
Komentarz 
do sprawozdania Betacom S.A. 

za I kwartał 
roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku 
 
Prezentowane dane finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego 2004/2005 zostały 
sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121 
poz. 591 z późn. zm.). 
Zasady wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie w stosunku do zasad obowiązujących w 
Spółce w 2003 roku. 
 
1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport 
wraz z wykazem 
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 
W I kwartale roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność 
gospodarczą Spółki . 
 
2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 
W maju 2004 r. Spółka odpisała w koszty nieumorzoną część nakładów poniesionych na 
adaptację lokali użytkowanych przez Spółkę w latach ubiegłych w wysokości 261 tys. zł. 
 
3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Betacom S.A. na 
dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te 
podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji 
emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 
Na dzień 4 sierpnia 2004 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki są: 

• Robert Fręchowicz posiadający 271.652 akcji, w tym 208.125 akcji zwykłych na 
okaziciela serii A, 36.875 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 16.652 akcji 
zwykłych na okaziciela serii C Spółki, oraz 10.000 akcji serii F, dających udział w 
kapitale zakładowym 13,44 %, 

• Jarosław Gutkiewicz posiadający 255.000 akcji, w tym 208.125 akcji zwykłych na 
okaziciela serii A oraz 36.875 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, oraz 10.000 
akcji serii F, dających udział w kapitale zakładowym 12,62 % 

• Mirosław Załęski posiadający 227.943 akcji, w tym 138.750 akcji zwykłych na okaziciela 
serii A, 36.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 42.943 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C Spółki, oraz 10.000 akcji serii F, dających udział w kapitale 
zakładowym 11,28 % 

• Janusz Smoczyński posiadający 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, oraz 
60.000 akcji serii F, dających udział w kapitale zakładowym 9,90 % 

• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie posiadający 169.715 
akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 8,4 % w kapitale zakładowym. 
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4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Betacom S.A. lub uprawnień do nich (opcji) 
przez osoby 
zarządzające i nadzorujące. 
W I kwartale roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Betacom S.A. 
przez osoby zarządzające i nadzorujące. 
 
5. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość 
wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami 
typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami 
powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, 
prowadzonej przez emitanta lub jednostkę od niego zależną. 
Spółka nie zawarła jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość 
(łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO. 
 
6. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce 
zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji 
stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 
Spółka nie udziela poręczeń ani gwarancji innym podmiotom, za wyjątkiem gwarancji 
udzielanych w ramach umowy o udzieleniu gwarancji kontraktowych w ramach limitu 
odnawialnego z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz Polska S.A. 
 
7. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny 
możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. 
W I kwartale roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej Betacom S.A. mające istotny wpływ na ocenę możliwości realizacji zobowiązań. 
 
8. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 
Czynnikami, które zdaniem Spółki, będą miały wpływ na utrzymanie dynamiki przychodów ze 
sprzedaży, poprzez wzrost popytu na usługi oferowane przez Spółkę oraz poszerzenie rynków 
zbytu Emitenta, oraz które będą miały wpływ na poprawę wskaźników rentowności poprzez 
dalsze zwiększanie udziału specjalistycznych usług w strukturze przychodów ze sprzedaży, będą: 
1) poszerzanie oferty dla klientów Spółki - Emitent będzie kontynuował strategię poszerzania 
oferty usług poprzez nakłady w podniesienie kwalifikacji inżynierów, konsultantów i 
programistów oraz tworzenie nowych produktów Działu SOFT, zajmującego się produkcją 
oprogramowania na zamówienie klienta. 
2) intensyfikacja działań w zakresie sprzedaży - Emitent zamierza prowadzić intensywne 
działania mające na celu promocję produktów będących w ofercie Spółki oraz promocję 
wizerunku Spółki jako dostawcy specjalizowanych, wysoko technologicznych aplikacji, 
produktów i rozwiązań. 
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3) stałe poszerzanie i unowocześnianie dotychczasowych oraz budowanie nowych 
specjalistycznych kompetencji Spółki – Emitent prowadzić będzie prace związane z 
doskonaleniem kompetencji pracowników i Spółki, w celu zdobywania nowych i podwyższania 
statusów istniejących certyfikatów i autoryzacji. 
 
PODPISY 
Podpisy osób reprezentujących spółkę 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
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