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BLUMERANG INVESTORS S.A. - wybrane wstępne jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2012 rok wraz z danymi prównawczymi

sporządzone zgodnie z MSR/MSSF

Wybrane jednostkowe dane finansowe Stan na 31.03.2012 r. (zł.) Stan na 31.03.2011 r.   (zł.)

Kapitały własne
11,975,925.02 8,280,531.19

Należności długoterminowe
0.00 0.00

Należności krótkoterminowe
851,471.76 775,537.75

Środki pienieżne i inne aktywa pieniężne
68,400.72 41,686.12

Zobowiązania długoterminowe
0.00 207,867.54

Zobowiązania krótkoterminowe
3,648,602.11 11,449,089.83

Wybrane jednostkowe dane finansowe I kwartał od 01.01.2012 do 31.03.2012 
(zł)

I kwartał od 01.01.2011 do 
31.03.2011 (zł)

Amortyzacja 56,493.42 66,217.53

Przychody netto ze sprzedaży 14,084.11 25,000.00

Przychody finansowe 12,222.24 35,977.61

Koszty finansowe 17,954.27 22,655.95

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 188,917.69 -50,727.74

Zysk/Strata na sprzedaży 203,001.80 -25,727.74

Zysk/Strata na działalności  operacyjnej -171,380.62 -401,806.33

Zysk/Strata brutto -177,112.65 -388,484.67

Zysk/Strata netto -149,154.65 -400,567.67
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BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA 
Komentarz do wyników finansowych za I kwarta" 2012 r. 

 
Zgodnie z polityk" rachunkowo#ci Emitenta, nabywane przez niego akcje i udzia$y 
wyceniane s" wed$ug warto#ci godziwej, tj. w przypadku aktywów notowanych na 
rynkach zorganizowanych, (np. gie$da, alternatywny system obrotu) wed$ug ich ceny 
rynkowej na koniec danego okresu sprawozdawczego, a w przypadku braku takiego 
rynku dla aktywów - wed$ug ceny nabycia pomniejszonej o ew. odpisy z tytu$u utraty 
warto#ci.  
Zgodnie z uchwa$" Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2011 roku 
podj%to decyzj% w sprawie sporz"dzania sprawozda! finansowych Spó$ki wed$ug zasad 
okre#lonych przez Mi%dzynarodowe Standardy Rachunkowo#ci (MSR) oraz 
Mi%dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo#ci Finansowej (MSSF). 
Emitent prezentuje dane finansowe za I kwarta$ 2012 r. sporz"dzane wed$ug powy&szych 
standardów (MSR/MSSF).  
W pozycji  bilansowej zysk z dzia$alno#ci inwestycyjnej znajduje si% wynik ze sprzeda&y 
papierów warto#ciowych oraz  aktualizacja portfela inwestycji.  
 
W prezentowanych wybranych danych finansowych za I kwarta$ 2012 strata netto 
wynios$a -149.154,65 z$.  
 
Spó$ka kontynuuje realizacj% dotychczasowej strategii, co oznacza przede wszystkim 
prowadzenie prac maj"cych na celu pozyskanie kolejnych spó$ek portfelowych. 
BLUMERANG INVESTORS S.A. wspiera równie& swoje spó$ki portfelowe w 
dzia$aniach maj"cych na celu wprowadzanie ich akcji do notowa! na rynku 
zorganizowanych, zarówno na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w 
Warszawie S.A., jak i na rynku NewConnect.  
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Prezes Zarz"du 
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