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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BETACOM S.A.  
OD 1 KWIETNIA  2007r. DO 30 WRZEŚNIA 2007r. 

 
 

1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych 
 
W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2007 roku (I półrocze) Betacom S.A. osiągnęła 
przychody ze sprzedaŜy w wysokości 71,1 mln  zł.  
W stosunku do poprzedniego roku sprzedaŜ wzrosła o 100%. Zysk netto w I półroczu 
wyniósł 0,2 mln zł co stanowi wzrost o 1,1 mln zł w stosunku do wyniku osiągniętego wyniku 
w roku ubiegłym. 
 
Mimo znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaŜy (wzrost o 100%), zysk brutto ze 
sprzedaŜy  wzrósł o 1,1 mln zł (wzrost o 25%). Istotnym czynnikiem mającym wpływ na 
spadek marŜy był w minionym półroczu znaczący wzrost kosztów osobowych (o ponad 
30%). 
 
I półrocze było kolejnym okresem w którym dynamicznie rosły przychody ze sprzedaŜy 
produktów (wzrost o 107%) wynikające głównie ze sprzedaŜy usług i rozwiązań 
softwareowych. 
Wyniki osiągnięte w I półroczu są znacząco lepsze od osiągniętych w ubiegłym roku . 
 

2. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń 
 
• Ryzyko sezonowości - cechą charakterystyczną dla branŜy informatycznej jest 

sezonowość sprzedaŜy. Tradycyjnie w ostatnim kwartale roku kalendarzowego (III 
kwartał roku obrotowego Spółki) wydatki firm na sprzęt i oprogramowanie znacznie 
wzrastają. Negatywny wpływ na wyniki w III kwartale 2007r. będą miały przyspieszone 
wybory, które spowalniają decyzje inwestycyjne w sektorze publicznym. 

• Ryzyko utraty kluczowych pracowników - Betacom S.A. jest firmą usługową, której 
najwartościowszym aktywem są zasoby ludzkie. Odejście kluczowych pracowników 
mogłoby spowodować utratę znaczących klientów lub opóźnienia w realizacji projektów 
wdroŜeniowych. Jednym z elementów przeciwdziałania znacznej rotacji kadry jest 
program motywacyjny, w ramach którego kluczowym pracownikom przydzielane są 
akcje serii G.  

• Ryzyko konsolidacji rynku – na polskim rynku następuję proces konsolidacji branŜy IT i 
powstają grupy kapitałowe obejmujące swoim zasięgiem  kilka lub kilkanaście 
podmiotów. Grupy te mają bardzo bogatą i róŜnorodną ofertę rynkową. Spółka zamierza 
specjalizować się w niszowych rozwiązaniach oraz oferować rozwiązania w tych 
obszarach IT które charakteryzują się duŜą innowacyjnością i częstymi zmianami 
technologicznymi. 

• Ryzyko konkurencji - Spółka jest dostawcą na rynku, którego charakterystyczną cechą 
jest rozdrobnienie oraz stałe pojawianie się nowych podmiotów. Produkty i usługi 
oferowane przez konkurentów Spółki są zróŜnicowane pod względem technologicznym i 
cenowym. Na wyniki osiągane przez Betacom S.A. mogą mieć wpływ takie czynniki jak 
obniŜanie cen oferowanych usług przez firmy konkurencyjne oraz konieczność 
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ponoszenia nakładów na stałe podwyŜszanie posiadanych kompetencji, a więc 
poszerzanie wiedzy technicznej, handlowej, z zakresu zarządzania projektami i 
pracownikami.  

 
 

3. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach 
 
Spółka zajmuje się wdraŜaniem kompleksowych rozwiązań z zakresu technologii 
informatycznych oraz integracją systemów informatycznych. Strategicznymi odbiorcami 
produktów i usług są: sektor przemysłowy, finansowy, telekomunikacyjny oraz jednostki 
administracji centralnej i samorządowej. Spółka rozwija i buduje specjalistyczne 
kompetencje tworzące wartość dodaną do dostaw sprzętu i systemów informatycznych. 
KaŜda ze specjalistycznych kompetencji stanowi równieŜ samodzielny produkt. 
Podstawowy podział kompetencyjny tworzy w Betacom S.A. następujące centra zysków: 

• Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i archiwizacji danych  -  Centrum 
Kompetencyjne Składowania Danych, Archiwizacji i Zarządzania Infrastrukturą -
STORAGE, 

• Projekty sieci rozległych oraz bezpieczeństwo sieci  -  Centrum Kompetencyjne 
Rozwiązań Sieciowych i Technologii Internetowych -WAN, 

• Systemy do zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego  i zarządzania wiedzą - 
Centrum Kompetencyjne ELEARNING, 

• Tworzenie oprogramowania, zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta - Centrum 
Kompetencyjne Rozwoju i WdroŜeń Oprogramowania –SOFT, 

• Integracja i wdroŜenia systemowe zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta – 
Centrum Kompetencyjne Integracja, 

• Systemy wspomagające działanie instytucji finansowych – Centrum Kompetencyjne 
Rozwiązań dla Finansów, 

• Rozwiązania z zakresu wsparcia uŜytkownika i zarządzania usługami zgodne z 
najlepszymi praktykami biblioteki ITIL - Centrum Kompetencyjne zarządzania 
procesami ITIL, 

• Wykonywanie analiz wymagań i procesów biznesowych, wdraŜanie rozwiązań do 
utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych – Centrum Kompetencyjne Rozwiązań 
Binnesowych 

• Integracja, ogólnopolski serwis, wsparcie techniczne  - Centrum Kompetencyjne 
Serwisu i Wsparcia Technicznego  - SUPPORT, 

• Instalacja sprzętu komputerowego oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania  - 
Dział DOSTAW, 

 
Spółka oferuje klientom następujący zakres usług: 

• audyty i analizy konsultingowe,  
• projektowanie oraz wdraŜanie systemów informatycznych, 
• doradztwo w zakresie budowy i rozwoju oprogramowania, 
• projektowanie oraz wdraŜanie specjalistycznych (niszowych) rozwiązań 

informatycznych, 
• wdraŜania aplikacji systemowych czołowych światowych producentów, 
• integracje systemów w zakresie LAN i WAN,  
• dostawy produktów (serwery unixowe i intelowe, stacje robocze, elementy aktywne, 

peryferia, systemy archiwizacji danych),  
• ogólnopolski serwis oraz wsparcie techniczne,  
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• programy szkoleń dla uŜytkowników systemów. 
Dodatkowo Spółka zbudowała zespół posiadający doświadczenie w pozyskiwaniu i 
realizacji inwestycji z wykorzystaniem funduszy unijnych i zamierza realizować tego typu 
projekty w najbliŜszych latach. 
 

4. Rynki zbytu 
 
Betacom S.A. prowadzi działalność głównie na rynku krajowym, a w eksporcie realizuje 
transakcje sporadycznie i na niewielką skalę. 
 
Odbiorców Spółki zgrupować moŜna w pięciu sektorach: 
• przemysł, 
• finanse, 
• telekomunikacja, 
• sektor publiczny, 
• sektor energetyczny, 
 
W I półroczu zakończonym 30 września 2007 roku następujący dostawcy Spółki 
przekroczyli 10% w zaopatrzeniu ogółem: 
• MCSI Ltd Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie, - 46,8%, 
 
• Tech Data Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 11,4%, 
Podmiot ten jest powiązany ze Spółką ramową umową o współpracy w zakresie dystrybucji 
sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
 
Odbiorcami, którzy przekroczyli próg 10% w przychodach ze sprzedaŜy ogółem: 
 
• Ministerstwo Edukacji Narodowej  z siedzibą w Warszawie –56,7%, 
 
Spółka nie jest powiązana kapitałowo z Ŝadnym ze swoich odbiorców czy dostawców. 
Powiązania umowne z ww. odbiorcą zostały opisane w pkt. dot. znaczących umów. 
 
 

5. Znaczące umowy 
 
Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Spółka zawarła następujące znaczące 
umowy: 
 
 

W dniu 30 kwietnia 2007r. Spółka jako lider konsorcjum  Betacom S. A. i MCSI Ltd. Sp. z 
o.o. podpisała umowę z  Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. 
Szucha 25 na łączną kwotę brutto 46 378 203,90 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów 
trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzy 90/100 zł). Przedmiotem umowy jest 
dostawa, instalacja i integracja 971 pracowni komputerowych w szkołach na terenie Polski 
oraz prowadzenie serwisu gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od daty dostawy. Termin 
realizacji umowy został określony na 70 dni od dnia podpisania umowy. 
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6. Powiązania organizacyjne i inwestycje 
 
Stały rozwój Betacom S.A. wpływa na wzrost ponoszonych nakładów inwestycyjnych. W I 
półroczu 2007 nakłady wyniosły 300 tys. zł, w tym min.: 
- urządzenia techniczne i sprzęt komputerowy 212 tys. zł, 
- wartości niematerialne i prawne, w tym licencje    87 tys. zł. 
 
 

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
W pierwszym półroczu roku obrotowego 2007/2008 Spółka udzieliła BI Insight S.A. 
długoterminową poŜyczkę w wysokości 241 tys. zł. 
Ponadto w I półroczu obroty z tytułu transakcji sprzedaŜy do BI Insight S.A. wyniosły 108 
tys. zł. 
 
 

8. Umowy kredytów, poŜyczek, poręczenia i gwarancje 
 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka posiada następujące kredyty i 
poŜyczki: 
 
20 marca 2007 r. Spółka podpisała z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. 
Pokoju 1, aneks do umowy kredytowej w formie wielocelowej wielowalutowej linii do 
równowartości kwoty 4,5 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej działalności. 
W ramach kredytu Bank będzie udzielał gwarancji bankowych do łącznej kwoty 4,5 mln zł 
lub  będzie mógł być udostępniany kredyt w rachunku bieŜącym do łącznej kwoty 3,0 mln zł. 
Kredyt został udostępniony na okres do dnia 15 marca 2008 r.,  
Okres waŜności wnioskowanych gwarancji do łącznej kwoty 1,5 mln zł moŜe trwać 
maksymalnie 36 miesięcy, do łącznej kwoty 3,0 mln zł moŜe trwać maksymalnie 12 
miesięcy i nie moŜe wykraczać poza 15 marca 2010r. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel 
in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym o łącznej 
wartości 5,0 mln zł oraz przelewy środków pienięŜnych w wysokości 25% kwoty 
wystawionych gwarancji z okresem waŜności powyŜej 12 miesięcy.  
Na dzień 30-09-2007r. zadłuŜenie z tytułu kredytu w rachunku bieŜącym wynosiło 0 mln zł, 
limit gwarancyjny wykorzystany był do kwoty 1,2 mln zł, przelew środków pienięŜnych na 
rachunek Banku w postaci lokaty terminowej w kwocie 0,2 mln zł. 
 
W pierwszym półroczu stan udzielonych gwarancji nie uległ znaczącym zmianom, a poziom 
zobowiązań pozabilansowych spadł z 21,5 mln do 18,6 mln zł. 
 
 
Do większych transakcji związanych ze zobowiązaniami pozabilansowymi naleŜały: 
 
W związku z zawarciem w dniu 30 kwietnia  2007 roku, jako lider konsorcjum  Betacom S. A. i MCSI 
Ltd. Sp. z o.o. umowy z  Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie na łączną 
kwotę brutto 46 378 203,90 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem 
tysięcy dwieście trzy 90/100 zł) zabezpieczeniem naleŜytego wykonania umowy jest gwarancja 
ubezpieczeniowa wniesiona przez Betacom S.A. w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto 
w kwocie 4 637 820,39zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset 
dwadzieścia 39/100 zł). 
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W dniu 21.06.2007r. zwolniona została gwarancja na 4,3 mln zł oraz blokada środków pienięŜnych 
na kwotę 2,9 mln zł. Oba zobowiązania warunkowe dotyczyły realizacji projektu Akademia PARP w 
ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.  
 
Spółka nie udziela poŜyczek, poręczeń innym podmiotom poza poŜyczką dla BI Insight w 
wysokości 241 tys. zł. 
 
 

9. Wykorzystanie środków z emisji akcji 
 
Środki pozyskane z emisji akcji serii E, F i G są przeznaczone na rozwój nowych produktów 
i planowane akwizycje mniejszych firm zgodnie z załoŜeniami opisanymi w prospekcie 
emisyjnym. 
 
Spółka poszerza systematycznie ofertę produktową i rozpoczęła oferowanie 
specjalistycznych rozwiązań dla rynku finansowego w zakresie monitorowania 
bezpieczeństwa i zapobiegania naduŜyciom w szczególności „anti-money laundering” i 
„fraud management system”. 
 
Spółka opracowała i nadal rozwija system do proaktywnego monitoringu systemów backupu 
i infrastruktury IT. Zapotrzebowanie na takie rozwiązania stale wzrasta, gdyŜ przy obecnie 
wysokim stopniu informatyzacji firm, wdroŜenie systemu jest dla klientów gwarancją 
bezpieczeństwa zasobów informatycznych. 
 
Spółka zwiększyła zatrudnienie o około 15% w Centrach Kompetencyjnych związanych z 
oferowaniem oprogramowania na zamówienie oraz wdraŜaniem usług u klientów co 
umoŜliwia realizowanie większych projektów i wiązało się z wydatkiem około  85 tys. zł. 
 
Spółka poniosła nakłady marketingowe w wysokości 343 tys. zł na organizowanie 
konferencji z klientami oraz promocję produktów Spółki. 
Spółka finansuje rozwój spółek, w które jest zaangaŜowana kapitałowo. W pierwszym 
półroczu roku obrotowego 2007/2008 Spółka udzieliła BI Insight S.A. długoterminową 
poŜyczkę w wysokości 241 tys. zł. 
 
Zarząd prowadzi rozmowy z potencjalnymi podmiotami mogącymi być przedmiotem 
inwestycji kapitałowych, co winno pozwolić Spółce rozbudować posiadane kompetencje, 
poszerzyć rynki zbytu oraz uzupełnić ofertę handlową. W dłuŜszym okresie inwestycje 
kapitałowe w nowe obszary biznesowe pozwolą na zwiększenie przychodów ze sprzedaŜy 
usług wysokomarŜowych 
 
 

10. Wykonanie publikowanych prognoz finansowych 
 
Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na rok 
obrotowy trwający od 01.04.2007 do 31.03.2008. 
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11. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
 
Spółka finansuje się głównie zobowiązaniami handlowymi oraz kapitałem własnym, koszty 
finansowe wyniosły 186 tys. zł, a przychody finansowe w tym samym okresie wyniosły 87 
tys. zł.  
 
 

12. Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
 
Spółka realizuje plany inwestycyjne, które są zbieŜne z załoŜeniami inwestycyjnymi 
wskazanymi jako cele emisji akcji serii E, tj. rozbudowa istniejących działów Spółki 
oferujących produkty z wysoką wartością dodaną oraz dokonała  inwestycji kapitałowych 
poprzez inwestycję w Spółkę BI Insight S.A.  
 
 

13. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe 

 
Na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe wpływ miały następujące  czynniki: 
• dynamika rozwoju rynku IT, 
• wzrost wartości średnich wynagrodzeń na rynku IT, 
• przedłuŜający się proces decyzyjny u klientów z sektora publicznego z uwagi na 

przyspieszone wybory,  
• coraz większe wykorzystanie funduszy strukturalnych, 
 
 

14. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Spółki i perspektywy rozwoju 
działalności 

 
Zdaniem Zarządu następujące czynniki będą miały wpływ na dynamikę przychodów ze 
sprzedaŜy oraz poprawę wskaźników rentowności: 
• modyfikowanie oferty produktowej o nowe produkty i skuteczność we wprowadzaniu ich 

na rynek,   
• realizacja rozwoju równieŜ poprzez przejęcia a nie tylko wzrost organiczny, 
• wzmocnienie działań wizerunkowych i marketingowych Spółki, 
• realizacja celów emisji akcji serii E. 
• wzrost wydatków na inwestycje w zakresie informatyzacji w sektorach gospodarki, w 

których Spółka prowadzi działalność operacyjną, 
• wzrost zapotrzebowania  odbiorców co do jakości usług w branŜy informatycznej, 
• wzrost popytu na kompleksowe usługi informatyczne, 
• spodziewane dofinansowanie przez Unię Europejską projektów realizowanych na rynku 

polskim , 
• optymalizacja kosztów i poprawianie efektywności działania 
• konieczność elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku, 
• ograniczanie zakresu działania i likwidowanie najmniej rentownych linii produktowych 
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15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania 
 
W I półroczu 2007 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem 
Spółki. 
 
 

16. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących 
 
W I półroczu 2007 roku  nastąpiły następujące zmiany w składzie osób zarządzających i 
nadzorujących. 
 
Rada Nadzorcza uchwałą nr 17/2007 z dnia 13 września 2007 r. postanowiła powołać, z dniem 13 
września 2007r. na Członka Zarządu Spółki Pana Alberta Borowskiego.  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 25 września 2007 roku decyzję o odwołaniu 
ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Wierzbowskiego, pełniącego funkcję Członka Rady 
Nadzorczej. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 25 września 2007 roku decyzję o powołanie 
Pana Donalda Chodaka w skład Rady Nadzorczej.  
 
 

17. Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących 
 
Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu za okres 01.04.2007 – 30.09.2007. 
 

nazwisko, imię 
łączne wynagrodzenie za 

okres 01.04.2007 – 
30.09.2007 w pln 

Załęski Mirosław 98 608,70 

Jurski Artur 176 608,70 

Fręchowicz Robert 98 608,70 

Pencak Jarosław  118 608,70 

Borowski Albert 15 000,00 

 
Wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej za okres 01.04.2007 – 30.09.2007  
 

nazwisko, imię 
łączne wynagrodzenie za 

okres 01.04.2006 - 
30.09.2006 w pln 

Malinowski Andrzej 21 520,20 

Sęktas Jan 14 346,60 

Markiewicz Andrzej 14 346,60 

Wierzbowski Marek 13 948,10 

Olechowski Jacek 14 346,60 

Chodak Donald 478,22 

 
 

18. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 
 
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 06 grudnia 2007r. następujące 
osoby zarządzające posiadają akcje Spółki: 
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Stan posiadania na 06.12.2007 dane 
personalne 

 
Funkcja 

ilość udział 

Mirosław 
Załęski 

Prezes 
Zarządu 

204 000 10,10% 

Robert 
Fręchowicz 

Członek 
Zarządu 

242 002 11,98% 

Artur Jurski 
Członek 
Zarządu 

 37 600 1,86% 

Jarosław 
Pencak 

Członek 
Zarządu 

 15 187  0,75% 

 

 
Osoby nadzorujące nie posiadają akcji Betacom S.A. 
 
 

19. Akcjonariusze posiadający powyŜej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta 

 
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 6 grudnia 2007r., akcjonariuszami 
posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są: 
 

1. Pan Jarosław Gutkiewicz posiadający 240.000 akcji zwykłych na okaziciela, 
dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki – 11,88%. 

2. Pan Robert Fręchowicz posiadający 242.002 akcji zwykłych na okaziciela, dających 
udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki - 11,98%. 

3. Pan Mirosław Załęski posiadający 204.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 
udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki - 10,10%. 

4. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadające 116 730 akcji 
zwykłych na okaziciela, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 5,78%. 

5.  Na dzień 28 sierpnia 2007r. Trigon New Europe Small Cap Fund posiadał 105 198 
akcji zwykłych na okaziciela, dających udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - 5,21%. 
W dniu 30 października Spółka otrzymała informację, Ŝe 26 października 2007r. 
Trigon New Europe Small Cap Fund zbył 1 900 akcji i na dzień 26.10.2007r. posiada 
100 684 akcji zwykłych na okaziciela, dających udział w kapitale zakładowym oraz w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - 4,98%.  

 
 

20.  Znane Spółce umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w 
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 

 
Emitentowi nie są znane umowy na mocy których miałyby w przyszłości nastąpić zmiany w 
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
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Na dzień 6 grudnia 2007r. 70 tys. akcji serii G zostało przyznanych w ramach programu 
motywacyjnego pracownikom w październiku 2005r. i październiku 2007r.  
 
Spółka nie emitowała obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa 
do objęcia akcji. 
 
 
 

21. Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania 
finansowego Spółki 

 
W dniu 07.11.2007 Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 19 pkt 7 Statutu Spółki 
dokonała wyboru HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy placu 
Wiosny Ludów 2, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z 
którym Spółka zawarta umowę 14 listopada 2007r. na dokonanie przeglądu sprawozdania 
finansowego za okres od 01.04.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz badania sprawozdania 
finansowego za okres 01.04.2007 r. do 31.03.2008 r. 
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 
pod nr 238. 
Sprawozdania finansowe Spółki za lata 2001-2005 były badane przez BDO Polska Sp. z 
o.o. 
 

Tytuł umowy 
Data 

zawarcia 
Okres 

obowiązywania 
Strona umowy 

Wynagrodzenie 
netto w tys. zł 

Przegląd śródrocznego sprawozdania 
finansowego na 30.09.2006 

14.11.2006 1 rok 
HLB Frąckowiak i 

Wspólnicy Sp.z o.o. 
16 

Badanie rocznego sprawozdania 
finansowego na 31.03.2007 

14.11.2006 1 rok 
HLB Frąckowiak i 

Wspólnicy Sp.z o.o. 
26 

Przegląd śródrocznego sprawozdania 
finansowego na 30.09.2007 

28.09.2005 1 rok 
HLB Frąckowiak i 

Wspólnicy Sp.z o.o. 
17 

Badanie rocznego sprawozdania 
finansowego na 31.03.2008 

28.09.2005 1 rok 
HLB Frąckowiak i 

Wspólnicy Sp.z o.o. 
27 

 
 
 

22. Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 
 
Zarząd Betacom S.A. oświadcza, Ŝe Spółka deklaruje przestrzeganie wszystkich zasad 
ładu korporacyjnego za wyjątkiem  zasady numer 6 oraz 20 . 
 
 

23. Oświadczenia Zarządu, dotyczące sprawozdań finansowych 
 
Zarząd Betacom S.A. oświadcza, Ŝe wedle najlepszej wiedzy osób zarządzających,  
sprawozdanie finansowe za okres 01.04.2007 – 30.09.2007 i dane porównywalne 
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki 
oraz jej wynik finansowy. Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera 
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i 
zagroŜeń. 
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24. Oświadczenie Zarządu, dotyczące podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego 

 
Zarząd Betacom S.A. oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do badania rocznego 
sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe podmiot 
ten, a takŜe biegli rewidenci dokonujący badania spełniają warunki do wyraŜenia 
bezstronnej i niezaleŜnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 
 
 
 
 
Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarzadu 
 
 
Mirosław Załęsk    Artur Jurski 
 
 
 
 
 
Członek Zarządu    Członek Zarządu    Członek Zarzadu 
 
 
Robert Fręchowicz   Jarosław Pencak    Albert Borowski 
 


