od Hewlett  

Packard Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją 
kontraktu dla firmy z branŜy technologicznej. 

Termin  spłaty kredytu  do 30.12.2005r. 
Ustalona stopa oprocentowania WIBOR  jednotygodniowy + marŜa banku 
 
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w 
tym równieŜ udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (takŜe 
wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 
 
Zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek stan na 30.09.2005r. 
- gwarancje       2 233 tys. zł 
- poręczenia (takŜe wekslowe)    2 500 tys. zł 
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Spółki        140 tys. zł 
- przewłaszczenie zapasów towarów    1 600 tys. zł 
- cesja naleŜności z tyt.dostaw towarów i usług  2 260 tys. zł 
- akcje przeznaczone dla pracowników na podst. 



   Uchwały nr 15 ZWZA z dn. 18.08.2003r.      350 tys. zł 
Pozycje pozabilansowe razem    9.083 tys. zł 
 
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa  
własności budynków i budowli 
 
nie występują 
 
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym 
okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 
 
nie występują 
 
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne 
potrzeby  
 
nie występują 
 
6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliŜszych 12 miesięcy 
od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; 
odrębnie naleŜy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 
naturalnego. 
 
poniesione nakłady inwestycyjne w okresie od 01.04.2005r. do 30.09.2005r. wyniosły            
1 707 tys zł 
planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliŜszych 12 miesięcy od dnia 01.10.2005r. 
wynoszą  od 1 500 do 2 500 tys zł 
poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego nie występują 
 
7.1. Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczących 
przeniesienia praw i zobowiązań  
 
Spółka w roku obrotowym 2005 wpłaciła do spółki zaleŜnej Creative Info Sp. z o.o.w 
upadłości 5 tys. zł  
 
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 
 
nie występują 
 
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 
przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.04.2005r. do 30.09.2005r. wynosiło: 
- pracownicy umysłowi 82 
- pracownicy fizyczni  - 
- ogółem   82 
 
10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), 
wypłaconych lub naleŜnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta 
w przedsiębiorstwie emitenta 



 
Łączna wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub naleŜnych w okresie od 01.04.2005r. 
do 30.09.2005 r.: 
- wynagrodzenia członków Zarządu   564 tys. zł 
- wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej   79 tys. zł 
 
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji, 
poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, osobom 
zarządzającym i nadzorującym 
 
PoŜyczki i zaliczki udzielone Członkom Zarządu: 
stan na początek okresu          48 tys. zł 
udzielone                                 87 tys. zł    
spłacone                                  48 tys. zł   
stan na koniec roku                 87 tys. zł  
 
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w 
sprawozdaniu finansowym za bieŜący okres. 
 
Nie wystąpiły 
 
13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 
 
Na dzień 30.09.2005r. Spółka wykazała naleŜności od budŜetu  w kwocie 762 tys. zł  na 
podstawie wyroków WSA (Spółka odwoływała się od decyzji Decyzji Dyrektora Urzędu 
Kontroli Skarbowej za lata 1998,1999,2001).W listopadzie Spółka dostała zwrot z Urzędu 
Skarbowego naleŜności w kwocie 405 tys. zł dotyczące kontroli skarbowej za lata 1998 i 
1999. 
 
W dniu 14 października 2005r. (sygn. Akt XVII GUp 57/04 ) Sąd Rejonowy w Warszawie 
Wydział XVII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowił stwierdzić 
zakończenie postępowania upadłościowego Creative INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  
 
14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o 
sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów.  
 
W 2000 roku nastąpiło przekształcenie BETACOM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w BETACOM Spółkę Akcyjną. Wszystkie aktywa i pasywa prawnego poprzednika zostały 
przejęte przez BETACOM S.A. 
Przekształcenie nastąpiło na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 lipca 2000 roku Rep. A 
6716/2000 
 
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w 
odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, 
skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji. 
 
PoniewaŜ w latach objętych sprawozdaniem finansowym oraz porównywalnymi danymi 
finansowymi skumulowany wskaźnik inflacji nie przekroczył 100% nie są przedstawiane 
sprawozdania finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji. 



 
16. Zestawienie oraz objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.  
 
nie wystąpiły 
 
17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego, dokonanych  w stosunku do poprzedniego roku obrotowego 
(lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy  
i rentowność.  
 
nie wystąpiły 
 
18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność 
oraz wynik finansowy i rentowność. 
 
nie wystąpiły 
  
19. W przypadku występowania niepewności co do moŜliwości kontynuowania 
działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, Ŝe taka niepewność występuje. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności. 
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości. 
 
20. Informacje o połączeniu spółek. 
 
W bieŜącym roku obrotowym nie dokonano połączenia spółek. Sprawozdanie finansowe nie 
zawiera danych spółek połączonych. 
 
21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i 
akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - naleŜy przedstawić 
skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy. 
 
Udziały w spółce zaleŜnej Creative INFO Sp. z o.o. w upadłości zostały objęte w 
sprawozdaniu finansowym odpisem aktualizującym w wysokości 100% ceny nabycia. 
2 kwietnia 2004r. Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy  w Warszawie Wydział XVII 
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych  postanowił ogłosić upadłość  
Creative INFO Sp. z o.o. w upadłości, a 14 października 2005r. wydał postanowienie o 
zakończeniu postępowania upadłościowego. 
Wartość udziałów w spółce Creative INFO Sp. z o.o. w upadłości ustalona wg metody praw 
własności wynosiła na dzień 31.12.2004r.( -218.799,93 zł.). 
 
22. Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji oraz 
inne informacje wymagane na podstawie innych przepisów. 
 



Udziały w spółce zaleŜnej Creative INFO Sp. z o.o. w upadłości zostały objęte w 
sprawozdaniu finansowym odpisem aktualizującym w wysokości 100% ceny nabycia. 
 
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania  finansowego wyłączając spółkę 
podporządkowaną  na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości za względu 
nieistotność danych finansowych jednostki podporządkowanej  dla realizacji obowiązku 
rzetelnego i jasnego przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wyniku finansowego: 
 
- w przypadku Creative INFO Sp. z o.o. - kapitał własny stanowi  1,4% kapitału własnego 
Emitenta, suma aktywów stanowi 0,5% sumy bilansowej emitenta, a spółka zaleŜna 
zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na wszczęte postępowanie 
upadłościowe - przychody ze sprzedaŜy  w ostatnim roku obrotowym spółki zaleŜnej 
wynosiły 0,00 zł. 


