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OWIADCZENIE ZARZDU  
 

BLUMERANG INVESTORS S.A. 
 

w sprawie podmiotu uprawnionego do badania  
 

sprawozdania finansowego za 2014 rok 
 
 

 
Zarzd BLUMERANG INVESTORS S.A.  owiadcza, i podmiot uprawniony do 
badania sprawozda finansowych, dokonujcy badania rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2014, został wybrany zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawa. 
 
Ponadto, owiadczamy, e podmiot uprawniony do badania sprawozda 
finansowych oraz biegli rewidenci, dokonujcy badania sprawozdania za 2014 
rok, spełniali warunki do wyraenia bezstronnej i niezalenej opinii o badaniu, 
zgodnie z właciwymi przepisami prawa krajowego. 

 
 
 
 
Prezes Zarzdu      Wiceprezes 
 

           Edward Kozicki             Tomasz Tyliski 
 
 
   ………………………….      ………………………… 
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OWIADCZENIE ZARZDU 
 
 

BLUMERANG INVESTORS S.A. w sprawie  
 

rzetelnoci sprawozdania finansowego za 2014 rok 
 
 

 
Zarzd BLUMERANG INVESTORS S.A. owiadcza, i wedle jego najlepszej 
wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
sporzdzone zostało zgodnie z obowizujcymi zasadami rachunkowoci oraz, 
e odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majtkow                        
i finansow Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarzdu 
BLUMERANG INVESTORS S.A. z działalnoci Emitenta zawiera prawdziwy 
obraz sytuacji Emitenta oraz opis podstawowych zagroe i ryzyk zwizanych 
z prowadzon działalnoci. 
 
 
 
 
 Prezes Zarzdu            Wiceprezes Prezes 
 
          Edward Kozicki             Tomasz Tyliski 
 
 
 
…………………………..     …………………………….. 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
Dane organizacyjne jednostki: 
 
Nazwa: BLUMERANG INVESTORS SA.   
Adres/siedziba: ul. Jasielska 16A, 60-476 Pozna 
Sd: Sd Rejonowy Pozna – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sdowego  
Data wpisu: 12 lipca 2007 roku 
Nr KRS 0000284645 
REGON 300623460 
NIP 7811809934 
 
 
Przedmiot działalnoci Spółki: 

• pozostała finansowa działalno usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłczeniem 
ubezpiecze i funduszów emerytalnych – PKD 6499Z, 

• pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoci gospodarczej i zarzdzania - PKD 7022Z, 
• działalno holdingów finansowych – PKD 6420Z, 
• działalno trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 6430Z, 
• działalno firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłczeniem holdingów finansowych – PKD 

7010Z. 
 
Skład Zarzdu Spółki   

• Prezes – Kozicki Edward    
• Wiceprezes – Tyliski Tomasz 
 

 
Skład Rady Nadzorczej Spółki  
 

• Przewodniczcy – Koitka Mariusz   
• Wiceprzewodniczcy – Schmidt Tyliska Beata  
• Członek - Kraniak Janusz  
• Członek – Dawczak – Dbicki Adam 
• Członek – Dulnik Andrzej 
 

Czas trwania działalnoci jednostki. 
Czas trwania działalnoci Jednostki jest nieoznaczony. 

 
Okres objty sprawozdaniem finansowym 
Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 
 
Dane łczne 
W skład Spółki nie wchodz wewntrzne jednostki organizacyjne sporzdzajce samodzielne sprawozdania 
finansowe. 
 
Kontynuacja działalnoci 
Sprawozdanie zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuacji działalnoci gospodarczej w dajcej si 
przewidzie przyszłoci. Zarzd Spółki uwaa, e nie istniej okolicznoci wskazujce na zagroenie 
kontynuacji działalnoci jednostki. 
 
Połczenie jednostek gospodarczych 
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym nie nastpiło połczenie Spółki z innymi jednostkami. 
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Omówienie przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci. 
Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego s zgodne z Ustaw  
o rachunkowoci z 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (t.j. Dz.U. z 2013r poz.330 z pón. zm.) 
zwan dalej ustaw, która okrela midzy innymi zasady rachunkowoci dla jednostek majcych siedzib lub 
miejsce sprawowania zarzdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Rachunek zysków i strat Spółka sporzdziła w wariancie porównawczym, natomiast rachunek z przepływów 
rodków pieninych metod poredni 
 
Wartoci niematerialne i prawne 
Wartoci niematerialne i prawne s wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych         
o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci. 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgldnieniem okresu ekonomicznej uytecznoci wartoci 
niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlaj faktyczny okres ich uytkowania. Wartoci niematerialne 
amortyzuje si metod liniow. 
Wartoci niematerialne i prawne o wartoci jednostkowej do 3.500 złotych amortyzowane s jednorazowo                     
w momencie oddania do uytkowania. 
 
rodki trwałe 
W pozycji tej ujte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
uytecznoci dłuszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 
Grunty wyceniane s według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci. rodki 
trwałe, inne ni grunty wyceniane s według cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy 
umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci. 
Warto pocztkowa rodków trwałych podlega podwyszeniu o warto nakładów poniesionych na ich 
ulepszenie (przebudow, rozbudow, modernizacj, rekonstrukcj). przekraczajce równowarto 3.500,00 zł  
w skali roku obrachunkowego. Nakłady, które nie przekraczaj 3.500,00 zł uznaje si za koszt okresu. Natomiast 
koszty napraw, przegldów, opłaty eksploatacyjne, wpływaj na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, 
w którym zostały poniesione. 
Warto pocztkowa rodków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne 
ustalone zostały z uwzgldnieniem okresu uytecznoci rodków trwałych i odzwierciedlaj faktyczne zuycie 
rodków trwałych. rodki trwałe s ujmowane w ewidencji rodków trwałych i amortyzowane poczwszy 
od nastpnego miesica po miesicu w którym zostały ujte w ewidencji. 
Grunty nie s amortyzowane. 
 
W przypadku wystpienia przyczyn powodujcych trwał utrat wartoci rodków trwałych, stosowne odpisy 
aktualizujce pomniejszaj warto bilansow rodków trwałych. Odpisy aktualizujce spowodowane trwał 
utrat wartoci obciaj pozostałe koszty operacyjne. 
Dla potrzeb ujmowania w ksigach nabytych i wytworzonych we własnym zakresie rodków trwałych,  
z uwzgldnieniem zasady istotnoci oraz wiernego i rzetelnego obrazu, Spółka przyjła nastpujce sposoby 
ujcia w ksigach rachunkowych składników majtkowych spełniajcych definicj rodków trwałych, 
uzaleniajc je od poniszych progów wartociowych: 
 
- o wartoci pocztkowej powyej 3.500,00 zł – Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do rodków trwałych, 
wprowadzajc je jednoczenie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do uywania 
ustalany jest okres ekonomicznej uytecznoci dla kadego nabytego składnika, który decyduje o okresie 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Spółka dokonuje odpisy amortyzacyjne w sposób cigły, 
rozpoczynajc od miesica nastpujcego po miesicu oddania rodka trwałego do uywania. Na kady dzie 
bilansowy słuby techniczne dokonuj weryfikacji przyjtego wczeniej okresu ekonomicznej uytecznoci 
rodka trwałego. Zmiana tego okresu skutkuje zmian kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych 
poczwszy od pierwszego dnia nastpnego roku obrotowego. (w zalenoci od istotnoci „lub stanowi 
przesłank do dokonania odpisu aktualizujcego warto) 
- o wartoci pocztkowej 1.500,00 zł. – 3.500,00 zł – Spółka wprowadza nabyte rodki trwałe do ewidencji 
bilansowej pt. wyposaenie i umarza w 100% w miesicu oddania do uytkowania, 
- o wartoci pocztkowej poniej 1.500,00 zł – Spółka zalicza nabyte składniki aktywów bezporednio w koszty 
zuycia materiałów, chyba e Kierownik Jednostki zadecyduje inaczej 
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Zapasy 
Zapasy s wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyszych od cen ich sprzeday netto na 
dzie bilansowy. Wyceny rozchodu poszczególnych składników rzeczowych aktywów obrotowych dokonywana 
jest przy zastosowaniu metody FIFO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło). 
 
Nalenoci  
Na dzie bilansowy nalenoci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostronoci. 
Warto nalenoci aktualizuje si uwzgldniajc stopie prawdopodobiestwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizujcego 
Odpisy aktualizujce warto nalenoci zalicza si do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 
finansowych - zalenie od rodzaju nalenoci, której dotyczy odpis aktualizujcy 
Na dzie bilansowy wycenia si wyraone w walutach obcych składniki aktywów po obowizujcym na ten 
dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
Wyraone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksigach rachunkowych na dzie ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka 
w przypadku operacji sprzeday walut oraz operacji zapłaty nalenoci lub rednim ustalonym dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na ten dzie, chyba e w zgłoszeniu celnym lub w innym wicym jednostk 
dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji. 
Powstałe z przeliczenia rónice kursowe zalicza si odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub 
w przypadkach okrelonych przepisami, kapitalizuje si w wartoci aktywów. 
 
Aktualizacja wyceny 
Warto nalenoci jest aktualizowana przy uwzgldnieniu stopnia prawdopodobiestwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizujcego. Dokonanie odpisu aktualizujcego jest obowizkowe w odniesieniu do 
nalenoci: 
• od dłuników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłoci, do wysokoci nalenoci nie objtej 

gwarancj lub innym zabezpieczeniem nalenoci zgłoszonej likwidatorowi lub sdziemu komisarzowi w 
postpowaniu upadłociowym, 

• od dłuników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłoci, jeeli majtek dłunika nie wystarcza 
na zaspokojenie kosztów postpowania upadłociowego – w pełnej wysokoci nalenoci, 

• kwestionowanych przez dłuników (nalenoci sporne) oraz z których zapłat dłunik zalega, a według 
oceny jego sytuacji majtkowej i finansowej spłata nalenoci w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – 
do wysokoci roszczenia nie znajdujcego pokrycia w gwarancji lub innym zabezpieczeniu, 

• nalenoci dochodzonych  na drodze sdowej. 
Ewidencja rozrachunków zapewnia podział rozrachunków biecych według okresów spłaty oraz analiz 
nalenoci przeterminowanych według okresów ich zalegania.  
Odpisów aktualizujcych nie dokonuje si w sytuacjach, w których istnieje pewno otrzymania zapłaty, np.  
w przypadku, jeeli naleno została w sposób wiarygodny zabezpieczona np. w formie hipoteki, gwarancji 
bankowej, ubezpieczenia nalenoci, zastawu. 
 W zakresie polityki tworzenia odpisów aktualizujcych nalenoci, przyjmuje si zasad, i wierzytelnoci od 
kadego z odbiorców analizowane s z uwzgldnieniem nastpujcych wskaników: 
• historia płatnoci, 
• analiza wiekowa salda nalenoci, 
• raport wywiadowni gospodarczej o firmie, 
• wywiad rodowiskowy. 
W wyniku analizy przeprowadzonej w oparciu o wyszczególnione wyej wskaniki, okrelana jest wysoko 
odpisu aktualizujcego, który odzwierciedla ryzyko zwizane z nieterminow zapłat nalenoci od konkretnych 
kontrahentów lub brakiem takiej zapłaty. 
Aktualizacja nalenoci obejmuje równie kwoty podwyszajce nalenoci, w stosunku do których uprzednio 
dokonano odpisu aktualizujcego. Dotyczy to w szczególnoci odsetek za zwłok, kosztów sdowych, 
egzekucyjnych. Odpisy aktualizujce warto nalenoci ujmuje si w ciar pozostałych kosztów operacyjnych, 
z wyjtkiem odpisów aktualizujcych warto odsetek, które ujmuje si w ciar kosztów finansowych. 
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Zobowizania  
Na dzie powstania zobowizania wycenia si według wartoci nominalnej. Na dzie bilansowy zobowizania 
wycenia si w kwocie wymagajcej zapłaty. 
Na dzie bilansowy wycenia si wyraone w walutach obcych składniki pasywów  
po obowizujcym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
Wyraone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksigach rachunkowych na dzie ich 
przeprowadzenia po kursie sprzeday walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka  
w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiza, natomiast dla pozostałych operacji po 
kursie rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie, chyba e w zgłoszeniu 
celnym lub innym wicym jednostk dokumencie ustalony został inny kurs. 
Powstałe z przeliczenia rónice kursowe zalicza si odpowiednio do przychodów  
lub kosztów finansowych lub, w przypadkach okrelonych przepisami, kapitalizuje si w wartoci aktywów. 
 

Instrumenty finansowe (aktywa i zobowizania finansowe)  
Instrumenty finansowe ujmowane s oraz wyceniane zgodnie z ustaw rachunkowoci oraz Rozporzdzeniem  
w sprawie instrumentów finansowych. ródłem dodatkowych wyjanie lub interpretacji jest MSR nr 32 
(Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja), MSR 39 (Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena) oraz 
MSSF 7 (Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji).  
Najwaniejsze składniki aktywów i pasywów, które podlegaj zasadom wyceny dla instrumentów finansowych 
s nastpujce: 
• udziały w jednostkach, 
• akcje innych jednostek, 
• obligacje wyemitowane przez inne jednostki, 
• inne papiery wartociowe wyemitowane przez inne jednostki, 
• nalenoci z tytułu poyczek, 
• instrumenty pochodne, np.: 

− opcje, 
− kontrakty terminowe typu forwards, futures, 
− kontrakty typu swap, 

• wbudowane instrumenty pochodne, 
• inne składniki aktywów finansowych, przy czym nie podlegaj zasadom wyceny dla instrumentów 

finansowych nalenoci z tytułu dostaw i usług, które s wyceniane zgodnie z przepisami Ustawy 
o rachunkowoci odnoszcymi si bezporednio do wyceny tego typu nalenoci. 

• zobowizania z tytułu poyczek, 
• zobowizania z tytułu kredytów, 
• zobowizania z tytułu wyemitowanych obligacji, 
• inne zobowizania finansowe, przy czym nie podlegaj zasadom wyceny dla instrumentów finansowych 

zobowizania z tytułu dostaw i usług, które s wyceniane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowoci 
odnoszcymi si bezporednio do wyceny tego typu zobowiza. 

W przypadku, gdy na dzie bilansowy Spółka objła instrumenty kapitałowe w innych jednostkach (udziały lub 
akcje), a rejestracja podwyszenia kapitału dokonana w zwizku z tym objciem nastpiła ju po dniu 
bilansowych jednak przed dat sporzdzenia sprawozdania finansowego Spółka, realizujc zasad wiernego i 
rzetelnego obrazu oraz przewagi treci nad form, prezentuje takie składniki majtkowe w sprawozdaniu 
finansowym przy załoeniu, i rejestracja w KRS objcia instrumentów kapitałowych oraz podwyszenia 
kapitału nastpiła do dnia bilansowego.  

Podział instrumentów finansowych dla celów wyceny bilansowej 

Dla potrzeb wyceny bilansowej aktywa finansowe dzieli si na: 
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 
• poyczki udzielone i wierzytelnoci własne, 
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalnoci, 
• aktywa finansowe dostpne do sprzeday. 
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Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza si aktywa nabyte w celu osignicia korzyci 
ekonomicznych wynikajcych z krótkoterminowych zmian cen oraz waha innych czynników rynkowych albo 
krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu.  
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza si wszystkie instrumenty pochodne (łcznie  
z instrumentami pochodnymi wbudowanymi) bez wzgldu na ich cechy, za wyjtkiem przypadku, gdy jednostka 
uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczajce. 
Do poyczek udzielonych i nalenoci własnych jednostki zalicza si, niezalenie od terminu ich wymagalnoci, 
aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezporednio drugiej stronie kontraktu rodków pieninych. 
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalnoci zalicza si nie zakwalifikowane do 
poyczek udzielonych oraz wierzytelnoci własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalaj 
termin wymagalnoci spłaty wartoci nominalnej oraz okrelaj prawo do otrzymania w ustalonych terminach 
korzyci ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub moliwej do ustalenia kwocie, pod 
warunkiem, e jednostka zamierza i moe utrzyma te aktywa do czasu kiedy stan si wymagalne. 
Pozostałe aktywa finansowe nie spełniajce warunków zaliczenia do kategorii wymienionych wyej zalicza si 
do aktywów finansowych dostpnych do sprzeday.  

Podstawowy profil działalnoci Spółki obejmuje nabywanie akcji oraz udziałów w innych jednostkach  
z zamiarem ich zbycia lub wpływania na ich polityk finansow oraz operacyjn.  

W przypadku nabycia udziałów lub akcji innych przedsibiorstw celem ich póniejszego zbycia i uzyskania w 
ten sposób korzyci ekonomicznych, Spółka nie moe jednoznacznie stwierdzi, i taka transakcja zostanie 
przeprowadzona w cigu 12 miesicy od dnia nabycia inwestycji. Celem przedstawienia treci ekonomicznej 
operacji, zgodnie z zasad wiernego i rzetelnego obrazu oraz przewagi treci nad form, Spółka prezentuje tego 
typu inwestycje jako składnik aktywów obrotowych. 

W przypadku nabycia udziałów lub akcji innych przedsibiorstw z zamiarem wpływania na ich polityk 
finansow i operacyjn (inwestycje o charakterze strategicznym) Spółka klasyfikuje takie składniki majtkowe 
jako aktywa trwałe pod pozycj inwestycji długoterminowych. 

 
Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych s nastpujce: 

Grupa aktywów lub zobowiza Zasada wyceny Zasady ujcia w sprawozdaniu 
finansowym 

Aktywa przeznaczone do obrotu Według wartoci godziwej (za wyjtkiem tych, 
dla których wartoci godziwej nie mona 
ustali) 

Rónica z wyceny wykazywana jest 
odrbnie w sprawozdaniu finansowym oraz 
ujmowana w wyniku finansowym biecego 
okresu sprawozdawczego w pozycji 
przychody finansowe lub koszty finansowe 

Zobowizania przeznaczone do 
obrotu 

Według wartoci godziwej (za wyjtkiem tych, 
dla których wartoci godziwej nie mona 
ustali) 

Rónica z wyceny wykazywana jest 
odrbnie w sprawozdaniu finansowym oraz 
ujmowana w wyniku finansowym biecego 
okresu sprawozdawczego w pozycji 
przychody finansowe lub koszty finansowe 

Pozostałe zobowizania finansowe Według zamortyzowanej ceny nabycia przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 
(IRR) 

Rónica z wyceny koryguje warto 
wycenianego składnika aktywów oraz jest 
ujmowana w wyniku finansowym biecego 
okresu sprawozdawczego 

Poyczki udzielone i nalenoci 
własne 

Według zamortyzowanej ceny nabycia przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 
(IRR), a w sytuacji, kiedy termin zapłaty nie jest 
znany według ceny nabycia (np. w przypadku 
poyczek bez ustalonego terminu spłaty) 

Rónica z wyceny koryguje warto 
wycenianego składnika aktywów oraz jest 
ujmowana w wyniku finansowym biecego 
okresu sprawozdawczego 

Aktywa utrzymywane do terminu 
zapadalnoci 

Według zamortyzowanej ceny nabycia przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 
(IRR) 

Rónica z wyceny koryguje warto 
wycenianego składnika aktywów oraz jest 
ujmowana w wyniku finansowym biecego 
okresu sprawozdawczego 
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Aktywa finansowe dostpne do 
sprzeday – lokaty krótkoterminowe  

Według wartoci godziwej (za wyjtkiem tych, 
dla których wartoci godziwej nie mona 
ustali) 

Rónica z wyceny wykazywana jest 
odrbnie w rachunku zysków i strat oraz 
ujmowana odpowiednio na wynik 
finansowy jako przychód lub koszt 
finansowy  

Aktywa finansowe dostpne do 
sprzeday – lokaty długoterminowe w 
tym instrumenty kapitałowe (udziały 
i akcje) innych jednostek nabyte w 
celu odsprzeday bez wywierania 
wpływu na ich działalno finansow 
oraz operacyjn 

Według wartoci godziwej (za wyjtkiem tych, 
dla których wartoci godziwej nie mona 
ustali) 

Rónica z wyceny wykazywana jest 
odrbnie w rachunku zysków i strat oraz 
ujmowana odpowiednio na wynik 
finansowy jako przychód lub koszt 
finansowy  

 

Aktywa finansowe dostpne do 
sprzeday – lokaty długoterminowe w 
tym instrumenty kapitałowe (udziały 
i akcje) innych jednostek nabyte w 
celu wywierania wpływu na ich 
działalno finansow oraz 
operacyjn  

Według ceny nabycia skorygowanej o odpisy 
spowodowane utrat wartoci 

 

Odpisy spowodowane trwał utrat wartoci 
odnoszone s w koszty finansowe 

Aktywa i zobowizania finansowe 
przeznaczone do obrotu lub dostpne 
do sprzeday, których wartoci 
godziwej nie mona ustali 

Według ceny nabycia skorygowanej o odpisy 
spowodowane utrat wartoci 

 

 

Składnik aktywów lub pasywów zostaje 
ujty w cenie nabycia, do momentu 
realizacji (np. sprzeday) takiego składnika. 
Odpisy spowodowane trwał utrat wartoci 
odnoszone s w koszty finansowe 

 
W przypadku gdy rónica pomidzy wycen aktywów i pasywów wg skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanej ceny nabycia) a wycen wg wartoci wymaganej (wymagajcej) zapłaty nie jest istotna, 
Spółka wycenia takie aktywa i pasywa wg wartoci wymaganej (wymagajcej) zapłaty. 
Za warto godziw przyjmuje si: 

1) w przypadku składników lokat notowanych na jednym aktywnym rynku: 
a. jeeli dzie wyceny jest równoczenie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym 

rynku: 
- według ostatniego dostpnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na 

aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeeniem, e gdy wycena składnika aktywów 
dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknicia,  

- w przypadku braku kursu zamknicia – przyjmuje si warto wynikajcych z notowa 
okrelonych na godz. 23:00 z dnia wyceny; 

b. jeeli dzie wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku: 
- według ostatniego dostpnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknicia 

ustalonego na aktywnym rynku,  
- w przypadku braku kursu zamknicia - innej, ustalonej przez rynek wartoci stanowicej 

jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umoliwiajcy uzyskanie wiarygodnie 
oszacowanej wartoci godziwej; 

2) w przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na wicej ni jednym aktywnym rynku, 
wartoci godziw jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstaw wyboru rynku głównego s: 
a. wolumen obrotu na danym składniku lokat lub 
b. liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub 
c. ilo danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub 
d. kolejno wprowadzenia do obrotu, lub 
e. moliwo dokonania przez fundusz transakcji na danym rynku. 
Wyboru rynku głównego, uzasadnionego polityk inwestycyjn Spółki, dokonuje si w oparciu o wyej 
wymienione kryteria. Wyboru tego dokonuje si na koniec kadego kolejnego kwartału. 

3) w przypadku braku aktywnego rynku za warto godziw przyjmuje si cen nabycia pomniejszon o 
odpisy z tytułu utraty wartoci lub warto oszacowan za pomoc metody estymacji powszechnie 
uznanej za poprawn (DCF).  
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Za aktywny rynek przyjmuje si równie rynek „NewConnect”. 
Jeeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze wzgldu na podobiestwo rodzaju i 
przeznaczenie, składników inwestycji s róne, to ich rozchód wycenia si według metody FIFO, tj. przyjmujc, 
e ich rozchód wycenia si kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka nabyła najwczeniej 
(pierwsze weszło – pierwsze wyszło). 
 
Rezerwy na zobowizania 
Rezerwy s to zobowizania, których termin wymagalnoci lub kwota nie s pewne. Tworzy si je na pewne lub 
prawdopodobne przyszłe zobowizania w ciar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat 
nadzwyczajnych, zalenie od okolicznoci z którymi przyszłe zobowizania si wi.  
Rezerwy wycenia si według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartoci. 
 
rodki pienine  
rodki pienine w banku i w kasie wycenia si według wartoci nominalnej.  
rodki pienine w walutach obcych wycenia si w ich wartoci nominalnej przeliczonej na złote polskie. 
Wyraone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksigach rachunkowych  Zgodnie z art. 30 
Ustawy o rachunkowoci: Wyraone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksigach 
rachunkowych na dzie ich przeprowadzenia – o ile odrbne przepisy dotyczce rodków pochodzcych z 
budetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz rodków 
niepodlegajcych zwrotowi, pochodzcych ze ródeł zagranicznych nie stanowi inaczej – odpowiednio po 
kursie: 
1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikajcym z charakteru operacji – w przypadku sprzeday lub 
kupna walut oraz zapłaty nalenoci lub zobowiza;  
2) rednim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzajcego ten dzie –  
w przypadku zapłaty nalenoci lub zobowiza, jeeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w 
pkt 1, a take w przypadku pozostałych operacji. 
Na dzie bilansowy wycenia si wyraone w walutach obcych składniki aktywów po obowizujcym na ten 
dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  
 
Czynne i bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów 
Czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów obejmuj wydatki i zuycie składników majtkowych dotyczcych 
miesicy nastpujcych po miesicu, w którym te wydatki poniesiono 
Spółka dokonuje biernych rozlicze midzyokresowych kosztów w wysokoci prawdopodobnych zobowiza 
przypadajcych na biecy okres sprawozdawczy, wynikajcy w szczególnoci ze wiadcze wykonanych na 
rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwot zobowizania mona oszacowa w sposób wiarygodny. 
 
Kapitały własny 
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartoci nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikajcej ze statutu 
Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego.  
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku (ustawowego oraz dobrowolnego) z dopłat, które uiszczaj 
akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnie ich dotychczasowych akcjom (o ile te dopłaty 
nie bd uyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat) przeniesienia z kapitału rezerwowego  
z aktualizacji wyceny oraz emisji udziałów powyej ich wartoci nominalnej. 
Spółka tworzy obowizkowo kapitał zapasowy za pokrycie straty, do którego przelewa si co najmie 8% zysku        
za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osignie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyszeniu kapitału zakładowego 
zmniejszaj kapitał zapasowy do wysokoci nadwyki wartoci emisji nad wartoci nominaln akcji,  
a pozostał ich cz zalicza si do kosztów finansowych. 
 
Podatek dochodowy 
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich rónic przejciowych wystpujcych na 
dzie bilansowy midzy wartoci podatkow aktywów i pasywów, a ich wartoci bilansow wykazan                        
w sprawozdaniu finansowym. 
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Aktywa z tytułu podatku dochodowego  
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala si w wysokoci kwoty przewidzianej w przyszłoci do odliczenia 
od podatku dochodowego, w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi, które spowoduj w przyszłoci 
zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty moliwej do odliczenia, przy zachowaniu 
zasady ostronoci.  
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Rezerw z tytułu podatku odroczonego tworzy si w wysokoci kwoty podatku dochodowego, wymagajcej                 
w przyszłoci zapłaty, w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi, które spowoduj w przyszłoci 
zwikszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.  
Przy ustalaniu wysokoci aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzgldnia si stawki podatku 
dochodowego obowizujce w roku powstania obowizku podatkowego.  
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane s w bilansie oddzielnie. 
Wpływajcy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje cz biec                  
i cz odroczon. 
Wykazywana w rachunku zysków i strat cz odroczona stanowi rónic pomidzy stanem rezerw i aktywów                          
z tytułu podatku odroczonego na koniec i pocztek okresu sprawozdawczego, z tym, e rezerwy i aktywa 
dotyczce operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi si równie na kapitał własny. 
 
Przychody i zyski 
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyci 
ekonomicznych, o wiarygodnie okrelonej wartoci, w formie zwikszenia wartoci aktywów, albo zmniejszenia 
wartoci zobowiza, które doprowadz do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny 
sposób ni wniesienie wkładów przez udziałowców lub włacicieli. 
 
Koszty i straty 
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyci 
ekonomicznych, o wiarygodnie okrelonej wartoci, w formie zmniejszenia wartoci aktywów, albo zwikszenia 
wartoci zobowiza i rezerw, które doprowadz do zmniejszenia kapitału własnego lub zwikszenia jego 
niedoboru w inny sposób ni wycofanie rodków przez udziałowców lub włacicieli. 
 
Wynik finansowy 
Na wynik finansowy netto składaj si: 

• wynik działalnoci operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 
(porednio zwizanych z działalnoci operacyjn jednostki),  

• wynik operacji finansowych,  
• wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarze trudnych do przewidzenia, poza 

działalnoci operacyjn jednostki i nie zwizanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  
• obowizkowe obcienia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest 

jednostka, i płatnoci z nim zrównanych, na podstawie odrbnych przepisów. 
 
 
 
 

 
Mariola Karaban Kozicki Edward Tomasz Tyliski 

Sporzdziła Prezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu 

 



(piecztka firmy) BLUMERANG INVESTORS S.A.
ul. Jasielska 16a
60-476 Pozna

NIP: 781-180-99-34

LP. 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013

PLN PLN

A. Przychody netto ze sprzeday i zrównane z nimi, w tym: 228 063,46 125 976,48
- od jednostek powizanych 40 063,56 0,00
1. Przychody netto ze sprzeday produktów 228 063,46 125 976,48
2. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
4. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 0,00 0,00
 

B. Koszty działalnoci operacyjnej 818 042,84 1 098 862,16
1. Amortyzacja 3 457,31 14 344,63
2. Zuycie materiałów i energii 12 170,91 17 760,07
3. Usługi obce 534 173,67 531 910,77
4. Podatki i opłaty, w tym: 832,37 5 661,00
- podatek akcyzowy 0,00 0,00
5. Wynagrodzenia 250 803,82 504 629,49
6. Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 8 578,94 4 306,02
7. Pozostałe koszty rodzajowe 8 025,82 20 250,18
8. Warto sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
 

C. Zysk/Strata ze sprzeday -589 979,38 -972 885,68
 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,53 257 778,23
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 245 112,00
2. Dotacje 0,00 0,00
3. Inne przychody operacyjne 0,53 12 666,23
 

E. Pozostałe koszty operacyjne 3 991,63 7 495,82
1. Strata ze zbycia niefinanoswych aktywów trwałych 0,00 0,00
2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 0,00 0,00
3. Inne koszty operacyjne 3 991,63 7 495,82

F. Zysk/Strata na działalnoci operacyjnej -593 970,48 -722 603,27
 

G. Przychody finansowe 678 622,32 1 911 191,89

                                   RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

                                      WARIANT PORÓWANWCZY

WYSZCZEGÓLNIENIE
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678 622,32 1 911 191,89
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 198 496,24
- od jednostek powizanych 0,00 0,00
2. Odsetki, w tym: 38 622,32 140 335,88
- od jednostek powizanych 4 365,01 124 171,49
3. Zysk ze zbycia inwestycji 640 000,00 749 296,02
4. Aktualizacja wartoci inwestycji 0,00 823 063,75
5. Inne 0,00 0,00
 

H. Koszty finansowe 1 087 692,48 483 254,28
1. Odsetki, w tym: 448 649,16 483 254,28
- dla jednostek powizanych 81 530,62 11 414,68
2. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
3. Aktualizacja wartoci inwestycji 639 043,32 0,00
4. Inne 0,00 0,00

I. Zysk/Strata na działalnoci gospodarczej -1 003 040,64 705 334,34
 

J. Wynik zdarze nadzwyczajnych 0,00 0,00
1. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
2. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk/Strata brutto -1 003 040,64 705 334,34
 

L. Podatek dochodowy -164 856,00 133 137,00
 

M. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00
 
 

 Zysk/Strata netto -838 184,64 572 197,34

Imi i nazwisko osoby sporzdzajcej                                                                      Sporzdzono dnia 06.05.2015 roku                                           Podpis członków Zarzdu
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(piecztka firmy)
BLUMERANG INVESTORS S.A.

ul. Jasielska 16a
60-476 Pozna

NIP 781-180-99-34

AKTYWA 31-12-2014 31.12.2013
PLN PLN

 
A. AKTYWA TRWAŁE 15 286 466,59 15 279 375,90

I. Wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00
1. Koszty zakoczonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2. Warto firmy 0,00 0,00
3. Inne wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00
4. Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 669,76 4 127,07

1. rodki trwałe 669,76 4 127,07
a. grunty ( w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu ) 0,00 0,00
b. budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 0,00 0,00
c. urzdzenia techniczne i maszyny 0,00 874,31
d. rodki transportu 0,00 0,00
e. inne rodki trwałe 669,76 3 252,76
2. rodki trwałe w budowie 0,00 0,00
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Nalenoci długoterminowe 0,00 0,00

1. od jednostek powizanych 0,00 0,00
2. od pozostałych jednostek 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 14 913 674,83 14 913 674,83

1. Nieruchomoci 0,00 0,00
2. Wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 14 913 674,83 14 913 674,83
a. w jednostkach powizanych 14 913 674,83 14 913 674,83
- udziały i akcje 14 913 674,83 14 913 674,83
- inne papiery wartociowe 0,00 0,00
- udzielone poyczki 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
- udziały i akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartociowe 0,00 0,00
- udzielone poyczki 0,00 0,00

 - inne wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 372 122,00 361 574,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 372 122,00 361 574,00
2. Inne rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 9 500 741,18 10 464 313,54
 

I. Zapasy 30 377,46 30 377,46

1. Materiały 0,00

BILANS SPORZDZONY NA DZIE 31.12.2014 R.

.............................................
(imi i nazwisko osoby sporzdzajcej)
Mariola Karaban Sporzdzono dnia 06.05.2015 r.

.............................................
(podpisy członków zarzadu)
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1. Materiały 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 30 377,46 30 377,46
5. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 0,00

II. Nalenoci krótkoterminowe 556 112,74 360 617,69

1. Nalenoci od jednostek powizanych 1 642,37 1 274,67
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 1 642,37 1 274,67
- do 12 miesicy 1 642,37 1 274,67
- powyej 12 miesicy 0,00 0,00
b. inne 0,00 0,00
2. Nalenoci od pozostałych jednostek 554 470,37 359 343,02
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 166 166,30 11 333,74
- do 12 miesicy 166 166,30 11 333,74
- powyej 12 miesicy 0,00 0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i 

zdrowotnych oraz innych wiadcze 104 115,73 61 822,00
c. inne 284 188,34 286 187,28
d. dochodzone na drodze sdowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 8 912 798,89 9 983 599,31

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 912 798,89 9 983 599,31
a. w jednostkach powizanych 8 456 698,95 9 523 099,36
- udziały i akcje 8 190 195,26 9 078 742,34
- inne papiery wartociowe 0,00 0,00
- udzielone poyczki 266 503,69 444 357,02
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b. w pozostałych jednostkach 443 589,99 439 770,00
- udziały i akcje 90 633,54 76 129,78
- inne papiery wartociowe 0,00 0,00
- udzielone poyczki 352 956,45 363 640,22
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
c. rodki pienine i inne aktywa pienine 12 509,95 20 729,95
- rodki pienine w kasie i na rachunku bankowym 12 509,95 20 729,95
- inne rodki pienine 0,00 0,00
- inne aktywa pienine 0,00 0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 1 452,09 89 719,08

Aktywa razem 24 787 207,77 25 743 689,44

.............................................
(imi i nazwisko osoby sporzdzajcej)
Mariola Karaban Sporzdzono dnia 06.05.2015 r.

.............................................
(podpisy członków zarzadu)
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(piecztka firmy)
BLUMERANG INVESTORS S.A.

ul. Jasielska 16a
60-476 Pozna

NIP 781-180-99-34

31.12.14 31.12.13
PLN PLN

A. 12 086 960,57 12 925 145,21
 

I. Kapitał podstawowy 4 800 000,00 4 800 000,00
II. Nalene wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ujemna) 0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) 0,00 0,00
IV. Kapitał zapasowy 7 703 009,15 7 130 811,81
V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00
VII. Zysk ( strata) z lat ubiegłych 422 136,06 422 136,06
VIII. Zysk ( strata) netto -838 184,64 572 197,34
IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (warto ujemna) 0,00 0,00

 
B. 12 700 247,20 12 818 544,23

 
I. Rezerwy na zobowizania 1 204 405,41 1 367 585,16

1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 182 853,00 1 337 161,00
2. Rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 6 371,75
- długoterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe 0,00 0,00
3. Pozostałe rezerwy 21 552,41 24 052,41
- długoterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe 21 552,41 24 052,41

II. Zobowizania długoterminowe 0,00 0,00

1. Wobec jednostek powizanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
a. kredyty i poyczki 0,00 0,00
b. z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0,00 0,00
c. inne zobowizania finansowe 0,00 0,00
d. inne 0,00 0,00

III. Zobowizania krótkoterminowe 11 495 841,79 11 450 959,07

1. Wobec jednostek powizanych 1 739 273,55 2 383 293,58
a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalnoci: 56 217,84 50 947,21
- do 12 miesicy 56 217,84 50 947,21
- powyej 12 miesicy 0,00 0,00
b. inne 1 683 055,71 2 332 346,37
2. Wobec pozostałych jednostek 9 756 568,24 9 067 665,49
a. kredyty i poyczki 3 382 463,04 2 746 726,64

 b. z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0,00 0,00
c. inne zobowizania finansowe 0,00 0,00
d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalnoci: 379 939,70 303 653,42
- do 12 miesicy 379 939,70 303 653,42
- powyej 12 miesicy 0,00 0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f. zobowizania wekslowe 0,00 0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze 1 889,02 16 752,94
h. z tytułu wynagrodze 1 119 895,00 973 791,01
i. inne 4 872 381,48 5 026 741,48
3. Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV. Rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00

1. Ujemna warto firmy 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00
a. długoterminowe 0,00 0,00
b. krótkoterminowe 0,00 0,00

Pasywa razem  24 787 207,77 25 743 689,44

P A S Y W A

BILANS SPORZDZONY NA DZIE 31.12.2014 R.

KAPITAŁ WŁASNY

ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA

.............................................
(imi i nazwisko osoby sporzdzajcej)
Mariola Karaban Sporzdzono dnia 06.05.2015 r.

.............................................
(podpisy członków zarzadu)
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BLUMERANG INVESTORS S.A.
ul. Jasielska 16a
 60-476 Pozna

NIP: 781-180-99-34

31-12-2014 31-12-2013
PLN PLN

I. Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO) 12 925 145,21 12 352 947,87

- korekty błdów podstawowych 0,00 0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO), po korektach 12 925 145,21 12 352 947,87

1 Kapitał (fundusz) podstawowy na pocztek okresu 4 800 000,00 4 800 000,00

1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00

a) zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4 800 000,00 4 800 000,00

2 Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na pocztek okresu 0,00 0,00

2.1 Zmiana nalenych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00

a) zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- dopłaty do kapitału uchwalone lecz nie opłacone 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- 0,00 0,00

2.2 Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00

3 Udziały (akcje) własne na pocztek okresu 0,00 0,00

a) zwikszenie 0,00 0,00

b) zmniejszenie 0,00 0,00

3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00

4 Kapitał (fundusz) zapasowy na pocztek okresu 7 130 811,81 6 902 943,61

4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 572 197,34 227 868,20

a) zwikszenie (z tytułu) 572 197,34 227 868,20

- emisji akcji powyej wartoci nominalnej 0,00 0,00

 przekazanie wyniku finansowego na kapitał 572 197,34 227 868,20

-emisja akcji 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

-podwyszenie kapitału podstawowego 0,00 0,00

-koszty zwizane z emisja akcji 0,00 0,00

- pokrycia straty 0,00 0,00

(piecztka firmy)                                                                                                      

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPORZDZONE NA  31.12.2014

Lp. Wyszczególnienie
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4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7 703 009,15 7 130 811,81

5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 0,00 0,00

5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a) zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- zbycia rodków trwałych 0,00 0,00

5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocztek okresu 0,00 0,00

6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00

a) zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu 422 136,06 650 004,26

7.1 Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 422 136,06 650 004,26

- korekty błdów podstawowych 0,00 0,00

7.2 Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu, po korektach 422 136,06 650 004,26

a) zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu przeniesienie na kapitał zapasowy) 0,00 227 868,20

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 422 136,06 422 136,06

7.4 Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, 0,00 0,00

- korekty błdów podstawowych 0,00 0,00

7.5 Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

pokrycia straty kapitałem zapasowym 0,00 0,00

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 422 136,06 422 136,06

8 Wynik netto -838 184,64 572 197,34

a) zysk netto 0,00 572 197,34

b) strata netto -838 184,64 0,00

c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12 086 960,57 12 925 145,21

III Kapitał (fundusz) własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 12 086 960,57 12 925 145,21

(podpis członków zarzdu)
…………………...................………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ……………………………….........................
 (imi i nazwisko osoby sporzdzajcej)                                                                                                                                                                                                        Sporzdzono dnia 06.05.2015                                                                                                                                         (podpisy członków zarz
…………………...................………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ……………………………….........................

Mariola Karaban
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01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
PLN PLN

A.
I. Zysk (strata) netto -838 184,64 572 197,34
II. Korekty razem 175 891,59 438 362,34

1. Amortyzacja 3 457,31 14 344,63
2. Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych 0,00 0,00
3. Odsteki i udziały w zyskach (dywidendy) 453 131,07 98 801,33
4. Zysk (strata) z działalnoci inwestycyjnej 874 043,32 -1 817 471,77
5. Zmiana stanu rezerw -163 179,75 45 643,36
6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
7. Zmiana stanu nalenoci -195 495,05 1 372 470,08
8. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów -873 784,30 4 495 842,91
9. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych 77 718,99 55 310,36

10. Inne korekty 0,00 -3 826 578,56
III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej -662 293,05 1 010 559,68

B.
I. Wpływy 224 005,65 1 063 474,70

1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 114 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Z aktywów fianansowych, w tym: 224 005,65 949 474,70
a) w jednostkach powizanych 0,00 1 823,70
b) w pozostałych jednostkach 224 005,65 947 651,00

-zbycie aktywów finansowych 0,00 3 931,00
-dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
-spłata udzielonych poyczek 202 000,00 943 720,00
-odsetki 22 005,65 0,00
-inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
II. Wydatki -42 000,00 -3 352 868,87

1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00
2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00

METODA POREDNIA

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej

Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej

BLUMERANG INVESTORS S.A.
ul. Jasielska 16a
60-476 Pozna

NIP: 781-18-50-730
Pieczatka firmy

RACHUNEK Z PRZEPŁYWÓW RODKÓW PIENINYCH 
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2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym: -42 000,00 -3 352 868,87
a) w jednostkach powizanych 0,00 -1 486 309,18
b) w pozostałych jednostkach -42 000,00 -1 866 559,69

-nabycie aktywów finansowych 0,00 -93 469,69
udzielone poyczki -42 000,00 -1 773 090,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej 182 005,65 -2 289 394,17

C.
I. Wpływy 714 400,00 2 255 700,00

1.
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00

2. Kredyty i poyczki 714 400,00 2 255 700,00
3. Emisja dłunych papierów wartociowych 0,00 0,00
4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

II. Wydatki -242 332,60 -2 806 142,39
1. Nabycie udziałów (akcji własnych 0,00 0,00
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włacicieli 0,00 0,00
3. Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00
4. Spłaty kredytów i poyczek -240 000,00 -701 196,25
5. Wykup dłunych papierów wartociowych 0,00 -1 767 232,88
6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 0,00 0,00
7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 -68 812,86
8. Odsetki -2 332,60 -268 900,40
9. Inne wydaki finansowe 0,00 0,00

III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej 472 067,40 -550 442,39

D. Przepływy pienine netto razem -8 220,00 -1 829 276,88
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych w tym: -8 220,00 -1 829 276,88

z tytułu rónic kursowych 0,00 0,00
F. rodki pienine na pocztek okresu 20 729,95 1 850 006,83
G. rodki pieniene na koniec okresu, w tym: 12 509,95 20 729,95

-   ograniczonej moliwoci dysponowania - -

……………………………….
………………………….......................................                                                            Sporzdzono dnia 06.05.2015 r. (podpis członków zarzdu)
(nazwisko i imi osoby sporzdzajcej)

Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA 
 

I. 

1. Szczegółowy zakres zmian wartoci grup rodzajowych rodków trwałych, wartoci 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierajcy stan 
tych aktywów na pocztek roku obrotowego, zwikszenia i zmniejszenia z tytułu: 
aktualizacji wartoci, nabycia, przemieszczenia wewntrznego, oraz stan kocowy, 
a dla majtku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 
 
 
Zakres zmian wartoci rodzajowych grup rodków trwałych oraz wartoci 
niematerialnych i prawnych przedstawia si nastpujco (w PLN): 
 

Tre Stan na dzie 
01.01.2014 

Zwikszenia Zmniejszenia Stan na dzie 
31.12.2014 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 
Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urzdzenia techniczne i 
maszyny 

26.641,96 0,00 0,00 26.641,96 

rodki transportu 343.020,17 0,00 0,00 343.020,17 

Pozostałe rodki trwałe 12.915,16 0,00 0,00 12.915,16 
Wartoci niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 382.577,29 0,00 0,00 382.577,29 
 
 
          Natomiast zmiany umorzenia składników majtku przedstawiaj si nastpujco                                     
          (w PLN):.  
 

Tre Stan na dzie 
01.01.2014 

Zwikszenia Zmniejszenia Stan na dzie 
31.12.2014 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 
Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 
Urzdzenia techniczne i 
maszyny 

25.767,65 874,31 0,00 26.641,96 

rodki transportu 343.020,17 0,00 0,00 343.020,17 
Pozostałe rodki trwałe 9.662,40 2.583,00 0,00 12.245,40 
Wartoci niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 378.450,22 3.457,31 0,00 381.907,53 
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Zakres zmian inwestycji długoterminowych przedstawia si nastpujco (w PLN): 
 

Nazwa Spółki  Ilo 
posiadanych 

akcji 

Procentowy 
udział 

Stan na dzie 
01.01.2014 

Zwikszenia Zmniejszenia Stan na dzie 
31.12.2014 

BLU PRE IPO 
S.A. 

2.148.939 50,17% 3.167.613,77 0,00 0,00 3.167.613,77 

BLU ONE S.A. 161.936 64,63% 2.328.050,00 0,00 0,00 2.328.050,00 

IFUSION S.A. 9.900.000 62,26% 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 
T2 INVESTMENT 
S.A. 

3.187.487 51,83% 8.428.011,06 0,00 0,00 8.428.011,06 

RAZEM   14.913.674,83 0,00 0,00 14.913.674,83 

Warto Spółki BLU PRE IPO S.A. według notowa na zorganizowanym rynku 
„NewConnect” wynosi 709.149,87 zł, natomiast Spółki T2 Investment S.A wynosi 
2.804.988,56 zł  

Spółka dokonała testów na utrat wartoci posiadanych udziałów stosujc metod 
zdyskontowanych przepływów pieninych (DCF), ze wzgldu na fakt, i warto notowa 
na rynku „NewConnect” nie uwzgldnia zdaniem Zarzdu premii za kontrol. W zwizku  
z powyszym zdaniem Zarzdu nie zachodz przesłanki trwałej utraty wartoci. 
 
2. Warto gruntów uytkowanych wieczycie. 

 
Spółka nie posiada gruntów uytkowanych wieczycie.  
 

3. Warto nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk rodków 
trwałych, uywanych na podstawie umów najmu, dzierawy i innych umów, w tym    
z tytułu umów leasingu, 
 
Jednostka wynajmuje, na podstawie zawartej umowy  od dnia 1 padziernika 2007 roku 
na czas nieokrelony  lokal biurowy połoony  w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 16A.  

 
Spółka podnajmuje równie od 01.04.2013 roku lokal biurowy połoony                                
w Warszawie przy ul. Grzybowska 2/43.  

 
4. Zobowizania wobec budetu pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego 

z tytułu uzyskania prawa własnoci budynków i budowli. 
 
Spółka nie posiada powyszych zobowiza. 

 
5. Dane o strukturze własnoci kapitału podstawowego oraz liczbie i wartoci 

nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. 
 

Kapitał zakładowy Spółki na dzie sporzdzenia sprawozdania finansowego wynosi 
4.800.000,00 zł i dzieli si na 9.600.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartoci 
nominalnej 50 gr kada, z czego: 

• akcje serii A w iloci 1.000.000,00 sztuk, 
• akcje serii B w iloci 3.000.000,00 sztuk, 
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• akcje serii C w iloci    800.000,00 sztuk. 
• akcje serii D w iloci 4.800.000,00 sztuk 

 
Według stanu na dzie 31 grudnia 2014 roku struktura akcjonariuszy Spółki 
przedstawiała si nastpujco: 

 

 
Akcjonariusz 

% 
posiadanych 

głosów 

Ilo 
posiadanych 

akcji 

Warto 
nominalna 

1 akcji 
(w zł) 

Warto 
posiadanych akcji 

(w zł) 

MOONROCK 
ENTERPRISE S.A. 

84,28 % 8.090.695,00 0,50 4.045.347,50 

Pozostali 15,72 % 1.509.305,00 0,50 754.652,50 
Razem kapitał 

akcyjny 
100% 9.600.000,00 x 4.800.000,00 

 
 
6. Stan na pocztek roku obrotowego, zwikszenia i wykorzystanie oraz stan kocowy 

kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporzdza 
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 
 
Spółka sporzdza zestawienie zmian w kapitale własnym. 

 
7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 
 

Zarzd zamierza zaproponowa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby strata netto                           
w wysokoci 838.184,64 zł za rok obrotowy 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku  
została pokryta kapitałem zapasowym. 

 
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na pocztek roku obrotowego, 

zwikszeniach, wykorzystaniu, rozwizaniu i stanie kocowym. 
 

Rezerwy Stan na dzie 
01.01.2014 

Zwikszenia Zmniejszenia Stan na dzie 
31.12.2014 

Rezerwa na 
niewykorzystany urlop 6.371,75 0,00 zł 6.371,75 zł 0,00 zł 

Rezerwa na koszty 
postpowania sdowego 6.552,41zł 0,00 zł 0,00 zł 6.552,41zł 

Rezerwa na sporzdzenie i 
badanie sprawozdania 
finansowego 

17.500,00 zł 15.000,00 zł 17.500,00 zł 15.000,00 zł 

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego w tym: 

1.337.601,00 zł  0,00 zł 154.308,00 zł 1.182.853,00 zł 

  - wycena portfela         
inwestycyjnego na dzie 31-12-
2014 roku 

1.271.596,42 zł 0,00 zł  121.418,23 zł 1.150.178,19 zł  

 - rezerwa z tytułu odsetek    
naliczonych na dzie 31-12-2014 
roku od poyczek udzielonych 

65.564,27  zł  0,00 zł  32.889,08 zł  32.675,19 zł  

RAZEM 1.367.585,16zł  15.000,00 zł 178.179,75zł 1.204.405,41 zł 
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9. Dane o odpisach aktualizujcych warto nalenoci, ze wskazaniem stanu na 
pocztek roku obrotowego, zwikszeniach, wykorzystaniu, rozwizaniu i stanie na 
koniec roku obrotowego 
 
 

Odpisy Stan na dzie 
01.01.2014 

Zwikszenia Zmniejszenia Stan na dzie 
31.12.2014 

Odpis aktualizujcy 
warto nalenoci 59.843,21 zł 0,00 zł 0,00 zł 59.843,21 zł 

Odpis aktualizujcy 
warto poyczek 480.324,48 zł 0,00 zł 0,00 zł 480.324,48 zł  

RAZEM 540.167,69 zł  0,00 zł 0,00 zł    540.167,69 zł 
 

Odpis aktualizujcy warto poyczek dotyczy nie uzyskanej kwoty spłaty poyczek 
od Spółek Van Hellder Polska S.A., Autogroup S.A, Eureka Sp. z o.o. i od osoby 
fizycznej. 

 
 
10. Podział zobowiza długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umow, okresie spłaty: 
1. do 1 roku, 
2. powyej 1 roku do 3 lat, 
3. powyej 3 do 5 lat, 
4. powyej 5 lat, 

 
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystpiła. 

 
 

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozlicze midzyokresowych. 
 
 
Czynne rozliczenia midzyokresowe krótkoterminowe: 
    

Czynne rozliczenia 
midzyokresowe 

2014 2013 

Prenumeraty, 
abonamenty 

0,00 3.344,38 

Koszty zwizane z 
wejciem Spółki na 
GPW 

0,00 86.374,70 

Polisy ubezpieczeniowe 252,09 0,00 

Składka członkowska 
GPW 

1.200,00 0,00 

RAZEM 1.452,09 89.719,08 
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Bierne rozliczenia midzyokresowe krótkoterminowe: 
 
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystpiła. 
 
 
Czynne rozliczenia midzyokresowe długoterminowe: 

   
Czynne rozliczenia 

midzyokresowe 
długoterminowe 

2014 

 

2013 

Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku  
w tym: 

372.122,00 361.574,00 

- wycena portfela  inwestycyjnego 
na dzie 31-12-2014 roku 

0,00 0,00 

- aktywo z tytułu  zawizania 
rezerwy na odsetki naliczone na 
dzie 31-12-2014 roku od obligacji 

0,00 0,00 

 - aktywo z tytułu  zawizania 
rezerwy na odsetki naliczone na 
dzie 31-12-2014 roku od 
poyczek otrzymanych 

137.142,00 43.230,89 

- aktywo z tytułu  zawizania 
rezerwy na straty podatkowe z lat 
poprzednich 

19.350,00 109.994,86 

- aktywo z tytułu zawizania 
rezerwy nie wypłacone 
wynagrodzenia, składki ZUS oraz 
rezerwa urlopowa 

212.780,00 190.968,32 

- aktywo z tytułu zawizania 
rezerwy na koszty sporzdzenia                 
i badania sprawozdania 
finansowego  

2.850,00 17.379,93 

- rónica miedzy wartoci 
podatkow a bilansow leasingu 

0,00 0,00 

RAZEM 372.122,00 361.574,00 
 
 
12. Wykaz grup zobowiza zabezpieczonych na majtku jednostki (ze wskazaniem 

jego rodzaju). 

Na dzie 31 grudnia 2014 Spółka nie posiadała zobowiza zabezpieczonych  na majtku   
jednostki. 

 
13. Zobowizania warunkowe, w tym równie udzielone przez jednostk gwarancje 

i porczenia, take wekslowe; odrbnie naley wykaza informacje dotyczce 
gwarancji i porcze wobec jednostek powizanych. 
 
Spółka BLUMERANG INVESTORS  S.A. dokonała porczenia  cywilnego udzielonego 
Spółce stowarzyszonej  LMB CAPITAL S.A do umowy dotyczcej organizacji i obsługi 
emisji obligacji do kwoty 6.000.000 zł. 
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II. 

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalnoci) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów 
netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów. 

  
Tre Kwota (zł) 

Przychody ze sprzeday usług 
najmu w kraju  

90.131,12 

Przychody ze sprzeday usług 
zarzdzania w kraju 

120.000,00 

Pozostałe przychody ze sprzeday 
usług w kraju 

17.932,44 

RAZEM 228.063,56 

 
2. Wysoko i wyjanienie przyczyn odpisów aktualizujcych rodki trwałe. 

 
 W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystpiła. 
 
3. Wysoko odpisów aktualizujcych warto zapasów. 

 
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystpiła. 
 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalnoci zaniechanej w roku 
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nastpnym. 
 
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystpiła. 

 
5. Rozliczenie głównych pozycji rónicych podstaw opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. 
 
 

Tytuł   
1. Wynik finansowy brutto za okres  01.01.2014 - 31.12.2014 r. -1.003.040,64 

2. 
Koszty nieuznawanie za koszty uzyskania przychodów w roku 
biecym  +1.433.857,29 

    niewypłacone wynagrodzenie -5.277,25 
 niewypłacone wynagrodzenie z umowy zlecenia 7.956,04 
 rezerwa a wynagrodzenie zarzdu 161.552,00 

    niezapłacony ZUS 0,00 

    koszty reprezentacji i reklamy 319,62 
 odsetki budetowe 0,00 
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 ubezpieczenie majtkowe  0,00 
 składki członkowskie dobrowolne 0,00 
 rezerwa urlopowa 0,00 

     rezerwa na usługi ksigowe i badanie sprawozdania 15.000,00  

    wycena akcji na 31.12.2014 rok 653.691,42 

    amortyzacja bilansowa rodków trwałych w leasingu 0,00 

    odsetki od poyczek naliczone 444.267,02 
 odsetki wobec kontrahentów naliczone 454,90 
 wyłczenie z kosztów nie zapłaconych powyej 30 dni od terminu 

płatnoci 
145.485,08 

 usługi marketingowe i prawne -13.849,80 

    pozostałe koszty 24.258,26 

3.    Zwikszenia kosztów 0,00 
    rozwizanie rezerwy na badanie bilansu 0,00 

    rozwizanie rezerwy na sporzdzenie sprawozdania 0,00 

     odsetki od obligacji zapłacone 0,00 

    raty kapitałowe od leasingu 0,00 
 amortyzacja podatkowa –wykup samochodów z leasingu 0,00 

4.    Zmniejszenia przychodów +46.262,24 
    wycena akcji na dzie 31.12.2014  rok 14.648,10 

  
   odsetki od poyczek naliczone na 31.12.2014  rok -60.910,34 

                         5.        Zwikszenie przychodów 0,00 
6. Podstawa naliczenia podatku dochodowego +477.078,89 
7. Odliczenie straty z roku 2010 -292.012,64 
8. Odliczenie straty z roku 2011 -185.066,25 
9.   Podatek do zapłaty 0,00 

 
6. W przypadku jednostek, które sporzdzaj rachunek zysków i strat w wariancie 

kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o 
kosztach rodzajowych. 
 
Spółka sporzdza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

 
7. Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz 

skapitalizowane rónice kursowe od zobowiza zacignitych w celu ich 
sfinansowania. 
 
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystpiła. 
 

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastpny rok nakłady na niefinansowe 
aktywa trwałe; odrbnie naley wykaza poniesione i planowane nakłady na ochron 
rodowiska. 
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Lp. Wyszczególnienie 
Nakłady 

poniesione w roku 
biecym 

Nakłady 
planowane 

1. 
Niefinansowe aktywa trwałe zwizane z ochron 
rodowiska 0,00 0,00 

  a) wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 
  b) rodki trwałe 0,00 0,00 
  c) rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 
  d) inne 0,00 0,00  

2. Niefinansowe aktywa trwałe pozostałe 0,00 0,00 
  a) wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00  

  b) rodki trwałe 0,00 0,00 
  c) rodki trwałe w budowie 0,00 0,00  

  d) inwestycje w nieruchomoci 0,00 0,00  

  e) inwestycje w wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00  

  f) inne 0,00 0,00  

3. Niefinansowe aktywa trwałe razem 0,00 0,00 
 

 
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe                              
i pozostałe. 
 
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystpiła. 
 

10.  Struktura przychodów finansowych 
 

Wyszczególnienie Za okres  
 01.01.2014-31.12.2014 

Za okres  
 01.01.2013-31.12.2013 

Zysk ze zbycia inwestycji 640.000,00 749.296,02 
Dywidenda 0,00 198.496,24 
Odsetki od udzielonych poyczek  
naliczone bilansowo - wyksigowanie 

-60.910,34 136.522,94 

Odsetki od udzielonych poyczek  
zapłacone 

99.531,29 0,00 

Aktualizacja wartoci inwestycji 0,00 823.063,75 
Odsetki od biecych rachunków 1,37 45,06 
Odsetki od lokat 0,00 3.767,88 
Dodatnie rónice kursowe 0,00 0,00 
Przychody finansowe razem 678.622,32 zł 1.911.191,89 

 
11. Struktura kosztów finansowych 

 
Wyszczególnienie Za okres  

01.01.2014-31.12.2014 
Za okres  

 01.01.2013-31.12.2013 
Odpis aktualizujcy warto poyczek 0,00 0,00 
Odpis aktualizujcy warto nalenoci 0,00 0,00 
Odsetki od otrzymanych poyczek - 
naliczone 

444.267,02 206.423,87 

Odsetki od otrzymanych poyczek - 2.332,60 25.449,40 
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zapłacone 
Odsetki bankowe 0,00 4,59 
Ujemne rónice kursowe 0,00 0,00 
Odsetki budetowe 0,00 904,12 
Odsetki wobec kontrahentów 2.049,54 9630,18 
Odsetki od obligacji zapłacone z roku 
2012 

0,00 -7.232,88 

Odsetki od obligacji zapłacone 0,00 240.000,00 
Odsetki od leasingu 0,00 3.451,00 
Aktualizacja wartoci inwestycji 639.043,32 0,00 
Inne koszty finansowe 0,00 4.624,00 
Koszty finansowe razem 1.087.692,48 zł 483.254,28 zł 

 
 
12. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 
 
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystpiła.  
 

 

II.a. 

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyraonych w walutach obcych - 
kursy przyjte do ich wyceny. 
 
Spółka nie posiadała na dzie 31 grudnia aktywów i pasywów wyraonych w walucie 
obcej. 
 

III. 

Objanienie struktury rodków pieninych przyjtych do rachunku przepływów 
pieninych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieninych sporzdzony jest 
metod bezporedni, dodatkowo naley przedstawi uzgodnienie przepływów 
pieninych netto z działalnoci operacyjnej, sporzdzone metod poredni; w 
przypadku rónic pomidzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz 
zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieninych 
naley wyjani ich przyczyny. 
 
Spółka sporzdza rachunek przepływów pieninych metod poredni. 
 
 

1) Objanienie struktury rodków pieninych przyjtej do rachunku przepływów 
pieninych 
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Tre 

rodki 
pienina 
w kasie 
(PLN) 

rodki pienina 
na rachunku 
bankowym 

(PLN) 

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w 
cigu 3 miesicy od dnia ich otrzymania, 

wystawienia, nabycia lub załoenia 
(PLN) Razem 

(PLN) 

lokaty czeki, 
weksle 

bony 
skarbowe, 
handlowe, 
NBP, inne 

1.Stan na 
pocztek roku 
obrotowego 

4.788,74 15.941,21 0,00 0,00 0,00 20.729,95 

2. Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

4.788,74 7.721,21 0,00 0,00 0,00 12.509,95 

3. Zmiana stanu 
rodków 
pieninych 

0,00 -8.220,00                  0,00 0,00 0,00 -8.220,00 

- w tym o 
ograniczonej 
moliwoci 
dysponowania 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

IV. 

1. Informacje o: 
1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostk umów 

nieuwzgldnionych w bilansie w zakresie niezbdnym do oceny ich 
wpływu na sytuacj majtkow, finansow i wynik finansowy jednostki, 

 
            W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystpiła.  

 
 
2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostk 

na innych warunkach ni rynkowe ze stronami powizaniami, przez które 
rozumie si jednostki powizane oraz: 

 
a) osob, która jest członkiem organu zarzdzajcego, nadzorujcego lub 

administrujcego jednostki lub jednostki z ni powizanej, lub 
b) osob, która jest małonkiem lub osob faktycznie pozostajc we wspólnym poyciu, 

krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub 
przysposabiajcym, osob zwizan z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do 
którejkolwiek z osób bdcych członkami organu zarzdzajcego, nadzorujcego lub 
administrujcego jednostki lub jednostki ni powizanej, lub 

 
c) jednostk kontrolowan, współkontrolowan lub inn jednostk, na któr znaczcy 

wpływ wywiera lub posiada w niej znaczc ilo głosów, bezporednio lub porednio 
osoba, o której mowa w lit. a i b, lub 

 
d) jednostk realizujc program wiadcze pracowniczych po okresie zatrudnienia, 

skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki bdcej jednostk 
powizan w stosunku do tej jednostki, 
-wraz z informacjami okrelajcymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczce 
poszczególnych transakcji mog by zgrupowane według ich rodzaju, z wyjtkiem 



BLUMERANG INVESTORS S.A. 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 
 
 

 
Dodatkowe informacje i objanienia stanowi integraln cz sprawozdania finansowego 

27 

przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji s niezbdne dla 
zrozumienia ich wpływu na sytuacj majtkow, finansow i wynik finansowy 
jednostki, 

 
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystpiły.  

 
 
3). Przecitnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych, 
 
W 2014 roku spółka zatrudniała dwie osoby na podstawie umowy cywilno – prawnej. Zarzd 
jak i rada nadzorcza pełnili swoje funkcje na podstawie powołania. 
 
4). Wynagrodzeniach, łcznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub nalenych 
osobom wchodzcym w skład organów zarzdzajcych nadzorujcych albo administrujcych 
spółek handlowych (dla kadej grupy osobno) za rok obrotowy, 
 

01.01.2014-31.12.2014 Wynagrodzenie nalene 
(PLN) brutto 

Wynagrodzenie wypłacone 
 (PLN) brutto 

    Zarzd 189.000,00 zł 24.342,00 zł 

    Rada Nadzorcza 12.000,00 zł 12.000,00 zł 

    RAZEM 201.000,00 zł 36.342,00 zł 
 
5). Poyczkach i wiadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzcym 
w skład organów zarzdzajcych, nadzorujcych albo administrujcych spółek handlowych 
(dla kadej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty 
 
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystpiła 
 
 
6). Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda 
finansowych wypłaconym lub nalenym za rok obrotowy odrbnie za: 
a) obowizkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 
b) inne usługi powiadczajce 
c) usługi doradztwa podatkowego 
d) pozostałe usługi; 
 

 Zgodnie z uchwał Rady Nadzorczej nr 14/2014 z 19.12.2014 roku badanie 
sprawozdania finansowego za 2014 r. przeprowadzi spółka Eureka Auditing Sp. z o.o. 
za kwot 4.000,00 zł netto (sprawozdanie jednostkowe). 
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V. 

1. Informacje o znaczcych zdarzeniach dotyczcych lat ubiegłych ujtych 
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego 
błdu oraz kwocie korekty 
 
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystpiły.  

 
2. Informacje o znaczcych zdarzeniach, jakie nastpiły po dniu bilansowym, 

a nieuwzgldnionych w sprawozdaniu finansowym. 
 

  W okresie objtym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystpiły.  
 
 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 
rachunkowoci, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporzdzania 
sprawozdania finansowego, jeeli wywieraj one istotny wpływ na sytuacj 
majtkow, finansow i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny                                  
i spowodowan zmianami kwot wyniku finansowego oraz zmian w kapitale 
(funduszu) własnym. 

 
 W okresie objtym sprawozdaniem finansowym nie nastpiła zmiana zasad polityki 
 rachunkowoci.  

  
 

4. Informacje liczbowe zapewniajce porównywalno danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzajcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy; 

 
Dla celów porównawczych Spółka prezentuje bilans jak i rachunek zysków i strat za 
okres od 01.01.2013 r. do  31.12.2013 r.  

 

VI. 

1. Informacje o wspólnych przedsiwziciach, które nie podlegaj konsolidacji. 
 
Przedsiwzicia takie nie wystpiły.  
 

 
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powizanymi. 

 
BLUMERANG INVESTORS S.A wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, której 
jednostk dominujc jest spółka MOONROCK ENTERPRISE S.A W okresie 
objtym sprawozdaniem finansowym Spółka dokonała nastpujcych transakcji   
z jednostk dominujc: 
 



BLUMERANG INVESTORS S.A. 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 
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- w roku 2014 roku Spółka MOONROCK ENTERPRISE S.A udzieliła poyczki 
Spółce BLUMERANG INVESTORS S.A w kwocie 257.900 zł. Na dzie 31-12-2014 
roku odsetki naliczone wynosiły 77.292,33 zł 
 

     -  w roku 2014 MOONROCK ENTERPRISE S.A. dokonał czciowej spłaty odsetek 
od poyczek otrzymanych od BLUMERANG INVESTORS S.A w wysokoci 
122.302,45 zł Odsetki do spłaty na dzie bilansowy wynosiły 96.915,89 zł 
 
BLUMERANG INVESTORS S.A. posiada 64,63% udziałów w Spółce BLU ONE 
S.A. W okresie objtym sprawozdaniem finansowym Spółka dokonała nastpujcych 
transakcji  z jednostk powizan: 
 
- Spółka BLUMERANG INVESTORS S.A posiada poyczki od Spółki powizanej  
w kwocie 247.485,48 zł.  Na dzie bilansowy odsetki naliczone wynosiły 4.365,01 zł 
 
BLUMERANG INVESTORS S.A. posiada 32,63% udziałów w spółce LMB 
CAPITAL S.A. W okresie objtym sprawozdaniem finansowym Spółka dokonała 
nastpujcych transakcji  z jednostk powizan: 
 
- W dniu 01.04.2014 roku Spółka LMB CAPITAL S.A podpisała ze Spółk 
BLUMERANG INVESTORS S.A umow podnajmu lokalu biurowego przy ul. 
Grzybowskiej 2, w Warszawie. Miesiczny czynsz najmu wynosi 2.000 zł miesicznie 
 
BLUMERANG INVESTORS S.A.  S.A. posiada 50,17% udziałów w Spółce BLU 
PRE IPO S.A. W okresie objtym sprawozdaniem finansowym Spółka dokonała 
nastpujcych transakcji  z jednostk powizan: 
 
- w okresie objtym sprawozdaniem finansowym Spółka BLU PRE IPO S.A. 
podpisała z jednostk powizan BLUMERANG INVESTORS S.A umow podnajmu 
na podstawie której wynajmuje ona lokal w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2/43.  
W okresie objtym  sprawozdaniem finansowym koszty najmu zgodnie z powysz 
umow wynosiły 17.253,07 zł 
 
- w okresie objtym sprawozdaniem finansowym dokonano kompensaty zobowizania 
Spółki BLU PRE IPO S.A. z tytułu czynszu najmu z nalenoci finansow 
BLUMERANG INVESTORS S.A z na kwot 27.221,28 zł 
 
- Spółka BLUMERANG INVESTORS S.A posiada zobowizanie z tytułu poyczki w 
kwocie 50.000 zł wobec BLU PRE IPO S.A. Na dzie 31-12.2014 roku odsetki 
naliczone wynosiły 11.663,01 zł 

 
 

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% 
udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowicym spółki; 
wykaz ten powinien zawiera take informacje o procencie udziałów i stopniu 
udziału w zarzdzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok 
obrotowy. 
 
 



BLUMERANG INVESTORS S.A. 
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Nazwa Spółki 

 
Siedziba Spółki 

% udział 
Ilo 

posiadanych 
akcji/udziałów 

Warto 
nominalna 

1 
akcji/udzia
łów (zł) 

Warto 
posiadanych  

akcji/udziałów 
(zł) 

Zysk / Strata netto 
za rok 2014 rok 

BLU ONE S.A. ul. Jasielska 16a, 
60-476 Pozna 

64,63% 161.936 1,00 161.936,00 zł 409.292,70 zł 

IFUSION S.A. ul. Jasielska 16a, 
60-476 Pozna 

62,26% 9.900.000 0,10 990.000,00 zł -340.261,27 zł 

T2 INVESTMENT 
S.A. 

ul. Jasielska 16a, 
60-476 Pozna 

51,83 % 3.187.487 1,00 3.187.487,00zł -441.425,11 zł 

LMB CAPITAL S.A. 
 

ul. Jasielska 16a, 
60-476 Pozna 

32,63 % 2.170.000 1,00 2.170.000 zł 3.295.731,44 zł 

BLU PRE IPO  S.A. ul. Grzybowska 2  
00-695 
Warszawa 

50,17% 2.148.939  0,50  1.074.469,50 zł 19.562,40 zł 

 
 

4. Informacja, czy jeeli jednostka nie sporzdza skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, korzysta ze zwolnienia lub wyłcze informacje o: 

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniajcymi odstpienie od 
konsolidacji, 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporzdzajcej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe na wyszym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego 
publikacji, 

c) podstawowych wskanikach ekonomiczno-finansowych, 
charakteryzujcych działalno jednostek powizanych w danym                                
i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

- warto przychodów netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 
  oraz przychodów finansowych, 
- wynik finansowy netto oraz warto kapitału własnego, z podziałem na grupy, 
- warto aktywów trwałych, 
- przecitne roczne zatrudnienie; 
 

Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej, której jednostk dominujc jest spółka 
MOONROCK ENTERPISE S.A.  z siedzib w Poznaniu jednak ze wzgldu na fakt, i 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOONROCK 
ENTERPRISE S.A. nie podlega publikacji, Blumerang Investors S.A. sporzdza 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 
5. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporzdzajcej skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe na najwyszym szczeblu grupy kapitałowej, w której 
skład wchodzi spółka jako jednostka zalena oraz nazwie i siedzibie jednostki 
sporzdzajcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniszym szczeblu 
grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zalena, 
nalecej jednoczenie do grupy kapitałowej. 
 
 
Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej, której jednostk dominujc jest Spółka 
MOONROCK ENTERPISE S.A.  z siedzib w Poznaniu.  
 



BLUMERANG INVESTORS S.A. 
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VII. 

Informacje o połczeniu w okresie, za który sporzdzono sprawozdanie 
finansowe. 
 
W okresie objtym sprawozdaniem finansowym Spółka nie połczyła si z inn 
jednostk. 
 

VIII. 

W przypadku wystpowania niepewnoci co do moliwoci kontynuowania 
działalnoci, opis tych niepewnoci oraz stwierdzenie, e taka niepewno 
wystpuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
zwizane; informacja powinna zawiera równie opis podejmowanych bd 
planowanych przez jednostk działa majcych na celu eliminacj niepewnoci. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuacji działalnoci 
przez Spółk przez okres nie krótszy ni 12 miesicy od dnia 31 grudnia 2014 roku 
oraz e nie istniej okolicznoci wskazujce na zagroenie kontynuacji działalnoci 
przez Spółk. 
 

IX. 

W przypadku gdy inne informacje ni wymienione powyej mogłyby w istotny 
sposób wpłyn na ocen sytuacji majtkowej, finansowej oraz wynik finansowy 
jednostki, naley ujawni te informacje. 

 
 

 Kapitał zakładowy 
 
Spółka zaprezentowała na dzie bilansowy 31 grudnia 2014 roku kapitał zakładowy                             
w kwocie 4.800.000,00 zł, oraz kapitał zapasowy w kwocie 7.703.009,15 zł  

 
 

Mariola Karaban Kozicki Edward Tomasz Tyliski 

Sporzdziła Prezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu 

 

Pozna, 06.05.2015 roku 


