GRUPA KAPITAŁOWA
BLUMERANG INVESTORS S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018-31.12.2018

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I.
1. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej,
z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą
i inne jednostki powiązane, oraz o liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji),
w tym uprzywilejowanych;
Kapitał zakładowy jednostki dominującej na dzień sporządzenia sprawozdania
finansowego wynosi 4.800.000,00 zł i dzieli się na 9.600.000 akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 50 gr każda, z czego:

akcje serii A w ilości 1.000.000,00 sztuk,

akcje serii B w ilości 3.000.000,00 sztuk,

akcje serii C w ilości 800.000,00 sztuk.

akcje serii D w ilości 4.800.000,00 sztuk
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku struktura akcjonariuszu Grupy
Kapitałowej przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz

%
posiadanych
głosów

Ilość
posiadanych
akcji

84,28 %

8.090.695,00

Wartość
nominalna
1 akcji
(w zł)
0,50

15,72 %
100%

1.509.305,00
9.600.000,00

0,50
x

MOONROCK
ENTERPRISE S.A.
Pozostali
Razem kapitał
akcyjny

Wartość
posiadanych akcji
(w zł)
4.045.347,50
754.652,50
4.800.000,00

2. Wartość firmy lub ujemną wartość firmy dla każdej jednostki objętej
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym osobno, ze wskazaniem sposobu ich
ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz korekt
z tytułu sprzedaży części udziałów, do których była ona przypisana;
Dodatnia wartość firmy
Nazwa Spółki

Procentowy
udział

Wartość
nabycia

BLU ONE S.A.

Ilość
posiadanych
akcji
161.936

64,63%

2.328.050,00

0,00

IFUSION S.A.

9.900.000

86,08%*

990.000,00

0,00

990.000,00

0,00

473.631,37

3.318.050,00

0,00

990.000,00 2.328.050,00

838.532,62

RAZEM

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
dzień
31.12.2018
0,00 2.328.050,00

Skumulowane
umorzenie na
dzień bilansowy
364.901,25
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* BLUMERANG INVESTORS S.A. posiada bezpośrednio 62,26% udziałów w IFUSION
S.A., natomiast pośrednio poprzez Spółkę BLU ONE S.A. 23,82%
W 2018 roku jednostka dominująca dokonała zbycia udziałów Spółki zależnej IFUSION S.A
Jednostka dominująca dokonała wyłączenia z obowiązku objęcia skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym spółki stowarzyszonej LMB CAPITAL S.A. zgodnie z art. 57
ustawy o rachunkowości, w związku z faktem, iż akcje tej spółki zostały nabyte
z przeznaczeniem ich odsprzedaży.
Grupa Kapitałowa stosuje 5% stawkę amortyzacji do dodatniej wartości firmy z wagi na fakt,
że zamierza kontynuować w najbliższej przyszłości prowadzoną działalność gospodarczą oraz
nie zamierza jej zaprzestać, nie jest zmuszona do likwidacji ani istotnego ograniczenia
działalności przez okres dłuższy niż 5 lat.
3.
Informacje liczbowe, zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;
Dla celów porównawczych Grupa Kapitałowa prezentuje dane porównawcze za okres od
01.01.2017 do 31.12.2017 roku.
4. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym
sprawozdaniu;


5.



W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym pozycja nie
wystąpiła
Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;

lat

ubiegłych,

ujętych

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym pozycja nie
wystąpiła

6.
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający
stan
tych
aktywów
na
początek
roku
obrotowego,
zwiększenia
i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego,
oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i
tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
Zakres zmian wartości rodzajowych grup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych przedstawia się następująco (w PLN):
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Środki trwałe:
Treść

0,00

0,00

Stan na dzień
31.12.2018
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urządzenia techniczne i
maszyny
Środki transportu

59.332,88

0,00

0,00

59.332,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe środki trwałe
Wartości niematerialne i
prawne
RAZEM

12.915,16
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12.915,16
0,00

72.248,04

0,00

0,00

72.248,04

Grunty

Stan na dzień
01.01.2018
0,00

Budynki i budowle

Zwiększenia

Zmniejszenia

Umorzenia środków trwałych:
Treść
Grunty
Budynki i budowle
Urządzenia techniczne i
maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Wartości niematerialne i
prawne
RAZEM

Stan na dzień
01.01.2018
0,00
0,00

Zwiększenia

Zmniejszenia

0,00
0,00

0,00
0,00

Stan na dzień
31.12.2018
0,00
0,00

50.394,02

4.007,88

0,00

54.401,90

0,00
12.915,16
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
12.915,16
0,00

63.309,18

4.007,88

0,00

67.317,06

Wartości niematerialne i prawne:
Treść

Stan na dzień
01.01.2018

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień
31.12.2018

Wartości niematerialne i
prawne

824 695,32

0,00

0,00

824 695,32

RAZEM

824 695,32

0,00

0,00

824 695,32

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:
Treść

7.

Stan na dzień
01.01.2018

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień
31.12.2018

Umorzenia wartości
niematerialnych
i prawnych

744.232,04

26821,10

0,00

771.053,14

RAZEM

744.232,04

26821,10

0,00

771.053,14

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

8.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym
z tytułu umów leasingu,
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Jednostka dominująca wynajmuje, na podstawie zawartej umowy od dnia 1 października
2007 roku na czas nieokreślony lokal biurowy położony w Poznaniu przy ul. Jasielskiej
16A.
Jednostka zależna BLU ONE S.A od stycznia 2015 wynajmuje pomieszczenie od Spółki
T2 Jasielska Sp. z o.o. przy ul. Jasielskiej 16a w Poznaniu.
9.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Grupa Kapitałowa nie posiada powyższych zobowiązań.

10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.
Rezerwy
Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwa na badanie i
sporządzenie
sprawozdania
finansowego
RAZEM

Stan na dzień
01.01.2018
2.339.876,00

Zwiększenia

Zmniejszenia

0,00

88.898,00

Stan na dzień
31.12.2018
2.250.978,00

27.288,25

14.755,00

27.288,25

14.755,00

2.367.164,25

14.755,00

116.186,25

2.265.733,00

11. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego
Odpisy

Stan na dzień
01.01.2018

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień
31.12.2018

Odpis aktualizujący wartość
należności jednostki dominującej
BLUMERANG INVESTORS S.A.
Odpis aktualizujący wartość
pożyczek jednostki dominującej
BLUMERANG INVESTORS S.A.*
Odpis aktualizujący wartość
należności jednostki zależnej Blu
One S.A.

59.843,21

0,00

0,00

59.843,21

480.324,48

0,00

0,00

480.324,48

244.500,00

0,00

0,00

244.500,00

RAZEM

784.667,69

0,00

0,00

784.667,69

* Odpis aktualizujący wartość pożyczek dla jednostki dominującej BLUMERANG
INVESTORS S.A. dotyczy nie uzyskanej kwoty spłaty pożyczek od Spółek Van
Hellder Polska S.A., Autogroup S.A, Eureka Sp z o.o. i od osoby fizycznej.
12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
1. do 1 roku,
2. powyżej 1 roku do 3 lat,
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3. powyżej 3 do 5 lat,
4. powyżej 5 lat,


W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym pozycja nie
wystąpiła

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe:
Czynne rozliczenia
międzyokresowe

Podatek VAT od
faktur niezapłaconych
pow. 150 dnia –
jednostka zależna
Ifusion S.A.
Opłata za notowanie
instrumentów
finansowych –
jednostka dominująca
Podatek VAT od
faktur niezapłaconych
pow. 150 dnia –
jednostka z
dominująca
Blumerang Investors
S.A.
Domeny

RAZEM

2017

2018

23.609,98

23.609,98

2.400,00

0,00

16.110,86

13.644,73

0,00

78,41

42.120,84

37.333,12

Bierne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe:
Bierne rozliczenia
międzyokresowe
Rozliczenie
międzyokresowe rezerwa na faktury
kosztowe w Spółce
zależnej IFUSION S.A.
Podatek VAT od faktur
zakupu niezapłaconych
pow. 150 dni w Spółce
zależnej IFUSION S.A.
Rezerwa na koszty
bankowe w Spółce
zależnej BLU ONE S.A.

2017

2018

24.600,00

24.600,00

1.645,77

10.613,02

0,00

0,00
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Pozostałe rozliczenie
międzyokresowe w
Spółce zależnej
IFUSION S.A.
Rezerwa na badanie w
Spółce zależnej BLU
ONE S.A
RAZEM

20.000,00

20.000,00

0,00

3.321,00

46.245,77

58.534,02

Czynne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe:
Czynne rozliczenia
międzyokresowe
długoterminowe
Aktywa z tytułu
odroczonego podatku
w tym:
RAZEM

2017

2018

1.750.185,00

2.328.979,00

1.750.185,00

2.328.979,00

Bierne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe:


W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym pozycja nie
wystąpiła

14. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych (ze
wskazaniem jego rodzaju).
 W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym pozycja nie
wystąpiła
15. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostki powiązane
gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
Spółka zależna BLU ONE S.A. podpisała weksel In blanco na rzecz BLU ASSET
Management Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna będący zabezpieczeniem pożyczki
z dnia 5 lipca 2013 na kwotę 87 000,00 zł.

II
Informacje
tym o:
a.
b.
c.

o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w

nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
procentowym udziale,
części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu
używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
e. części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f. przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi
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związanych,
g. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego
przedsięwzięcia
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym pozycja nie
wystąpiła.

III.
1. Podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przychodów
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jednostek powiązanych
według dziedzin działalności oraz rynków geograficznych;
Grupa Kapitałowa osiągnęła następujące przychody ze sprzedaży produktów, usług,
towarów i materiałów:
Treść

01.01.2017 - 31.12.2017

01.01.2018 - 31.12.2018

Przychody ze sprzedaży usług
najmu w kraju

0,00

0,00

Przychody ze sprzedaży usług
zarządzania w kraju

0,00

0,00

Przychody ze sprzedaży usług
informatycznych w kraju

0,00

0,00

Pozostałe przychody ze sprzedaży
usług w kraju

0,00

181.000,00

RAZEM

0,00

181.000,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie dokonano
odpisów aktualizujących środki trwałe.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie dokonano
odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w
roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła
działalność zaniechana.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto;

Tytuł

Wartość

1.
2.

Wynik finansowy brutto za okres
31.12.2018 r.
Wyłączenia konsolidacyjne

01.01.2018 -

3.

Wyłączenie z kosztów

+3.064.374,27

4.

Zwiększenie kosztów

-17.621,00

5.

Zmniejszenia przychodów

6.
7.

Zwiększenie przychodów
Podstawa naliczenia podatku dochodowego

-2.551.430,19

8.

Podstawa naliczenia podatku dochodowego

0,00

9.

Podatek do zapłaty

0,00

-4.423.717,43
-167.999,08

-1.008.308,86
+1841,91

6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby, a w przypadku
sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym - o kosztach rodzajowych:
a. amortyzacji,
b. zużycia materiałów i energii,
c. usług obcych,
d. podatków i opłat,
e. wynagrodzeń,
f. ubezpieczeń i innych świadczeń,
g. pozostałych kosztach rodzajowych;
Grupa Kapitałowa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w wariancie
porównawczym.
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na
własne potrzeby;
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa
Kapitałowa nie poniosła nakładów na środki trwałe w budowie oraz na środki trwałe
na własne potrzeby.
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na
niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane
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nakłady na ochronę środowiska;

Lp.

Nakłady poniesione w
roku obrotowym

Wyszczególnienie

Niefinansowe aktywa trwałe związane z
1. ochroną środowiska
a) wartości niematerialne i prawne
b) środki trwałe

Nakłady planowane

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

c) środki trwałe w budowie

0,00

0,00

d) inne

0,00

0,00

0,00

0,00

a) wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

b) środki trwałe

0,00

0,00

c) środki trwałe w budowie

0,00

0,00

d) inwestycje w nieruchomości

0,00

0,00

e) inwestycje w wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

f) inne

0,00

0,00

3. Niefinansowe aktywa trwałe razem

0,00

0,00

a) wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

b) środki trwałe

0,00

0,00

c) środki trwałe w budowie

0,00

0,00

e) inwestycje w wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

f) inne

0,00

0,00

2. Niefinansowe aktywa trwałe pozostałe

d) inwestycje w nieruchomości

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe
i pozostałe;
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym pozycja nie
wystąpiła.
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym pozycja nie
wystąpiła.
IV.
W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za
okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostki powiązanej:
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a. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
i. nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
ii. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w
celu połączenia,
iii. cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki
przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i
opis zasad jej amortyzacji,
b. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
i. nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku
połączenia zostały wykreślone z rejestru,
ii. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w
celu połączenia,
iii. przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych
połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu
którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sytuacja taka nie
wystąpiła.
V.
1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania
działalności jednostki powiązanej opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że
taka niepewność występuje, jak również wskazanie, czy skonsolidowane
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna
zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę
dominującą lub jednostki podporządkowane działań mających na celu eliminację
niepewności;
Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej zostały sporządzone przy założeniu
kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości nie mniej jednak
w przypadku niektórych Spółek wchodzących w skład grupy występują okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności:
2. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy
jednostek powiązanych, należy ujawnić te informacje;
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym pozycja nie
wystąpiła.
3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów
pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić
uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej,
sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu
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niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi
w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

Treść

Środki
pieniężna w
kasie

Środki pieniężna
na rachunku
bankowym

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu
3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia,
nabycia lub założenia

Razem

(PLN)

(PLN)

(PLN)

(PLN)

lokaty

czeki, weksle

bony
skarbowe,
handlowe,
NBP, inne

248,32

0,00

0,00

0,00

6.222,51

5974,19

5,57

0,00

0,00

0,00

5.979,76

0,00

-242,75

0,00

0,00

0,0

-242,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.Stan na początek
roku obrotowego

5.974,19

2. Stan na koniec
roku obrotowego
3. Zmiana stanu
środków
pieniężnych
- w tym o
ograniczonej
możliwości
dysponowania

4. Informacje o:
1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane
umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie
niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową
i wynik finansowy grupy kapitałowej,
2) transakcjach zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki
objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (z wyjątkiem
transakcji dokonywanych wewnątrz grupy kapitałowej) ze stronami
powiązaniami, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego
jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
b) osobę, która jest bliskim członkiem rodziny jakiejkolwiek z osób będących członkami
organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki powiązanej, lub
c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ
wywiera lub posiada w niej znaczącą liczbę głosów, bezpośrednio lub pośrednio osoba, o
której mowa powyżej, lub
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia,
skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w
stosunku do tej jednostki,
- wraz z kwotami tych transakcji, a także informacje określające charakter tych powiązań
w przypadku, gdy nie zostały one przeprowadzone na warunkach rynkowych. Informacje
dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z
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wyjątkiem przypadków, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne
dla zrozumienia ich wpływu na sytuację finansową jednostki,

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym transakcje zawarte
przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi nie
wystąpiły.
5. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych,
W 2018 roku Spółka dominująca BLUMERANG INVESTORS S.A. zatrudniała jedną
osobę na podstawie umowy cywilno – prawnej. Zarząd jak i rada nadzorcza pełnili swoje
funkcje na podstawie powołania.
Spółka zależna BLU ONE S.A., oraz Spółka zależna IFUSION S.A. nie zatrudniała
pracowników w 2018 roku. Zarząd jak i Rada Nadzorcza pełnili swoje funkcje na
podstawie powołania.
5. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne
osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających nadzorujących albo
administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok
obrotowy,
Spółka dominująca BLUMERANG INVESTORS S.A.
Wynagrodzenie należne
(PLN) brutto
0,00 zł

Wynagrodzenie wypłacone
(PLN) brutto
0,00 zł

Rada Nadzorcza

12.000,00 zł

9016,00 zł

RAZEM

12.000,00 zł

9016,00 zł

01.01.2018-31.12.2018
Zarząd

Spółka zależna IFUSION S.A., nie wypłaciła wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących.
Spółka zależna BLU ONE S.A. nie wypłaciła wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących.
7. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w
skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek
handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i
terminów spłaty


Grupa Kapitałowa w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie udzieliła
pożyczek osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących albo
administrujących spółek handlowych.
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8. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej za:
a.
b.
c.
d.


obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej,
inne usługi poświadczające
usługi doradztwa podatkowego
pozostałe usługi;

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2017 r. przeprowadzi spółka Eureka Auditing Sp. z o.o. za kwotę
4.000,00 zł netto (sprawozdanie skonsolidowane).

VI.
1. Inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
Poniżej zaprezentowano transakcje, jakie zawarła Grupa Kapitałowa z jednostkami
powiązanymi które zostały wyłączone podczas konsolidacji:

Opis

Nazwa
spółki

Saldo BO

Zwiększenia
(zmniejszenia)

Saldo BZ

Odsetki
wykazane w
RZiS

Pożyczki
udzielone
przez
jednostkę
dominującą

Blu ONE
S.A.

249.285,48

1397,96

250.683,44

4.576,86

Poniżej zaprezentowano transakcje, jakie zawarła Grupa Kapitałowa z jednostkami
powiązanymi które nie zostały wyłączone podczas konsolidacji:
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Opis

Nazwa
spółki

Saldo BO

Zwiększenia
(zmniejszenia)

Saldo BZ

Odsetki
wykazane w
RZiS

Pożyczki
udzielone
przez
jednostkę
dominującą

Moonrock
Enterprise
S.A.

189.606,00

1.000,00

190.606,00

17.231,71

6.000,00

19.500,00

25.500

1612,82

Pożyczki
udzielone
LMB Capital
przez
S.A.
jednostkę
dominującą
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Pożyczki
otrzymane
przez
jednostkę
dominującą

Moonrock
Enterprise
S.A.

685.005,10

1.500.480,92

2.185.486,02

136.909,46

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym.

Księgowa
Sporządziła

Prezes Zarządu

Poznań, 31.03.2019 roku
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