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I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
Zgodnie z wymogami art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330
z późniejszymi zmianami) Zarząd BETOMAX Polska S.A. przedstawia załączone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów

i pasywów wykazuje sumę 63.324.356,59 złotych;
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od I stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

wykazujący stratę netto w kwocie 5.584.738,19 złotych;
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od I stycznia 2014 r. do

31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę
9.984.738,19 złotych;

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od I stycznia 2014 r. do

31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę
115.520,68 złotych;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
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Grzegorz Muszyński
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Piotr Kurczyński
Dyrektor Finansowy Członek Zarządu
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Końskie, 11.05.2015 r.

BElO 3% MX Polska 5,1



n
PUL SK”1 ~

26-200 KOŃSKiE. ui. Górnu 2a
. -. --.—-~-„„- I ~

~tI~Wjt&Wa”dźeńie do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

1. Dane identyfikacyjne jednostki dominującej:

. Nazwa spółki: BETOMAX Polska S.A.

. siedziba: ul. Górna 2A, 26-200 Końskie

. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

. Nazwa i numer rejestru: KRS 0000342237

. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

I. PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
2. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
3. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej

n iesklasyfikowane,
4. PKD 42.11 .Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
5. PKD 42.91 .Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
6. PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
7. PKB 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
S PKD 77,39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej

niesk lasyfi kowane,
9. PKB 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,
10. PKD 71.! 2.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

. Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony

. Okres objęty sprawozdaniem: Ol stycznia 20! 4r. do 31 grudnia 201 4r.

Skład organów Spółki dominującej:
Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2014 r.:

- Grzegorz Muszyński - Prezes Zarządu
- Piotr Kurczyński - Członek Zarządu
- Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
- Tomasz Gierczyński - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza w 2014r. miała następujący skład osobowy:
- Lech Pasturczak - Przewodniczący
- Stanisław Juliusz Pargieła - Wiceprzewodniczący
- Artur Mączyński - wiceprzewodniczący
- Andrzej Piotr Pargieła - Sekretarz
- Konrad Kosierkiewicz - Członek
- Wolfgang Scheurer - Członek do 04.04.2014r.
- Heinz Jammers - Członek od 27.O6.2014r.

BETOMAX Polska S.A



2. Jednostki, których dane wykazane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Szczegółowe informacje na temat jednostki, której dane wykazane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
przedstawiono poniżej:

Udział % w
Kapitał kapitale

Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności zakładowy zakładowym na

dzień 31.12.2014

Jednostki zależne:
Produkcja konstrukcji 5 000,00 100,0%

~ I PAMEXPOL S~. z o.o. Końskie metalowych i ich części

Udział procentowy jednostki dominującej wprawach głosu na zgromadzeniu wspólników danej jednostki odpo”viada
udzi&owi jednostki dominującej w kapitale zakładowym tej jednostki.

3. Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostak sporządzone za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014r.
Sprawozdania finansowe jednostki powiązanej zostało sporządzone za okres 15.05.20 14r. do 31.12.20 14r.
W związku z powstaniem grupy kapitałowej w trakcie 20 14r. dane porównywalne za 201 3r. zgodnie z ~3 .4.
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady
ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych z dn.
25.09.2009r. (Dz.U. 169 poz. 1327 z 2009r.) dane porównywalne za rok 2013 przedstawiają dane tylko jednostki
dominującej Beloinax Polska S.A.

4. Założenie kontynuacji działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BETOMAX Polska S.A. oraz sprawozdania finansowe
stanowiące podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd jednostki dominującej nie stwierdza na dzień
podpisania sprawozdania finansowego żadnych okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności przez
jednostki powiązane.

5. Znaczące zasady rachunkowości

Skonsołidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodzie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi
zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez jednostkę dominującą zasady rachunkowości dla grupy kapitałowej stosowane były w sposób ciągły i są
zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi wjednostce dominującej w poprzednim roku obrotowym.
. Zasada kontynuacji . Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29

września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące dzialalność.
. Zasadami memorialu - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujęła w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte

przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.
. Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz

ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

. Ostrożnej wyceny - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione się
Po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie tub wytworzenie. Uwzględniono w wyniku finansowym:
I) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów

amortyzacyjnych,
2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą
pośrednią.
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Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Grupa Kapitało”va
przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale
zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.
Przychody z „vykonania usług o okresie realizacji do 6 miesięcy ujmowane są w momencie wykonania usługi.

6. Wycena aktywów i pasywó”v

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:
I) Środki trwale i wartości niematerialne i pra”vne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub

wartości przeszacowanej (po akttializacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
Srodki trwałe o wartości niższej niż 3 500 zł zaliczane są do środków trwałych z tym, że są w całości jednorazowo
amortyzowane.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł odpisuje się jednorazowo
w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości
okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i pra”vnych, stanowiących nabyte prawa,
dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.
Spółka stosuje roczne stawki amortyzacyjne określone w przepisach podatkowych.

2) Srodki trwale w budowie wycenia się xv wysokości ogółu kosztów” pozostających xv bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3) Udzialy 4V innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się „vedług ceny
nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu tiwałej utraty wartości.

4) Zapasy materialów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów 4V toku wycenia się według cen
zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Zapasy ujmo”vane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy
aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.

5) Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności
aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego,
zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych . zależnie od rodzaju
należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty glównej zobowiązań dolicza się odsetki
wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na moment ich powstania według średniego
kursu Narodow”ego Banku Polskiego ogloszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten
dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

6) Inwestycje wycenia się według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej.
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości
tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udzialów xv zyskach) lub innych pożytków,
w tym również z transakcji handlowej, a xv szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości
niematerialnej prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane xv celu osiągnięcia tych korzyści.
Na każdy dzień bilansowy ocenia się, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na tr”vałą utratę wartości składnika
bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika
aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w kwocie równej różnicy między wartością
możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i
strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji
wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała części straty jest odnoszona na rachunek zysków i
strat.

7) Srodki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
8) Udzialy (akcje) wlasne wycenia się według cen nabycia.
9) Kapitał zakiadowy wycenia się według wartości nominalnej.

Kapitał zakładowy jest ujmowany xv wysokości określonej w statucie Spółki jednostki dominującej i wpisanej xv
rejestrze sądowym. Różnice pomiędzy wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji/udziałów są
ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.

10) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pod dokonaniu analizy aktywów i pasywów na dzień 31 .l2.2014r. stwierdza się, że w Spółce występują jedynie
ujemne różnice przejściowe, które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstaw”y obliczenia podatku dochodowego.
Zgodnie z MSR 12 za uprawdopodobnienie, że dochód do opodatkowania umożliwi zrealizowanie (odliczenie)
ujemnych różnic przejściowych uznaje się istnienie dodatnich różnic przejściowych, które według przewidywań
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odwrócą się w tym samym okresie. Mając powyższe na uwadze Spółka nie wykazała w bilansie na dzień 31.12.201 4r.
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

11) Rozliczenie międzyokresowe

Grupa Kapitałowa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów
sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

12) Metoda konsolidacji jednostek podporządkowanych
Jednostki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę
dominującą do czasu ustania tej kontroli. Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między wartością
godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz ceną nabycia powoduje powstanie wartości firmy lub ujemnej wartości
firmy, które są wykazywane w odrębnej pozycji w skonsolidowanym bilansie.

13) Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z
wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach
obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w
uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Średnie kursy wymiany złotego iv stosunku do EURO iv okresie objętym sprawozdaniem finansowym

Okres Średni kurs Minimalny kurs Maksymalny kurs Kurs na ostatni
~ iv okresie (I) w okresie (2) iv okresiet3) dzień okresu

2014 ~ 4.1893 4.0998 L 4,3138 4.2623
„ 2013 4,2109 1,0671 r 43132 4,1472

(]) Srednia kursóii” obowiązujących na osiwin dzień każdego miesiąca ii” danym okresie.
(2) Najniższy kurs w okresie tabela kursowa o numerze: J/A/NBP/2013, I 10/A/NBP/2014

(V Najwyższy kurs w okresie — tabela kursowa o numerze: 120/A/NBP/2013, 251/A/NBP/2014

Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO
Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na EURO
Stan na dzień 3ł.12.20l4 i~. (dane iv zł):

. . 2014 2013Pozycja bilansu PLN LUR PLN LUR

Aktywa razem 63 324 356,59 14 856 851,13 45 773 649,91 11 037 241,97
Aktywa trwale 21 783 607.87 5 110 763,64 13 917 572.30 355896,10

748.72 746 087,49 681 345.87
Pasywa razem 63 324 356,59 14 856 851,13 45 773 649,91 11 037 241.97
Kanital wiasny 35 370 807.75 8 298 526,09 25 386 069,56 121 255.20

6 558 325,05 20 387 580,35 915 986,77

Aktywa obrotowe

Zobowiqzania i rezerwy na zobowiązania

II 540

27 953 548,84

9 31 856 077,61
3
7

6
4

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2014 — 3]. 12.20 14r. przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na
ten dzień ~j. kutw 4,2 623 zł/EURO
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2013 — 3]. 12.2013r. przyjęto kutw EURO ustalony przez NBP na
ten dzień tj. kurs 4,1472 rI/EURO

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO
Stan na dzień 3 1.12.20 14 r. (dane iv zł):

Pozycja rachunku zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materialów
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk brutto na sprzedaży
Zysk na sprzedaży
Zysk z działalności operacyinci
Zysk z działalności gospodarczei
Zysk brutto
Zysk netto

2014
PLN

3Ł 920 083.92

26311 648,56

18 054 498,36
16 556 699,04
23 620 535,08

6 400 410,74
6 916 160.29
6 192 442,19
6 192 442,19
5 584 738,19

EUR
7 619431,39

6 280 679,01

4 309 669,48
3 952 139,75
5 638 301.17
1 527 799.57
I 650 910,72
I 478 156.78
1 478 156,78

PLN
19 184 817,66

25 546 534,94

7 316 588,67
Ł9 662 445.91
17752318,02
4312 189,52
4 208 976,71
3 644 606,38
3 644 606,38

2013

I 333 095,79 2 981 050,38

555

066

737
669
215
024

EUR
4 989,85

6 763,62

I 535.60
4 416.49
4 801,38
I 054.13

999 543.26
865 517.20
865 517.20
707 936.64
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Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres O1.0].20]4;~-31. ]2.20]4r., przyjęto kurs średni
EURO, obliczony jako średnia a”ytm etyczna kursów obowiqzzjqcych na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1893 zł/EURO.
Do przeliczenia danych rachunku zysków istrat za okres 01.0].2013r.-3].12.2013r., przyjęto kurs średni
EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2109 zł/EURO.

Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych iv przeliczeniu na EURO
Stan na dzień 31.12.2014 r. ( dane w zł): ______________________

. 2014 2013
Pozycja rachunku przeplywow pnięznych PLN EuR PLN EUR

A. Przepływy pieniężne z działalności 3 372 536,66 1 090 764,14 -273 212,81 -64 882.28
operacyjnej
B. Przepływy pieniężne zdzialalności 9 664 318,30 -2 589 648,53 -4 547 777,98 -1 080 001.42
inwestycyjnej
C. Przepływy pieniężne z działalności 6 176 260,96 I 461 184,60 4 952 187,03 I 176 040,05
finansowej
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/- 115 520,68 -37 699,78 131 196,24 31 I 56,34
C)
F. Środki pieniężne napoczątekokresu 274 612,02 66 216,25 143 415,78 35 080.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu 159 091,34 27 374,03 274 612,02 66 216,25

Do przeliczenia danych rachunku przeplywów pieniężnych za okres 01.0 J.20l4r,-31,]2.20]4r., przyjęto niżej opisane
kursy EURO:

— do obliczenia danych z pozycji A, B, C”, D — kurs średni obliczony jako średnia a,ytmetyczna kursów obowiqzi~qcych na
ostatni dzień każdego miesiąca 41” danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,18 93 zł/EURO,
— do obliczenia danych zpozycji F— kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2013 roku, Ęj. kurs 4,1472 zł/EURO,
- do obliczenia danych zpozycji 0 - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2014 roku, q. kurs 4,2623 zł/EURO.
Do przeliczenia danych rachunku p;”zeplywów pieniężnych za okres 0J,0J,20]3r.-31.12.20!3r., przyjęto niżej opisane
kursy EURO:
- c/o obliczenia danych z pozycji A, B, C, D — kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca ~t” danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2109 zł/EURO,
— rIo obliczenia danych z pozycji F— kurs ustalony przez NBP na dzień 3] grudnia 2012 roku, q. kurs 4,0882 zł/EURO.
--do obliczenia danych zpozycji 0- kurs ustalony przez NBP na dzień 3] grudnia 2013 roku, ~L kurs 4,1472 zł/EURO.

Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia
2001 r. XV sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów
finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z
Rozporządzenia XV szczególności: praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych,
należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Grupę Kapitałową
stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:
aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,

„ pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
pozostałe zobowiązania finansowe.

7. Różnice między polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości

Grupa Kapitałowa BETOMAX Polska S.A. stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września
1994 o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
Spółka dokonała wstępnej identyfikacji obszarów występowania różnic xv wartości ujawnionych danych, dotyczących
kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem i danymi porównywalnymi sporządzonymi zgodnie z
polskimi zasadami rachunkowości, a sprawozdaniem finansowym, które zostaloby sporządzone zgodnie z MSR.
Mimo dołożenia należytej staranności Spółka nie może podać wartościowego uzgodnienia różnic w wyniku netto oraz XV

kapitale własnym pomiędzy sprawozdaniem finansowym a danymi, które wynikałyby ze sprawozdania finansowego
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sporządzonego zgodnie z MSSF, xv odniesieniu do MSR 16 Środki Trwale, MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany
walut obcych, MSSF I Zastosowanie MSR jako podstaw rachunkowości, gdyż wskazanie tych danych w sposób
wiarygodny nie jest możliwe, pomimo dołożenia należytej staranności.

W odniesieniu do MSR 16 Zarząd Spółki nie posiadajednoznacznych danych co do wartości rezydualnej poszczególnych
kontrolowanych aktywów w postaci środków trwałych. Brak tych wartości uniemożliwia oszacowanie prawidłowego
odpisu amortyzacyjnego, w oparciu o czas ekonomicznej użyteczności, w poszczególnych latach, który ma bezpośredni
wpływ na wynik netto Spółki oraz na jego kapitały własne.

W odniesieniu do pozostałych Międzynarodowych Standardów” Rachunkowości niepublikowanie wynika z ich nieistotnego
wpływu na wyniki netto Spółki w poszczególnych okresach.
Zdaniem Zarzadu, analiza obszarów różnic oraz oszacowania ich wartości, bez sporządzenia kompletnego sprawozdania
finansowego wg MSSF jest obarczona niykiern niepc~ności. Obszar) wystepowania głównych różnic pomiędzy
niniejszym publikowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a
sprawozdaniem finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSSF

- MSR 8 Polityki rachunkowości, zmiany w oszacowaniach oraz błędy.
Zmiana polityki rachunkowości w postaci raportowania wyników zgodnie z MSSF znajduje się w zakresie MSSF I. W
ramach raportowania wyniku zgodnego z MSSF nie dokonywano jeszcze zmian polityk rachunkowości ani oszacowań.

- MSR 16 — Środki tnvałe
Rzeczowy majątek trwały ujęto według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozycja ta stanowi znaczącą część bilansu
Spółki. Jednocześnie jednak dla niektórych grup środków trwałych przyjęte stawki zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych powodują wydłużenie się okresu użyteczności dla Spółki środka trwałego ponad okres
jego ekonomicznej użyteczności, co nie jest zgodne ze standardem.
MSR 16 wymaga odrębnego amortyzowania komponentów środka trwałego. Spółka nie rozpoznała wszystkich
komponentó”v poszczególnych środków trwałych. Zastosowała zgodnie z ustawą o rachunkowości jedną stawkę
amortyzacyjną dla każdego środka trwalego jako całości. MSSF wymagają, aby koszt nabycia środka trwałego był
amortyzowany do jego wartości rezydualnej przez okres jego wykorzystywania xv jednostce. Spółka nie rozpoznała
wartości rezydualnej poszczególnych środków trwałych.

- MSR 21 — Skutki zmian kursów wymiany walut obcych.
Różnice wynikające z wyceny pozycji walutowych wg kursu średniego NBP - w sprawozdaniu finansowym i w danych
porówny”valnych pozycje aktywów i pasywów wyrażone xv walutach obcych zostały „vycenione według kursu srednie°o
NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
Zgodnie z punktem 23 MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”, pozycje te na dzień bilansowy przelicza się
przy zastosowaniu kursu zamknięcia, stanowiącego natychmiastowy kurs wymiany na dzień bilansowy. Kursem, Po
którym natychmiastowa wymiana jest możliwa, jest kurs kupna (w przypadku aktywów) lub sprzedaży (w przypadku
pasywów) wiodącego banku Spółki. W przypadku sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSR różnice
pomiędzy natychmiastowym kursem wymiany i kursem średnim NBP obciążyłyby wynik okresu, w którym przeliczenie
nastąpiło oraz uległyby odwróceniu xv okresie następnym.

- MSSF 1-Zastosowanie MSR jako podstawy rachunkowości
Zgodnie z ustawą o rachunkowości należności z tytułu dostaw i usług zostały w sprawozdaniu finansowym wycenione
kwocie wymagającej zaplaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny, tj. Po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość.
ryinczasen~ MSSF I wymaga, aby należności z tytulu dostaw i usług (o dlugim terminie wymagalności powyżej 3
miesięcy) wycenione był) x~ skorygowanej cena nabycia MSR 39 (wartość początkowa nie w kwocie nominalnej, lecz
wg MSR 18).

- MSR I - Prezentacja spraxxozdań finansowych
Składniki poszczególnych pozycji spra”vozdania finansowego sporządzonego wedluo polskich zasad rachunkowości oraz”
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej mogą się rożnic xx istotnym stopniu. Także zakres
informacji dodatkowej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości jest mniejszy od „akresu przewidzianego wymogami
M SS F.
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Stan na Stan na
AKTYWA 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

A AKTYWA TRWALE 21 783 607,87 13 917 572,30
Wartości niematerialnej prawne 3 431 127,65 719 156,03
I. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00
2. Wartość firmy I 504 312,86 655 853.27
3. Inne wartości niematerialne i prawne I 926 814,79 63 302.76
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0.00

II. Rzeczowe aktywa trwale 18 352 480,22 13 198 416,27
I. Srodkitnyałe 18 185 735,00 13 112696.45

a) grunty (w tym prawo użytkowania „vieczystego gruntu) 2 897 088,00 2 539 988,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 938 840,58 6 713 454,38
c) urządzenia techniczne i maszyny 2 797 231,03 2 000 580,41
d) środki transportu 1 459 868,40 716 274.78
c) inne środki trwale I 092 706,99 I 142 398.88

2. Srodki tr”vałe „v budowie 166 745.22 85 719.82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0.00

Ill. Należności długoterminowe 0,00 0,00
I. Od jednostek powiązanych 0,00 0.00
2. Od pozostalych jednostek 0.00 0.00

IV. Inwestycje dlugoterminowe 0,00 0,00
I. Nieruchomości 0,00 0 00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0.00
3. Długotermino”e aktywa finansowe 0.00 0.00

a) „vj~iostkacIi p0” iązan)cII 0,00 0.00
- udział) lub akcje 0,00 0.00
- inne papiery „vartościowe 0,00 0.00
- udzielone pożyczki 0,00 0.00
- inne długotermino”ve aktywa finansowe 0,00 0,00

b) „v pozostałych jednostkach 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0.00 0.00
- inne papiery wartościowe 0,00 0.00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0.00

B AKTYWA OBROTO”VE 41 540 748,72 31 856 077,61
Zapasy 18 429 270,00 18 811 882,96
I. Materiał) I 722 980.41 4 574 029.74
2. Półprodukty i p~~_uk”y „ loku —~ 0.00 0.00
3. Produkty goto”ve 3 782 959.61 I 045412,88
4. Towary 12 923 329.98 13 192 440.34
5. Zaliczki na dosta”vy 0,00 0.00

II. Należności krótkoterminowe 15 980 802,18 II 764 284,04
I. Należności od jednostek powiązanych 33 791,98 141 289.54

a) z tytulu dostawi usług. o okresie splaty: 33 791,98 141 289.54
- do 12 miesięcy 33 791,98 141 289.54
- powyżej 12 nhiesiecy 0,00 0.00

b) inne 0.00 0.00
2. Należności od pozostałych jednostek 15 947 010.20 II 622 994.50

a) z tytułu dosta”v i usług. o okresie spłaty: 15 002 447,84 10 889 745,04
- do 12 miesięcy 13 769 450,34 9 578 210,18
- powyżej 12 miesięcy I 232 997,50 I 311 534.86

b~ z tytułu podatków. dotacji. ceł, ubezpieczeń społecznych i I 600 70 131 230.33
„ zdro”votnych oraz innych ś”viadczeń „

c) inne 366 175,56 410 600.69
d) dochodzonenadrodzesądowej 576 786,10 191 418.44

III. Inwestycje krótkoterminowe 159 091,34 274 612,02
I. Krótkotermino”e aktywa finansowe __________________ _______ 159 091,34 274 612,02

a) „ cdnostkach „i .an”ch _______________________ 0.00 0.00
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0.00
0,00
0,00
0.00
000
0,00
0.00
0.00
0.00

274 612.02
274 612.02

0,00 0.00
0.00 0.00

.„.„0.00
6 97Ł 585,20 1 005 298,59

63 324 356,59 45773649,91
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udział lub akee
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa linansowe

b) w pozostalych jednostkach
- udziały lub akcje

udzielone pożyczki
- inne Lrótkotei-niinowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne „v kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

RAZEM AKTYWA:

15909134
159 091,34

—
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I.

IV.
„1•

VI.

VIII. Zysk (strata) netto

I.
I.
2.

3.

I.

I.

I.
2.

b)
e)

a)

b) inne

a)
b)

inne

c)
d)

O
2)
h)
i)

a)
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A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kanital_(funclu~)_podstawowv

II. Należne wpiaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udzialy (akcie) wlasne (wielkość uiemna)

Kapital (fundusz) zapasowy
Kapital (fundusz) z aktualizacii wyceny

35 370 807,75

Pozostałe kapitaly (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiealych

340 000,0
25 386 069,56

0,00
~0.00

200 000.00

28 446

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
~ ujemna)

0,00
0.00

069,56

B ZOBOWIAZANIA IREZERWY NA ZOBOWIAZANIA
Rezerwy na zobowiązania

0.00
2! 205 019,18

0,00
0,00

0.00
S

Rezerwa z tytułu odroezoneRo podatku dochodowego

584

0,00

738,19

a) dlugotermino”ve
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00
2

b) krótkoterminowe

0,00

981 050,38

Pozostałe rezer”vy

27 953 548,84

ą) dlugotermino”ve

0.00

20
0,00

b) krótkoterminowe

387 580,35

Ii. dlugoterminowe

0,00
0,00

0.00

Wobec jednostek po”viązanvch

0.00

0,00

2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki

0.00

0.00
0.00

0,00
0.00

0.00
0.00

0,00

z tytułu emisji dlużnych papieró” „artościo”yeh
inne zoho”iazania łinanso”e

6644 828.10

0.00

. d) inne
Ill. Zobowiązania krótkoterminowe

-„.„. Stan na Stan na
QC”: ~~„9&~ )~ N.” C~ „ PASYWA Nota 31 grudnia 2014 31 arudnia 2013

0,00
5

0,00

Wobec jednostek powiązanych

207 622.60

6 644 828.10
I 811 377.00

0.00

- do 12 miesięcy
z tytułu dostaw i uslug, o okresie wymagalności

5 207 622.60
4 249 985.00

0.00

- powyżej 12 miesięcy

0,00
I 833 451,10

21 282 021,50

(LOG

2. Wobec pozostalych jednostek

0.00

kredyty i pożyczki

153

957 637.60
14 980 508,60

563.95
„53 563,95

SI

153

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

049.2!

inne zobowiązania finansowe

563.95
SI 049,21

0,00
SI

- do 12 miesięcy
z tytulu dostaw i usług, o okresie wymagalności

049.2!

0.00
21 108

. powyżej ł2 miesięcy

0.00

988,25
3 765

e) zaliczki otrzymane na dostawy

0.00
14

970,06
908

zobo”viązania wekslowe

378.86
3

0.00
318 529.22

0.00

z tytulu podatków. ceł, ubezpieczeń

9 845

z tytulu wynagrodzeń

0.00

976.46
9 845 976,46

3. Fundusze specjalne

0.00
7 008

innych świadczeń

IV. Rozliczenia niędzyokresowe

017.69

0,00
7 008 oi~~i

0,00

ujemna „vartośc firmy

0.00

0,00

inne rozliczenia międzyokresowc

2 627 651,84

0.00

długoterminowe

701 272.95

0.00

4

krótkoterm ino we

I 218 183.22

168 116.94
439 030.95

19 469.30
2 886 085.67

26 699,24

RAZEM PASYWA:

21 080.53

0,00
199 449,15

26 699,24
0.00

0.00
199 449.15

26 699,24
63 324 356,59

0,00
199 449,15

Wartość księgowa 35 370 807,75 25 386 069.56
Liczba akcji 13 „100 000.00 12 000 000.00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zi) 16_j 2.64 L___,. 2.12

45 773 649,91

„Ii

C
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I. Należności warunkowe

LI. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.2. Od pozostalych jednostek (z tvtulu ________________________________

- otr. man ch waranci i „or ~czeń
2. Zobowi zofia warunkowe

I I Na rzecz jednostek o”it zan”ch (z tvt ______________

- udziclon ch a”aranc I pur .

1,2. Na rzeci . „zostalvch jednostek (it tulti
- udzie on ch „vurnnejiipor „elen

3. Inne z tulu
- przc”vłaszczcnie na środkach trwałych
- przewłaszczenie na zapasach
- zastaw na zapasach
- hipoteki na nieruchomościach
- „veksle in blanco

Pozycje pozabilansowe, razem

Końskie, II maj 2015r.

I 438 709,40
600000.00
600 000,00
838 709,40
838 709,40

_______ 35 576 486,34

5 000 000,00
5 000 000,00

15600000,00 15200000.00
14976486,34 11517557.08
37015 195,74 32 030 337,87

CZŁO RZĄDU

Tomasz Gierczyńshi

31 grudnia 2014 31 •rudnia 2013
-„

312 780,79
0.00
0.00

312 780.79
312 780.79

31717557,08

GŁÓWN” ~SIĘGOWY

mg~iof” ~LLJ”~yńSki

(-7t ONI 1” :~ ~ZPDU

J „o~p” /t~ (I rtl vpIskl

ZAR7 D

erzegorz uvzv,~skz

„„ „ akrev”ic

BETO MAX Polska S.A



C. Zysk strata brutto ze rzedaż 4-B
D. Koszt s.rzedaż
EKos oóIn””ozarz dii
F. Z sk strata na s rzedaży C-D-L
G. Pozostałe •rz chod o.erac ne

III. Inne „i chod o.erac”ne
I-I. Pozostale kos o „erac ne

11. Aktualizaca wartości akt „o” nieflnanso” ch

I. D widend I udzial ~ . skach, w t rn:
- od ednostek . . „i” -an ch

ii. Odsetki, „v t m:
-od ednostek .. wi tan ch

III.! sk ze zb cia inwestycji
IV Aktualizaca wartości in”estv”
V. Inne

K. Koszt finansowe
I Odsetki, „ t rn:

-dla jednostek po”j~pvch
II Strata ze zb cia inwest cji
III. Aktualizaca „artości in”cst e
IV Inne

M. W nik zdarzeń nadzw czn”n ch Mj.-M.II.
IZ ski nadnv ezane

L sk strata netto zanualizowan
Srednia ważona liczba akcji zw)kl”ch
Z”sk strata na edn- akcę e”ykh w zi
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji ~w”y kłych
Rozwodnion z sk strata na cdn akcj z” kl. w zi

Konskie li maj2OlSr

GŁÓWNY „CS!ĘGOWY

Ing;- „jutr K „tzv;~skj

•L~filfl

n
fl
fl

—
fl

20

21

5 584 738 19
Ił łił Ił

w zł
44731 352,60

835 963 6

26 979 034,58
)92 934,2

7316 588.67

62 259,84
4 208 976 71

35801,84
0.””
000

35801.84
o-oo
0.00
0.00
0,00

600 172,17
508 705.00

0,0
0.00
0.00

91467.17

p~tSKJ SA „

26-200 KOt 5K~t, uL

JW~1h~óitżysków i strat
Wariant kaiku łac n

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych

I Pr chad netto ze s.rzedaż .roduktów
li. Przychody netto ze sprzedaży towarów i rnaterialó”v

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II Wartość sprzedanych towaró” i materiałów

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywó” tr”alych
II. Dotacje __________________________

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
w zł

58231 732,48
I 404 826,53

31920083,92 19184817.66
26311648.56 25546534.94
34611 197,40

962 191,36
18054498,36 _______

16556699.04 19662445,91
23 620 535,08 Ii 752 318,02

3 964 101,97 3 079 632,59
13256022,37 10360495,91
6400410,74 4312 189,52

669 884,89
18060.50

447 528,10 ________________

204 296,29 98 456.32
154 135,34 414 200,61

0,00 0.00
110924,70 351 940,77
43210,64

6 916 160.29
12794,39

L Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

IlL Inne koszty operacyjne
1. Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej (F+G II)
J. Przychody finansowe _________________________

310 987,80
0.00

212 531.18

I 821,06

24

0,00
0,00
0,00

7973.33
736 512,49
608 616.92

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)

I
I
I

II. Straty nadzwyczajne
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)
O. Podatek dochodowy

a cz”ść bież ca
h cz ć odroczona

P. Pozostalc oba i „ „ mnicszenia zysku (zwiększenia straty)
R. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych

cenian ch metod • raw wiasności
S. Z sk strata netto N-O-P-ł/-R

127 895,57
6 192442,191 3644606,38

0.00
5391 251,77
6 192 442,19 663 556,00

607 704,00 663 556.00

0,00
0.00
0,00

3 644 606,38

000

0.00

5 584 738,19

0,00

2981 050,38

30

2981 050.38

P7ZARZAD

si „skI

~ „4k~”4 it”
retu

12 000 000.00
0.25

„1 ARĄ.

/„; „ I”itr viz ~k;

!4.”=~ ZARZĄDU

/ „w~ iski



I. Pr chod netto ze s.rzedaźv roduktó”
II. Zmiana stanu .roduktó”v (zwi kszenie -r, zmniejszenie -

Ill. Koszt w tworzenia .roduktów na nłasne. trzeb”jednos
IV,Pr. chody netto ze sp”zedażvw”aio” i matennło” ___________

B. Koszt działalności op~”ey~nej
I Amort „zac”a _______________________________

II - 7” cie materinłón ener ii
Ill. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty w tym:

- Podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materialów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe •r chad 0.-rac fle

I. Z sk ze zb cia nielinanso”v ch akt „ow trwał c
II. Dotac”e
III. Inne .rzvchod „O• iac ne

E. Pozostale kos o”erac ne
I. Strata ze zbycia nieflnanso” ch aktvwó” trwa ye
II. Aktualizacja wartości akt wó” niefinansowych
III Inne koszt °. rac jne

F. Z sk strntn z dzintolności operacyj~ęj_(C+D-E)_,__
G. Przychody finansowe

I D „idei~” i udziały wzyskach.””m:
dnostek i an ch _____________________

I Odsetki, „v t m.
-od „ednostek .. „i - an ch

III. Zysk ze zbycia inweslycji

I. Odsetki, „v t :
- dla „ednostek • swi . an ch

II. Strata ze zb „cia inwest „ci
III. Aktualizac”a wartości in”e~t”c
IV. Inne

I. Z sk strata •ziałaI irspod” ren” (I”+G-Il)
3.W nik zdarzeń nadz”.yczajnvchjJi-J.II)

I. Z „ski nadz” cza”ne
II. Strat nadzw „czajne

K. Z sk strata brutto 1+1-J
L. Podatek dochodow

a) cz ść bież-ca
b) cz ść odroczona

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
wzł wzl

45 776 765,48
835 963,67

19184817,66

60 969 279 1
I 404 826,53

31920083,92
2 737 546,73

958 464.52
19662445.91
4312 189,52

310 987,80
0,00

212 531.48
98 456.32

414 200,61
0.00

351 940.77
62 259.8 I

4208976,71
35801,84

0.00
0,00

35801.81
0,00

0.00
600 172,17
508 70&00

0.00
0,00
0.01)

91467.17
3 644 606,38

0,00
0,00 000
0,00 111111

Końskie, II maj2OISr

GLÓ\VN „SIEGOWk

Ing;”)rr~;”czyński

PR P ZAR U

(izegi z „sn;isk

~ i”

7Ł)NIb „1 4

5iitr”, „zvk”

C „KZ4Rzp”Du

Tomasz Gierczyński

nirns”
wzst n
E1c~”

Po&SKA~ SA.
26-2CC KON”ih” L Ii (3Órfl.2 2a

„ fix „1 jib 13 4~
. ant~.ęro”M”awt~

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A- Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych

0.00
26311648.56
54 568 868,47

1875308,13
15786642,48

I 045 412.88
0.0

25 546 53 1.9 I
41464575,96

143880261
6 327 628.78
4 248 596,645298471.55

582 507,73 307 254,36
0.00

10991 538,48 7169125,74
2111667,41 1352257,40
I 366 033,65

16556699,04
6400410,74

669 884,89
18060,50

447 528,10
204 296,29
154 135,34n

IV. Aktualizac”a „~artości inwest „ci

0.00
110924,70
43210.64

6916 160,29
12 794,39

0.00
0,00

4821,06

V. Inne
H. Koszty finansowe _____________________________________

0,00

I I
I I
I I
I I

7 973,3 3
736 512,49
608 6 16,92

0.00
0,00
0.00

127 895.57
6 192 442,19

0.00

141. Pozostale obowiĄzkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw wiasności ___________________________________

O. Z 5k strata netto K-L-MI+/-l\

6 192 442,19
607 704,00
607 704,00

0,00

3 644 606,3 8
663 556,00
663 356,00

0.00
0,00 0,00
0.00 0,00

5584738,19 2981050,38

I3EIOMAX Polska S/f



.p”KSKM s.~
„ K KIE . Coma 2a .~?7~e~taW1ernezm1aI1 w kapitale (funduszu) własnym

31 trudnia 2014
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM „v zł

l.a. Kapital własny na początek okresu (BO), Po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Ka .ital zakiado na ocz tek okresu

II. Zmiany kapitału zakłado”vego 140 000,00 200 00000
a) zwiększenia (z tytulu) 140 000,00 200 000.00

200 000.00
- emisji akcji (w dania udz

b zmniejszenia (z t tulu
- umorzenia akcji (udzialó”

1.2. Ka • ital zaktadow na koniec okresu
2. Należne w • ła na ka hal zakładowy na „ c tek okresu

„JrĄwIMM”Mm~araI”n”

a zwi-kszenia z tytułu
- •.działuzy~i

h zmnie”sienia („ LvLuIu) _______ __________________________

6.2. Pozostale ka italy rezerwon cna koniec okresu ______________________

7. Z sk strata z lat ubieglych na początek okresu
7.1. Z sk z lat ubie•l ch na ocz, tek okresu

a zmian .rz j t eh zasad • lit ki rachunko”vosci
b korekt bi dów •odstawow ch

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, Po uzgodnieniu do danych
„„równ aln ch
a) zwiększenia (z tytułu)

- podziału zysku z lat u~j~Ivch
b zmniejszenia (z tytułu

-zasilenie ka” italu rezCr\”o\~e O
- przeznaczenie na dywidendę

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubieglych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityko rachunkowości
b kore bł dó” •„dstano”vch

7.5. Strata z lat ubiel ch na „ocz tek okresu, „o uzodnieniu do dan ch

I.Ka • ital własny na początek okresu (BO
a zmian trz t ch zasad • lit ki rachunko”ości
. korekt bł dów .. .stawo” ch

3” •rudnia20l3
w xl

17627614,18
0.00
0,00

25 386 069,56
0,00
0,00

25 386 069,56
1 200 000,00

17627614,18
I 000 000,00

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapital zaklaclowy

140 000,00
0.00
0,00

340 000,00I

b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapital zakladowy na koniec okresu

3. Akcje (udziały) wlasne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) wlasnych

a) zwiększenia (z tytułu) ________________________________________

0.00
0.00

1 200 000,00

b) zmnieszenia (z łvtulu)
32 Akee udzial własne na koniec okresu

4. Ka • ital za. asow na oczątek okresu
4.1. Zmian ka. galu za,aso%c~o

a) zwi „kszcnia z tvtulii)
- emisji akcji pow)2ej „ai-tości nominalne
- 7 .odziału sku (usta”%owo

0.00
0.00
0,00

14819107,24
638591191

0,00
21205019,18
7241050,38
7241 050.38
5 460 000.00
1781050,38

- wniesienie kap. z przejętej s-ki (przypadającej na kap. z aktual. wyceny)
. zwiększenie z tyt. przeszacowania sprzed. Środka trwałego

b) zmniejszenie (z~ytułu)
- pokrycia straty okresu ubieglego
- inne

6385911.94
4 577 405,00
1808 506,94

4.2. Ka • ital za • asoj na koniec okresu 28446069,56
5. Ka. ital z aktualizaei w „cen „na ocz, tek okresu

5.1. Zmiany ka.itału zaktualizaeji w cen _________

a) zwiększenia (z tylulu)

0.00

b) zmniejszenia (z tytułu)

0.00
21205019,18

0,00 „XiIi
0.00 111111

5.2. Kapital z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałó”v rezerwowych

0.00

0,00 0.00
0.00

0.00 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00

2981 050,38 I 808 506,94
0,00 0,00

0.00
0,00 ~T~i1

2981050,38 I 808 506,94

BETO W VP”hk.



„orówn ala ch

7.7. Z sk strata z lat ubieg~ycł” na koniec okresu
8. W nik netto

a sk netto
b) strata netto
c od.is r sku

II. Ka • kał własn na koniec okresu Bi __________________

III. Ka” ital wlasn „ •0 uwziędnieniu pro. ono”anego . odnału z sku „okr Cia straty

Końskie, 11 maj 201 Sr.
7ŁONE ARZĄ.

P~ES AR
~~ÓWNY,~~ĘGOWY Jrz~ C P gr ~gr „tzvkzerąurz A”~$. „ iski

nigr”f P KŹczyński
C jp1 jig” & ~u CZŁON

RZĄDU
(ilkl~!”4”iCZ

Tomasz Gierc”y,;sk/

a) zwiększenia (z tytułu)
- korekta błędó”v podstawowych

b) zmniejszenia (z tytułu)
-pokrycie z zysku

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ____________________

5584738,19 2981050,38
5584 738,19 298” 050.38

0.00
0.00

35 370 807,75
35 370 807,75

0.00
0.00

25 386 069,56
25 386 069,56

J7 BETOMAX Polska SA.



j~ ~N S

CIW POLSKA „ą 2

2&2O~R~2~ 30
tet ~ . ~„ą .l6&.?0ń”._~”~ „ . „ąŁVFRilcbuneK . rze s lywow . iern Zn ch

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Prze” środków „leni in ch z dzialalności a „erac „ne - metoda . średnia

I. Zysk (strata) netto 5 584 738,19
II. Korekty razem -2212201,53

I. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw wlasności
1875308,13

________ 0,00
2. Amort „zac”a
3. Z ski) strat z t tulu rożnie kursow ch
4. Odsetki i udzial _„~yskach(dv”idend”
5. Z „sk strata z t tulu dzialalności inwest”~j~ej
6. Zmiana stanu rezer”
7. Zmiana stanu za”asó”
8. Zmiana stanu należności
9 /miana stanu zobo”i~Eań krótkotcrminou”ch, z „vyjaiki~~ pożyczek i kredvtow
10 Zmiana stanu rozliczeń mi d,”okrcsow”ch
II Inne korekt

Ill. Przc”l
B. Prze.l
1.W.l

I. Zb cle wartości niernateria n ch i .ra”vn „ch oraz rzeczow eh akt wów trwał”,ch
2. Zb cie inwest ci w nieruchomości oraz wartości niernaierialne i .rawne
3. Z akt „vów finanso” eh, „ t rn:

a w „ednostkach po”vi~eanych
- zb cie ak wow finansowych .

- d vidend i udzial „ / „skuch
- s lata udzielonych „o~ „czek dlugoterminowych
- odsetki
- inne „ .Ivwy z aktvwó” flnansou~ch

b w . zoswl ch „ednostkach
. zb „cie akt WÓ” flnanso” „ ch
- d widendv i udiiał” „ /\sknch
- s.łata udzielon~~_poż~cick dlueotcnnino”)ch
- odsetki
— inne „v .1 wy z akt” „0” linanso” „ ch

I. Inne „ 1” „ in”c~t”c\jnC
II. W/ datki

I. Nab cie wartości niematerialnych i „rawo „ch oraz rzeczo” ch akt wó”v tr”ał ch
2 Inwest cje „v nieruchoniosci oral wartości niematerialne i .rawne
3. Na akt „a finanso”e, „ t m:

a w „ednostkach „„„i” an ch
-nab cie akt „v6” finanso””,ch
- udzielone .. czki dłuuoterrninoue

b „v .. zosta ch „ednostkach
- nab cie akt wów flnanso” eh
- udzielone „o”. czki długoterminowe

4. inne” „datki inwest c ne
Ill. Prze” .ieni inc netto z dzialalności inwcst c „ne 1-II

C. Prze .1 w środków • leni in cli z dzialalności finansowe

I Wpływy netto „ emisi akcji („)dania ud,ialo”) i inn”ch instrumentó” kapitało”ych
orazdo.łatdoka”ital I

2 Kredyt” i ..życzki
3 I misa dłużnych papiero” „ .irtw.c io” ch
I In e w .1 w linanso” e

II. W datki
I Nab cie akcji (udziałów wlasnveh
2 D vidend „ i inne „ „łat „na rzecz „łaścicieli
3. Inne, niż w.Iat narzecz „vłaścicieli, w „datki zt tulu „„działu . „sku

-—.„—.

I 438802,61
0.00

I 359.98 0.00
0,00 0,00
0.00 0.00

382 612.96 -4 103 442.05
-4 461 166,31 472 570.93
6 128 720.23 -578 608.09

-6 139 036,52
0,00

3 372 536,66

„Ił
-tł.

;;;0,00

~:S
0,00 Xliii
0,00 „I”ll
~xiflI Vii

9 699 224,75 6 27! 288,76

31 grudnia20l4 31 grudnia20l3
„v zł „v zI

2981 050,38
-3254263,19

„icni inc netto z dzialainości a. mc ne” 1+/-II
środków • leni in cli z dzialalności inwes c ne”

-483 586.59

-273 212,81

23 939.50
23 939,50

0,00
Ó,ó0
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00

9 688 257.80

0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4 547 777.98
9 688 257,80 4 547 777.98

0.00

I. W”l

0,00
-9664 318,30 -4547777,98

5 460 000.00

4 239 224,7 5
0,00
0,00

3 522 963,79
0,00

I 200 000,00

4777405.00

I 493 883.76
0.00
0.00

1319 101,73
0.00

4. Spłaty kredytów i pożyczek I 077 447,44
5. Wykup dłużnych papierów „vartościo”vych ____________________________________

6. Z t łu inn ch zobowi” „ań finanso”v”ch
7. Płatności zobo” i „ań „ ntulu umo” leasin - u finansowe o
8. Odsetki
9 Inne „ datki tinanso”e

0,00 „Xliii
680 004,00

0,00
I 244 156.37 639 097.73

I 359.98 0.00
0.00„Xliii

BETO WAXPo/sko S I



Ill. Prze I ieni żne netto z dzinialności Iinnnsowe (I-II)
D. Prze ł w ieni żne netto, razem A.Ill+/-B.Ill+/-C.lll
E. Bilansowa zmiana stanu środków leni żn cli, w tym:

- zmiana stanu środkó” leni żn ch z tulu różnic kuiso” ch
F. Srodki icni ne na ocz” tek okresu
G. Srodki leni ne na koniec okresu F+/- D „w in:

-00 raniczone możliwości dvs onowania

Końskie, 11 maj

24~~ P

„9

6176260,96
-115520,68
-115520,68

0,00

4952 187,03
131 196,24
131 196,24

0,00
274 612,02 143 415,78
159 091,34 274 612,02
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CZĘŚĆ 1. — Noty objaśniające do bilansu.

Nota 1.1 (do poz. A.1. aktywów)

Nota 1.2 (do poz. A.1. aktywów)

719 156,03

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCh))
Rek2014 a b c d

nabyte

koszty koncesje, zaliczici na

wyszcze~óInienie zakończonych patenty, inne wartości wa~ogci Wartościwartość flrmy licencje i niematerialne i niematerialne „ niematerialne
prac podobne prawne i prawne,

rozwojowych „vartości, w razem

tym:
. oprogramOwanie
komputerowe

a) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych 0,00 728 725,86 I 013 057,59 I 013 057,59 0.00 0,00 I 741 783,45
na początek okresu .

b) zwiększcnia(ztytulu) 0.00 t065 219.39 45 135,52 45 135,52 2 03! 283,46 3 141 638,37
-zakup I 065 219,39 27 135.92 27 135.92 0,00 I 092 355,31

-włączenie nowego podmiotu 7 999,60 17 999.60 2031 283,46 2 049 283.06
do konsolidacji
c)”j~iniejszenia(zIyIulu) 0.00 000 12 76595 12 765.95 0,00 0,00 12 765,95

-likwidacja 12 765.95 12 765,95 12 765.95
-~p~edaż 0.00 0.00

d) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych 00 I 793 Oh 2~ I 015 427 16 I 0.15 „127.16 2 031 283,46 0,00 4 870 655.87
na koniec okrcsu
c) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek 72 872.59 949 754,83 949 754,83 0,00 0,00 I 022 627.42
okresu
I) amortyzacjazaokres 0_00 216 759.80 64 722,12 64 722,12 135 418,88 0,00 416 900,80
(„. tytułu)

-zwiększenia 216 759.80 59488,47 59488,47 135 418.88 411 667,15
-„vlączenie nowego podmioto 17 999,60 17999.60 17 999,60
do konsolidacji

-zmniejszenia 12 765.95 12 765.95 12 765,95
g) skumulo”vana amortyzacja
(umorzenie) nakoniec 0.00 289 632.39 I 014 176,95 I 014 476,95 135 118,88 0,00 I 439 528,22
okresu
Ii) odpisy z tytułu trwalej
utraty wanosci na początek 0,00 0,00
okresu
- zwiększenie 0,00 0,00
- zmniejszenie 0,00 0,00
) odpisy z tytułu trwalej

utraty „vartości na koniec 0.00 0.00
okresu
j) wartość netto wartości
niematerialnych i 0(1(1 I 504 312.86 30 950,21 30 950,21 I 895 864,58 0.00 3 43! 127.65
prawnych na koniec okresu

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 31 grudnia 2014 31 grudnia 20t3
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy ! 504312,86 655 853,27
c) nabyte koncesje, patenty. licencje i podobne wartości, 30 950.2! 63 302,76
w tym:

- oprogramowanie komputerowe 30 950.21 63 302,76
d) inne „vartości niematerialne i pra”vne I 895 864.58
e) zaliczki na „vartości niematerialne i pi-3”vne
Wartości niematerialne i prawne_razem 3431 127,65
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
Rok2013 a b c d e

nabyte koncesje, patenty, licencje 2aliczki na Wartości
• koszty podobne warto”ci w tynt inne wartosci . niematerialne

Wyszczególnienie zakonczonych ~ nrmy . niematerialnej . i prawne,
prac . niematena ne

. oprogramowanie pra”vne razem
rozwojowych komputerowe I prawcie

a) wartośc brutto wartości
niematerialnych i 086 251,12 I 086 251,12 I 086 251,12
prawnych na początek
okresu
b) zwiększenia (z tytułu) 728 779,86 10 622,00 tO 672,00 739 397.86

- zakup 728 725,86 10 672,00 10 672,00 739 397,86
c) zmniejszenia (z tytułu) 83 865,53 83 865,53 83 86553

- likwidacja 83 865,53 83 865,53 83 865,53
- sprzedaż 0,00

d) wartość brutto wartości
niematerialnych i 728 725,86 I 013 05759 I 013 057,59 I 741 783,45
prawnych
na koniec okresu
e) skumulowan a
amortyzacja (umorzenie) 658 010.56 658 010,56 658 040,56
na początek okresu
I) aniortyzacjaza okres 72 872,59 29] 71427 291 714,27 364 586,86
(z tytułu)

. zwiększenia 72 872,59 375 579,80 375 579,80 448 452,39
- zmniejszenia 83 865,53 83 865.53 83 865,53

g) skumulowana
amortyzacja (umorzenie) 72 872,59 949 754,83 949 754,83 I 022 627,12
na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwalej
utraty wartości na 0,00
~tekokresti_______
- z”viększenie 0_00
- zmniejszenie 0,00
) odpisy z tytułu trwalej

titraty wartości na koniec 0,00
okresu
j) wartość netto wartości
niematerialnych i 0,00 655 853,27 63 302,76 63 302,76 0,00 0,00 719 156,03
prawnych na koniec
okresu

Nota 1.3 (do poz. A.I. aktywów)

WARTOŚCI NIEMATERIALNEJ PRAWNE . .

(STRUKI URA WLASNOSCIOWA) 31 gi udnic 2014 31 grudnia 2013
a) własne 3 431 127,65 719 156.03
b) używane na podstawie timowy najmu, dziei-ża”vy lub innej umowy, cv
tym umowy leasingu, „v tym:
Wartości niematerialnej prawne razem 3 431 127,65 719 156,03

Nota 2.1 (do poz. A.II. aktywów)

~RŹECZOWE AKTYWA TRWAŁE :~: 31 grudnia 2014 31~grudnia 2013.
a) środki trwałe, w tym: 18 185 735,00 13 112 696,45

- grunty 2 897 088,00 2 539 988,00
(cv tym_prawo_użytkowania_wieczystego_gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 938 840,58 6 713 454,38
-urządzenia techniczne imaszy~y 2 797 231,03 2 000 580,41
- środki transportu I 459 868,40 716 274,78
- inne środki trwale I 092 706,99 I 142 398,88

b) środki trwale cv budowie 166 74522 85 719.82
c) zaliczki na środki trwale „ budowie
Rzeczowe aktywa trwale, razem 18352 480,22 13 198 416,27

Nota 2.3 (do poz. A.II. aktywów)
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Nota

Nota 2.2 (do poz. A.II. aktywów)

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCh (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w budynki,lokale i . . . zaliczki

tym prawo obiekty urządzenia . środki - inne środki na środki Środki trwale,
trwałe „yRok 2014 użytkowania trwale w razeminzynierii technicznej transportu środki tr”i,ale budo”viewieczystego lądowej i maszyny budowie

gruntu) wodnej

a) wartość brutto
środków trwałych na 2 539 988,00 7 85l 265,49 3 340 808,13 3 895 221,81 1 911 692,71 85 719,82 0,00 19 624 695.96
początek okresu
b) zwiększenia (z

357 0000 3 167 200.00 2 048 196.35 283 168,03 371 90392 I 350 393,13 Q00 8 877 961.43
tytułu)
-wiączenie no”vego
podmiotu do 357 00.00 3 467 200,00 I 090 307,16 201 419,01 113 788,06 0.00 5 259 814.23
konsolidacji

. zakup 410 970,51 67 000,00 228 115,86 1 350 393,13 2 056 479,50
- inne 546 918,68 I 014 749,02 1 561 667,70

c) zmniejszenia (z 0,00 0,00 30 000,00 179 677,99 0,00 1 269 367,73 0.00 1 479 045,72
tytułu)

- sprzedaż 30 000,00 179 677,99 209 677,99
-likwidacja 0,00 0,00
-inne I 269 367,73 1 269 367,73

d) wartość brutto
środków trwałych na 2 897 088,00 II 318 465,49 5 359 004,48 4 998 711,85 2 283 596,63 166 745,22 0,00 27 023 611,67
koniec okresu
e) skumulowana
amortyzacja 0,00 1 13781 ItI 1 340 227,72 3 178 947,03 769 293,83 0,00 0,00 6 426 279,69
(umorzenie) na
początek okresu

O amortyzaejaza okres 0,00 241 813.80 I 221 545,73 359 896,42 421 595,81 0,00 0,00 2 244 851,76
(z tytułu) .-.-

- zwiększenia 0.00 241 81380 1230 295,73 536 884.91 121595.81 0,00 0,00 2 430 590,25
- amortyzacja 0.00 2.11 813,80 „187 305,78 121 701,35 312 820.05 0.00 1 463 640.9~

planowa „—————--—

-włączenie nowego
podmiotu do 0.00 0.00 742 989.95 115 183,56 10$ 775.76 0,00 966 949,27
konsolidacji

- zmniejszenIa 0,00 0,00 8 750,00 176 988,49 0.00 0,00 0,00 185 738,49
. sprzedaŻ 000 0.00 8 750,00 176 988,49 0,00 0,00 185 738,49
. likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g) skumulowana
amortyzacja 0,00 I 379 624,91 2 561 773,45 3 538 813,45 I 190 889,64 0,00 0,00 8 671 131.45
(umorzenie) na koniec
okresu
h) odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
na początek okresu
- zwiększenie 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00

:R0DKJ TRWALE BILANSOWE—(STRUKTURA.WŁASNOŚcIOWM 31 gi-udniW2Ol4l 31ridńii~Ź013:
a) własne 15 002 745,45 10 804 580,19
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym ~ 349~ 2 393 836,08
umowy leasingu :

- inne środki trwale 2 231 197,21 1 466 605,54
- samochody I I 18 537,56 927 230,54

Środki trwale bilanso”ve razem 18 352 480,22 13 198 416,27

2.4 (do pOz. AJI. aktywów)

ŚRODKI-TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO:-1:-~ - 31 grudaia 2014~13Łgńidtiia-2013 -

-używane na podstawie umowy najmu. dzierżawy lub innej umowy. w tym 0 00 0 00
umowy~ „ „ -

- leasing - 0,00 0,00
- wartość gruntów uży 2wpnych wieczyście 0,00 0,00

Srodki trwałe wyknzywanep~zabiInnsowo, razem 0,00 0,00
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Nota 3 (do poz. A.IV. aktywów)

PAPIERY WARTOSCIOWE, UDZIAŁY I INNE 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE, RAZEM
A. Z nieograniczoną zbywalnościa. notowane na gieldach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujace wartość (za okres)

- „vartość na początek okresu

- „vartość wedlug cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aklualizojące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość wedlug cen nabycia

c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

— zitiiiieiszeiaie 0,00 6,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

i) odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
na koniec okresu

j) wartość netto

środków trwalyeh na 2 897 088,00 9 938 840,58 2 797 231,03 1 459 868,40 1 092 706,99 166 745,22 0,00 18 352 480,22
koniec okresu

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
„ „ - btidynki,

- grunty („ lokale i - ~. - zaliczki
tym Prw”O obiekty urządzenia - srodki - inne - środka na środki Środki trwale,

Rok2013 użytkowania inżynierii techniczne i transportu środki trwale „~ t~W trwale W razem
„vteczy tego . budowielądowej i naas”yny budowie

gruntu) wodnej

a) wartość brutto
środków Irwalych na 2 473 000,00 5 782 636,43 1 512 881,65 3 835 969,35 947 288,41 68 890,73 0,00 t4 620 666,57
początek okresu
U) zwiększenia (z tyttilu) 66 988,00 2068 629,06 827 926,48 59 252,46 964401,30 5 404 507,61 0,00 10 391 707,91
~p~~ejęcie s-ki zależnei 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01)

- zakup 66988,tlO 2068 629.06 589 277,30 59 252,46 206119,78 5 404 507,61 8 394 774,21
- inne 0,00 0,00 I 238 649,t8 758 28I,52 I 996 933,70

c) zmnieiszeoia (z tytulti) 0.00 0,00 Ó~~” 0,00 0,00 5 387 678,52 0,00 5 387 678,52
- sprzedaż 0,00 0,00
-likwidacja 0,00 0.00
-inne 5 387 678,52 5 387 678,52

d) wartość brutto
środków trwałych na 2 539 988,00 7 851 265,49 3 340 808,13 3 895 221,81 1 911 692,71 85 719,82 0,00 19 624 695,96
koniec okresu
e) skumulowana
amortyzacja (umorzenie) 0,00 236 682.47 804 615,24 2 685 278,70 517 103,79 0,00 0,00 4 243 680,20

.oiip.ą~zą~k okresu
I) amortyzacja za okret („ 0,00 901 28,61 535 612,48 493 668,33 252 t90,04 0,00 0,00 2 182 599,49
tytułu)

-zwiększenia 0,00 901 128,61 535 612,48 493 668,33 252 190.04 0,00 0,00 2 182 599,49
amortyzacja 0.00 173 024,03 203 769,09 443 467,98 170089.12 0,00 0,00 990 350.22

planowa —

- inne 0.00 728 104,61 331 843.39 50 200,35 82 100,92 0,00 1 192 249,27
- zmniejszenia 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-sprzedaż 0.00 0.00 ~00 0,00 0,00 0,00
- likwidacja 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

g) skumulowana
amortyzacja (umorzenie) 0,00 I 13781 t.11 I 340 227,72 3 178 947,03 769 293,83 0,00 0,00 6 426 279.69
na koniec okresu
li) odpisy z tytułu tr”valej
utraty „vartości na 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
początek okresti
- zwiększenie 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i) odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości na koniec 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
okresu
j) wartość netto środków
trwalych na koniec 2 539 988,00 6 713 454,38 2 000 580,41 7t6 274,78 1 142 398,88 85 719,82 0,00 t3 198 4t6.27
okresu
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- korekty aktualizujące wartość (za okres)
— „vartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagieldowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):
— koiekty aktualizujące wartość (za okres)

- „vartość na_początek okresu

- wartość według cen nabycia

b)_obligacje_(wartość_bilansowa):

— korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu

- wartość wedlug cen nabycia

c) inne — wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
— korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

— wartość wedlug cen nabycia

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na ii nku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

— wartość wedlug cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty_aktualizujące wartość (za_okres)

- wartość na początek okresu

- wartość wedlug cen nabycia

c)_inne — wg_grup_rodzajowych_(wartość_bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu
- wartość_według_cen_nabycia

D. Z ograniczonązbywalnością (wartość bilansowa) 0,00 0,00
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0,00 0,00

- korekty aktualizujące „artość (za okres) 000 0.00
- wartość na początek okresu 0.00 0,00
— wartość „vcdlug cen uah\ ela 0,00 0.00

b) obligacje (wartość bilanso”va).
— korekty aktualizujące „ artość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia

c)_inne — „vg_grtlp_rodzajowych_(wartość_bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia, razem 0,00 0,00
Wartość na początek okresu, razem 0,00 0,00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 0,00 0,00

Nota 4 (do poz. KI. aktywów)

ZAPASY 31 grudnn 2014 31 grudnn 2013
a) materiały ! 722 980,4! 4 574 029.74
b) półprodukty i produkty” toku 0,00 0.00
c) produkty gotowe 3 782 959.61 1 045 412.88
d) towary 12 923 329,98 13 192 440.34
e) zaliczki na dostawy 0,00 0,00
Zapasy, razem 18 429 270,00 18 811 882,96

W 2014 r. nie wystąpiły okoticzności uzasadniające tworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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Nota 5.1 (do poz. B.II. aktywów)

- dochodzonc nn drodze sądo”e~ ______________________________ 576 786, tO
Należności krótkolerminowe „wito. razeni 15 980 802,18
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności królkolerininuwc brn Ito, łojeni

Nota 5.2 (do poz. KU. aktywów)

okresu
—stan odpisów aklualiztijących „ artość należności krótkoterminowych z tyt. dostaw i usług na 976 353 56

koniec okresu „

Nota 5.3 (do poz. B.II. aktywów)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO . .31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej 16 175 027,53 12 483 959,67
b) „v walutach obcych (wg waltit i po przeliczeniu na zI) 782 128,21 147419,11

jednostka walutowa EUR 183 499,09 35 546,66
po przeliczeniu na PLN 782 t28,21 147419,11

Należności krótkotcrn,inowc,razcni 16 957 155,74 12 631 378,78

Nota 5.4 (do pOz. B.II. aktywów)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) -

O POZOSTAŁYM Ol) 1)NIA BILANSOWFGO OKRESIE 31 gi iidm 2014 31 grudnia 2013
SPŁATY:
a) do I miesiąca ( z”iazane z normalnym tokiem sprzedaży) 8 815 531 59 4 494 868,89
b) powyżej I miesiąca do3 inie~cn 843 5 13,35 526 509,55
c) powyżej 3 miesięcy do 6 nuesiecy 0,00 0,00
d) powyżej 6 miesięcy do I rokti 0,00 0,00
e) powyżej I roku I 232 997,50 1 31 I 534,86
I) należności przeterminowane 5 120 550,94 5 565 216,02
Należności ztytulti dostawi usług, ra-~em (brtitto) 16 012 593.38 II 898 129,32
g) odpisy aktualiztijące wartość należności z tytułu dostawi usług 976 353,56 867 094,74
Należności z tytulu dostaw it~s!ug, flizem (netto) IS 036 239,82 Ii 031 034,58

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ~HJ H 31 grńdnifl014~, :H31 ~ńidńin2O13
a) od jednostek powiązanych 33 791,98 141 289,54

. ztytulu dostaw usług, o okrcsic splaty: 33 791,98 141 289,54

:~9 12 miesięcy 33 791,98 t41 289,54
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
- inne 0.00 0,00

- dochodzone na drodze sądowej 0,00 0.00
b) należności od pozostalych jednostek 15 947 010,20 11 622 994,50

. z tytułu dostawi usług, o okresie spłaty: 15 002 447,84 10 889 745,04
- do 12 miesięcy 13 769 450,34 9 578 210,18
- powyżej 12 miesięcy I 232 997,50 1 311 534,86

— z tytulo podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 1 „~ t~ 1 2
świadczeń „ .

- inne 366 175,56 410 600,69
191 4l8.44

976 353.56
11 764 284,04

16957 155,74
867 094.74

12631 378,78

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 31 grudnia 2014 31 grudnia 20)3
NALEZNOSCI KROTKOTERMIN.
Stan na początck okresu 867 094,74 767 279,64
a) zwiększenia (z tytulu) 109 985,83 35 I 231,96

-utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności wątpliwych
-utworzenie odpisu aktualizującego z tyt.spraw sądowych, układti, upadłości 109 985,83 35 I 231,96

- inne
b) zmniejszenia (z tytulti) 727,01 251 416,86

-rozwiązanie odpisu aktuahztijącego 727,01 251 416.86
- wykorzystanie odpisu akltializującego 0,00 0.00

Stan odpisów aktualizujących warlość należności krótkoterminowych na koniec okresu, w 976 353,56 867 094,74
tym:

-stan odpisów aktualiztijacych wartość należności królkoterminowych dot, zaliczek na koniec 0,00 0,00

867 094.74
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Nota 5.5 (do poz. B.II. aktywów)

~a2013

Nota 5.6 (do poz. B.II. aktywów)

Przeterminowane.
me objęte odpisem

aktu alizac

NALĘŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG. -~

PRZETERMINOWANE (BRUflO) Z POD/IM EM NA
NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:

d)powyżej 6 miesięcy do I roku
e~ powyżej I roku

a) dol miesiąca 2 249 108,59 2 614 784,63
b) pov.yżej I miesiąca do 3 miesięcy 337 116,61 640 057.16
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 67 910,32 355 673,80

Należności z tytulu dostawi usług, przeterminowane, razem (brutto) 5120 550,94
fl odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dosta”v usług, przetcrmino”vane 976 353.56
Należności z tytulu dostaw using. przeterniinowa ile, razem (netto)

282 796,59
2 183 618,83

2014

96 167,09
1 858 533,34
5565216,02

867 094.74
4698 121,284 144 197,38

Brutto Krótkoterminowe
Odpis

Dlugotermino”e aktualizacyjny Netto

TNależ”iuścizty”ulodostawi usług 16012 593.38 14 779 595.88 1 232 997,50 976_1556 15 036 239.82 4 144 197,38
2. Należności z tytułu podatków I 600.70 I 600.70 I 600,70 0,00
3. Pozostałe należności 366 175.56 366 175,56 366 175,56 0.00
4. Należności sporne - 0.00 0,00 —~ 0,00 0,00
5. Należności sądowe 576 786.10 576 786.10 576 786,10 0,00

16 957 155,74 15 724 158,24 1 232 997,50 976 353,56 15 980 802,18 4 144 197,38

[ . Przetermino”vane
Rok 2013 Brutto Krótkoterminowe Długoterminowe OdPis Netto nie objęte odpisema tua izacyjny ~dualizaeyjn3lfl

I. Należności z tytułu dostawi usług II 898 129,32 10 586 594,46 1 311 534,86 867 094,74 4 698 121,28

2. Należności z tytułu podatków 131 230,33 131 230,33 131 230,33 0,00

3. Pozosiale należności 410 600.69 410 600,69 410 600,69 0,00
4. Należności sporne 0.00 0.00 0,00 000

5. Należności sądowe 191 418.14 191 418.44 191 418,44 0.00

~ 12 631 378,78 II 319 843,92 1 311 534,86 867 094,74 4 698 121,28

Nota 6.1 (do poz. B.III. aktywów)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
a) w jednostkach zależnych

-_udziały_lub_akcje
- należności z~1lu dywidend Wnych udziałów „yyskacl~____
- dłużne papiery wartościowe
. inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
. udzielone pożyciki —~

. inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b)wjednostkach współzał~.i3ych

- udziały lub akcie
— należności z tytulti dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wal tościowe (we rodzą ti)

- udzielone pożyczki
— inne krótkoterminow caktvw a finansowe („verodzaju)

c) w jednostkach stowarżyszonych
~ial”ltib~

. należności z tytułu d\ „ dead iti inch tidzi alów W zysk ach

. dłużne papierv”ariośeiowe . .. .__________________ . .. ..

-innepapieryWartoścIO~etngrOdząlU) .

- udzielone pożyczki
— inne krótkoterniino” e aktywa finansowe (wg rodzajti)

d) „v znaczącym inwestorze
. udziały lub akcje
. należności z tylułti dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery~yjirtościowe
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-udzielone pożyczki
-inne krótkotcrininow~aktywaflnansowe(”vsrod~.au)

g) środki pienieżne i inne ikt~ „:i pieiliożne

— środki p ion eżi ic „ kasie na rachunkach
- inne środki_pieiiiężne
- inne aktywa picniezne

Krótko te mi in owc ii kL”-wii El nil niii” C • riizenl

Nota 6.2 (do poz. B.III. aktywów)

*Qp~Iu PIENIĘŻNE IINNE AKTYWA PIENIĘŻNE 3lgrudnin 2014 31 giudnia 2013
~(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie poIski~ 158 671,59 267 166,47
b) w wolutoch obcych (wg wolut” po przeliczeniti na zł) 419,75 7 445”55

jednostka walutowa hUR 98,48 I 795,32
po przeliczeniu na PLN 419,75 7 445,55

Środki pieniężnei inne aktyw:, pieniężne, razem 159 091,34 274 612,02

Nota 7 (do poz. B.IV. aktywów)

KROTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia iliicdz”ukrcso” kti~1td” - „ t” ni 299 243,28 161 515,07

- ubezpieczenia m:~ątko”e 135 675,35 108 710,43
. inne opłaty rocziic. prenumerat) 163 567,93 52 804,64

b) pozostałe rozliczenia niiędzyokresowc 6 672 341,92 843 783,52
. podatek Vat do rozliczenia „ nastopnych okresach 868 368,92 557 848,26
- pozostałe 159 161,66 285 935,26
- roboty montażowe 5 644 811,34 0,00

Krótkoterminowe rozliczenia niiędzyokrcsowe, razem 6 971 585,20 1 005 298,59

Nota 8 (do poz. A.L pasywów)

31 grudnia 2014 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
. ~ serii /

Rodzaj °~ zaj emisji wg Sposob Prawo do
. ... . . . ooraaitczenia . . . . Data-Stria I emisja Rodzaj akcji uprzywilejowania ~ a ~ Liczba akcji wartości pokrycn fe estrac „ dywidendy

akcji ~ nominalnej kapitMu (od daty)
j „vzł

2 glosy na
A imienno ikeje na Walnym bi-ak 4 100 000 4 10 000.00 gotowka 12.08.20t I

Zgrom adzen iti

~ /„)kk na biak bi-ak 5 900 000 590 000.00 gotówka 11.08.201]ukaziei cia

~ ~ n brak brak 2 000 000 200 000.00 gotówka 04.04.2013okaziciela

D „yklc na brak bi-ak 1 400 000 140 000,00 gotó”vka 05.12.2014okaziciela
Liczba akcji razem 13 400 000
Kapital zaldadowy, razem 1 340 000,00
Wartość nomiaalna jednej akcji 0,10 zł

. inne papiery wartościowe t wg rodztju)
- udzielone PąŁri~L_
- inne krótkoterniino”o_” akt) wi tinansowe_(wg rodzaju)____________________

e) w jednostce dominujacej
- udziały lub akcje
- należności z tytuludywide~Jinn”eliud~jalóww~yskach
- dłużne papiery „!artośeiowc
. inne papiery „varto~io”-e (we rodzaju)
- udzielone pożyczki
— inne krótkoterminowe aktywa rnansowe (wg rodzaju)

~ w pozostałych jednostkach
- udziały łub akcje
— należności z iyttiłti dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papieiy wartościowe
. inne papiery wartościowe (we rodzaju)

159 091,34
159 091.34

274 612,02
274 612,02

159 091,34 274 612,02

27 BETOMAX Polsko S.A.



31 grudnia 2013 I KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
~ „~ Wartoś” semi

~ Rodzaj ° emisji wg Sposob 0 Prawo do
Seriai emisja Rodzaj akcji uprz)”ilejowania ograniczenia Liczba akcji wartosci pokrycia ye es~rc dywidendy

~ akcji ~ nominalnej kapitalu (od daty)
1 uzi

2 210” na I
A imiLnnt aLLIL ia Waln” ni hiak I 100 000 I 10 000 00 gotouka 12 08 20! 1

/groniad/Lniu

13 ~„t~ hiak brak 5 900 000 590 000,00 gotouka II 08201!

c brak brak 2 000 000 200 000,00 gotóuk”i 0404 2013

Liczba akcji razem 12 000 000
Kapital zakładowy, razem 1 200 000,00

Wartość nominalna jednej akcji 0,10 zł

W dniu 14 kwietnia 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło:
- Uchwałę Nr 13 xv sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której kapitał zakładowy w wysokości 1000.000,00 zł

(jeden milion złotych) dzieli się na 410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 590.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii B;

- Uchwałę Nr 14 w sprawie podziału akcji Spółki i zmiany w Statucie, na mocy której wartość nominalna wszystkich
akcji Spółki została obniżona do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) wskutek czego liczba akcji wzrosła odpowiednio do
10.000.000 akcji i dzieli się na 4.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 5.900.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii B.

- Uchwalę Nr IS w sprawie uprzywilejowania akcji serii A i zmiany w Statucie, na mocy której akcje serii A zostały
uprzywilejowane co do głosu wten sposób, że jednej akcji serii A będą przysługiwać dwa głosy.

W dniu 4 kwietnia 2013 r. Spółka „adeb iutowala na rynku NewCnnnect
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział GospodarcLy KRS dokonat rejestracji w dniu 14 maja 2013 roku podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta 02.000.000 akcji serii Co łącznej wartości nominalnej 200.000 zł.

W dniu 19 czerwca 2013r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych xv Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 676/2013 w
sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania xv alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych
na okaziciela serii B i C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Betornax Polska
S.A.
Na podstawie wskazanej uchwały dzień 25 czerwca 2013 r. został określony jako dzień pierwszego notowania w
alternatywnym systemie obrotu na rynku Ne”vConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki Betomax Polska SA, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
a) 5.900.000 (pięciu milionów dziewięciuset tysięcy) akcji serii B
b) 2.000.000 (dwóch milionów) akcji serii C

W dniu 12 grudnia 2014 roku Spółka otrzymała postanowienie z Sądu Rejonoxvego xv Kielcach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie struktury kapitału zakładowego Emitenta.
Zmiana w KRS była związana z przeprowadzeniem oferty niepublicznej 1 400 000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) wyemitowanych na podstawie Uchwały nr I
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Betomax Polska Spółka Akcyjna z siedzibą xv Końskich z dnia
28 kwietnia 2014r. w sprawie pod”vyższcnia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w
drodze subskrypcji prywatnej z wylączenieni piawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
Po uaktualnieniu przez Sąd struktury kapitału. „vartość kapitalu zakładowego „vynosi obecnie 1 340 000 zł.

Nota 9 (do poz. A.III. pasy”vów)

AKcJEWŁASNE 31 grudnia 2014, 31 grudnia Ż013
~ Akcie własne skupione w celu umorzenia

k keje własne, razem 0,00 0,00

Nota 10 (do poz. A.IV. pasywów)

KAPITAŁ ZAPASOWY
a) ze sprzedaży akcji powyżej ichwartości nominałnei
b) ut”vorzony usta” 0” O~~~LEF~ 577 405,00

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
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c) utworzony zgodnie ze statutem I umową, ponad wymaganą
ustawowo (min~malną)~y~rtość
Kapital zapasowy, razeni

Nota 11 (do poz. A.VI. pasy”vów)

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE: ; 31 grudnia 2014 j.3igtudaiai01~..~
Pozostałe_kapitaly rezerwowe
Kapitaly rezerwowe razem

Nota 12 (do poz. A.IX. pasywów)

ODPISY Z ZYSKU W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO 31 grudnia 2014 3) grudnia 2013
Wyplacone zaliczki na poczet dywidendy 0.00 0,00
Odpisy zzy~j~jw ciągu roku obrotowego, razem 0,00 0,00

Nota 13.1 (do poz. B.H. pasywów)

~zoBoWIĄzANIADŁuGOTER”INÓwE12:~ H flgrudnia 2014~ :~ 31 gi~d~iia2013:
a) wobec jednostek zależnych

- kredyty i pożyczki
— z tytulu emisji dlużnych papierów” wartościowych
— inne zobawiazania l5nansowe, w tym:
— umowy leasingu finansowego
— Inne (wg rodtju)

b) wobec jednostek „spólzależnych
- kredyty i pożyczki
~j~ttilu emisji~

— inne zobuwiązan I a Ii nansowe. w” tym
—_umowy lcnsingu fln~msowegp
- inne t~5 rod/ai”)

c) wobec icdnostcksto”~rz”sznny~_
- kredyty i po~y~łkI
— z lyttilu cmisii dIą~!ych papierów warwścj~ych
— inne zobowiazania finansowe, „y tynt
— umowy leasinnulinansowego
— inne (wg rodząiu)

d) wobec znaczjjeego inwestora
- kredyty i pożyczki
— z tytulu emisii dą~.n”eh papierów wartościowych

„j!~ezobo”i”zpniaflnansowe, w” tynt
— umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodząju)

e) „vobec jednostki dominującej
- kredy~±ożvczki
- ztytulu emisjj~
— inne zobowia~an j a finansowe. w tym
— urnowy leasingu finansowego
— inne (wg rodzaju)

I) wobec pozostal”cll jcdnnstek 4 828,10 5 207 622,60

- kredyty i poż\ c,ki 4811 377,00 4 249 985,00
— z tyLnI u em is1” dl użnych pap icró” wztrtośc owych
— d~videnda dla akcjonariuszy
- atytulu umow” leasingu_finwtsoweco I 833 451,10 957 637,60
— inne (wg rodzain)

Zobowiązania długoterminowe, razem 6 644 828,10 5 207 622,60

Nota 13.2 (do poz. B.II. pasywów)

Zobowiązania diugoterminowe, razem 6 644 828,10 I 5 207 622,60

18408664.56 I66276I4,I8~

I 28 446 069,56 21 205 019,ł~

0,00)
0,00 )

0.00 )
0,00 I

~ZOB,OWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD d 2014 31 d 2013

bi: k:.~tuAt”~SowEGo OKRESIE SPŁATY 31 gm nin gra ma
a) powyżej I roku do 3 lat 3 693 26i04 2 109215.82
b) powyżej 3 doS lat 2 tOl 598,06 1 568 418,58
c) powyżej S lat 849 965.00 1 529 988,20
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Nota 13.3 (do poz. B.II. pasywów)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA) 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
a)”v walucie polskiej 6 644 828 10 5 207 622,60
b) w walutach obL)”h („g”alut i po pr”cliL”cnlu na „1) 0 00 0.00

jednostka walutowa FUR
po przeliczeniu na PLN _______________

Zobowiązania dlugotcriuinow a razem ________________________ [ 6644828,10 5207 622,60 J
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Nota 13.4 (do poz. B.II. pasywów)

Rok 2014 ________________ ZOBOWIĄZANIA DLUGOI ERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK _______

4azwa~ma)~ Siedzib ~„ Kwota kredytu/pn~”czki Kwota kredytu/pożycz.ki Waru~ki Termin Zabezpieczenia Inne

jednostki zł waluta 71 waluta opro~entOwania spłaty
- hipoteka umowna do kwoty

I I 000 tys. zł

Bank PEKAO SA. Końskie. ul Zaniko”va 12 6 800 ODO_00 PLN 3 569 981.00 PLN WIBOR IM + 1.95% 20.03.2021 -cesja praw zpolisy Kredytubezpieczen owej lOW estyLyJily
— weksel iii blanco 6 800 tys. zł

~ L — hipoteka tilnown a do kwoty
„ „ 3 000 łys. zł „ „

B tok Pl KAO 8 A KILILL ni 8iLnklL” cia 18 2 000 000 00 Pl N I 2 I iYb 00 Pt N WIBOR I M 2 20% 31 12 2018 LLt~ I pr 0” „ poIo~ Kredyt
I ubczpieczeniowqi lnwcstycylny
1 - weksel in blanco 2 000 tys. zł

Rok 2013 ZOBOWIĄZANIA DLUCOTCRMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa(flrma) Siedziba Kwotakrcdytu /potyczki Kwota kredytu / pożyczki Warunki Termin 7ahezpieczenia„vg umowy pozostała do splaty Inne

jednostki zł waluta ił waluta oprccentowaoia spłaty
- hipoteka umow na dn kwoty
t3 600 tys. zł

Bank PEKAO S.A. Końskie. ul Zamkowa 12 6 800 000,00 PLN 4 249 985~00 PLN WIBOR IM ± 1.95% 20.03.2021 -cesja praw zpolisy Kredyttibczp icczen iowcj inwestycyjny

L L - weksel in blanco 6 800 tys. zł
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Nota 14.1 (do poz. 8.111. pasywów)

Rok 2014 ZOBOWIĄZANiA KROTKO”I FRMINOWIt J TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK _____________

„ ~ „. 4 „ Kwotakredytu/ „ „
„ kwota ytu~ ° czki „

Nazwdtuirrna) Siedziba pożyczki Wg ~„ d Warunki Termin Zabezpieczenia
„ umowy pozosta a o Inne

„ „ spłaty

„ jednostki zł waluta zł waluta oproceniawania spłaty „ „

zasta”v rejeśtro”vy na zapasach o Kredyt w

Bank PEKAO S.A. Końskie 3 000 000.00 PLN 2 615 901.78 Pl N WIDOk IM + 1.8% 28.02.2015 wartości) 000 tys. ~ rachunku
[ —pi7clew praw z polisy ) 000 tys. zł . .

„ - „veksel in blanco 3 flot) tys. zł btezącyni
L..—~—— I - hipoteka umowa do kwoty I 1 000

; tys. zł. Kredyt w
L Bank PEKAO 5Ą : Koń%kic 6 800 000.00 PLN 680 004.00 PLN WII3OR IM + 1.95% 20.03.2021 -cesja praw z polisy rachunku

~ tihozpieczeniowci bieżącym L
. weksel in blanco 6 800 tys. zł

~ - hipoteka urnowa do kwoty 3 000 tys.
~ zł. Kredyt w

L Bank PEKAO S.A. Kielce 2 000 000.00 PLN 413 784.00 „ Pł.N WIBOR IM + 2.20% 31.12.2018 -cesja praw z polisy rachunku
~ „ tib~zpiccźeniowej bieżącym

I . - weksel in blanco 2 0000 tys. zł

„ ] . . Kredyt w
Bank PEKAO S.A. „ Końskie 300 000.00 PLN 56 280.28 PLN oprocentoweruc 16.12.2015 „~5j in blanco 600 tys. zi rachunku

„ zmienne ± 2 9% -poręczenie Betomax S.A. „bieżącym

Rok 2013 . ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na7”a (firma) Siedziba K”ota kredytu / pożyczki Kwnfl krLd)(u / pożyczłe Warunki termin Zabezpieczeniawg urnowy pozostała do spłaty Inne
jedno6tkl „v zł waluta w A wal its opocentowania spłaty

- prze”vlasiczenie na to”varach

L o wartości 5 000 tys. A Kredyt w
Bank PEKAO S.A. Końskie. uł Zamkowa 12 3 000 000.00 PLN 2 668 525.22 PLN WIDOk IM + 1,8% 28.02.2013 - przelew prawzpolisy rachunku

I 5 000 tys. zł hicż~cyin
~ weksel in blanco 2 500 tys. zl

. hipoteka urno”vna (10 kwoty
13 600 tys. zł

Bank PEKAO S.A. Końskie, ul Zamkowa 12 6 800 000,00 PLN 680 004,00 PLN WIBOR IM ± 1,95% 20.03.2021 -cesja praw Z polisy nw~~ny
ubezp eczen iowcj
- weksel in blanco 6 800 tys. zł
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Nota 14.2 (do poz. B.1II. pasywów)

- kredyty i pożyczki, w tynt 3 765 970,06 3 348 529,22

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31 grudnia 2014 31 grudńia 2013
a) wobec jednostek zależnych

- kredyty i pożyczki, w tym:
- diugoterminowe w okresie splaly

— z tyttilu emisji dlużnych papierów wartościowych
. z_tyttilu_dywidend
. inne zobowiązania finansowe, w tym:
. z tytulu dostaw” i uslug, ° okresie wymagalności:

. do 12_miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

- zaliczki otrzymane na dostawy
. zobowiązania wekslowe
- inne („vg rodzajti)
. należne wpiaty na Zwiększenie kopilalti

b) wobeejednostek wspólzaleznycli
. kredyty i pożyczh. w t\ m:

. dltigoterminow e „v okresie splat)
— Z tylulti emisji dltiżnych papierów_wartościowych
- z_tytulu_dywidend
. inne zobowiązania finansowe. w tym:
— z tytulu dostaw i uslug.o okresie wymagalności:

. do 2 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

— zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)

e) wobec jednostek stti”vai1vs,.oiiycli
- kredyty i pożyczki, w tym:

- dlugoterminowe w okresie spłaty
z tyttilu emisji dłużnych papierów_wartościowych

- Z tytułu dywidend
— inne zobowiązania finansowe, w tym:
— z tytułu dosta” i us Itig, a okres te w vniagal noś

- do 2 miesięcy
- powyżej 12 nlesięc”

— zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania w ekslow e
— inne (wg_rodzajti)

d) wobec zi~aezącego „n”vcstora
- kredyty i pożyczki. w t~ In:

— długoterminowe w okresie spłaty
- z_tytułu_emisji_dlużnych_papierów_wartościowych
— z_tytułu_dywidend
— inne zobowiązania finansowe, w tynt
— z tyttiłti dostaw i usltig.o okresie wymagalności:

- do 2 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
— inne (wg rodzajti)

e) wobccjednostki dominutacej 153 563,95 51 049,21
- kredyty i pożyczki, w tym:

— dlugotermino”e w okresie spłaty
— z tytul n emisji dł ti żnyeh papieró” „ artości owych
- z_tytułti dywidend
— mile zohowiazania flnanwn”c, w t”m
— z tytulti dostaw i uslug o okresie wymagalności 153 563,95 5 I 049,21

- do 12 miesięcy 53 563.95 51 049,2!
- powyżej 12 miesięcy

- zaliczki otrzymane na dosta”vy
. zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)

I) wobec pozostalycli jednostek 21 108 988,25 14 908 378,86



— długoterminowe „ okresie spłaty L
— z tytułu emisji dłużnych papierów wartośeio”vych
- z tytułu dywidend

— inne zobowiązania finanso”ve. „ tym:
- z tytułu dostaw usług. o okresie wymagałności: 9 845 976,46 7 008 01769

- do 12 miesięcy 9 845 976.46 7 008 017,69
- po”yżcj 12 miesięe” 0.00 0.00

- zaliczki otrzymane na dostawy 0.00 8 532.1 I
- zobowiązania wekslowe 0.00 0,00
- z tytułu podatków. ceł tihezpicczcń „ inn~cłi świadczeń 2 627 651.84 I 218 1 83.22
-z tytułu „vnagrodzcń 701 272.95 439 030,95
- inne. z tytułu: 4 168 1 16.94 2 886 085,67

- umów leasingu I 067 79948 640 999,09
- pozostałe 3 100 3 17,46 2 245 086,58

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 19 469,30 21 080,53
- fundusz socjalny ł9 469,30 21 080,53

Zobowiązania krótl”oterminowe, razem 21 282 021,50 14 980 508,60

Nota 14.3 (do poz. B.III. pasywów)

jednostka wałutowa Cł F
po przeliczeniu na PLN
jeditostk a „-ał utuwa tJ S ł)

JO piż_cłiw.cniu na PLN
Zobowiązania kró t Iw ter in in owe, ra zeni

57809.00 20280,00
2o~i 915,56 68578,85

0.00 661,98
0.00 I 993,88

21282021,50 14980508,60

Nota 15 (do poz. B.IV. pasywów)

Nota 16

- zasądzone kos.ty sądowe
- inne

— krótkoterni 1110” C ( „ ił tytuł ó” ) ______________

- otrzymane dotacje _________________________

In „te rozliczenia ni ęd z~ okreson e, raze in

2013
Sposób obliczenia wartości księgowej na I akcję w zł i BUR

- „vartość ksiegowa no lakcję „v zł = kapitał własny (w zł) J ilość udziałó”v (w szt.)
- wartość księgowa na I akcję w zł = 2,12 zł
- wartość księgowa na I akcję w BUR = kapitał wlasny (w BUR) / iłość akcji (w szt.)
- wartość księgowa na I akcję w EUR = 0,51 MJR

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE .

(ŚTńtJKTURA WALUTOWA) 31 gi udnia 2014 31 grudnia 2013
a)wwałueiepołskicj 17 375 743.18 12830403,22
b) „vwałutaeh obcycłi („g „ałut i po przeliczeniu na zł) 3 906 278.32 2 150 105,38

jednostka wałutowa UUR 868 395,64 501 430,52
po prreliczeniu na Pt N 1 701 162,76 2 079 532,65

IINNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE . 31grudnia 2014 31 grudaia 2013 -

a) bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów 0,00 0,00
— długoterminowe ( „-g tytułów)
— krótkoterminowe (wg tytułów)

b) rozliczenia nliedzyokrcsowe przychodów 26 699,24 199 449,15
. długoterminowe (wgtyttilów) 0,00 0,00

- otrzymane dotacje

26 699.24
26 699.24

199 449.15
199 449,15
199 449,1526 699,24

_______ 2014
Sposób obliczenia wartości księgowej na I akcję w zł i BUR

— wartość księgo”va na I akcję „v zl kapitał własny (w zl) I ilość udziatów (w szt.)
— wartość księgowa „ta I a keję w zł = 2,64 zł
- wartość księgowa na I akcję ty BUR = kapital „vlasny (w BUR) / ilość akcji (ty szt.)
- wartość księgowa na I akcję w EUR = 0,62 EUR
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Nota 17

POZYCJE POZABILANSOWE 31 gi tidni~ 2013 31 grudon 2013
1. Należności warunkowe 0,00 0,00

I 1 . Od jednostek pO”Vt ązanych ( Z t\tu Iti)
- otrzymanych awarancli I porccien

1.2. Od pozostahch jednostek (/t) ttilu)

— otrzyman) cli g” araiicji poreczeń
2. Zobowiązania warunkowe ~ 709,40 312 780,79

1.1. Na rzeczjednostek powiązanych (z tytuln) 600 000,00 0,00
- udzielonych gwarancji i poręczeń 600 000,00 0,00

1.2. Na rzecz pozostalych jednostek (z tytułu) 838 709,40 312 78079
- poręczenie kredytu dlajednostki powiazanej 0,00 0,00
- udzielonych gwarancji i poręczeń 838 709,40 312 780.79

3. lanc (z tytulu) 35 576 486,34 31 717 557,08
- hipoteki na nieruchomościach 0_00 0,00
. weksle in blanco bedące zabezpieczeniem umów leasingowych 0.00 5 000 000,00
- „veksle in blanco beclace zabezpieczeniem umów kredytowych 5 000 000.00 0,00
. zastaw_rejestrowy na zapasach z tvtulu umó”v kredytowych 15 600 000.00 15 200 000,00
- przewlaszczenie na towarach z tytulu umów kredytowych l~l 976 186,34 I 1 517 55708

Pozycje pozabilansowe, razem 37 015 195,74 32 030 337,87

CZĘŚĆ 2. — Noty objaśniające do rachunku wyników.

Nota 18.1 (do poz. A.I. rachtanku zysków i strat)

25408613.21
27221.28

903 005,35

Nota

Nota

Nota

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW . .

{StR~I~tURA RZECZOWA - RODZAJE DZIALALŃÓśC1~ 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Sprzedażproduktów 19 975 998,88 10 795 814.68

- ii” boa: odjednostekponiqzam”ch 1 353 264,2 7 834 051,05
Sprzedaż uslug 11 944 085,04 8 389 002,98

. a” tym: do jednostek poi rkpwaych 5 365,72 0,00
- Pozostale uslugi II 944 085,04 8 389 002,98

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 31 920 083,92 19 184 817,66
- w I~n: odjednoste/cpoiri”p”oiyeh 1 358 629,99 834 051,05

18.2 (do poz. A.J. l-achunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW . .

(STRUKTURA TERYTORIALNA) 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
a) kraj . 29 395 056.63 18 072 183.98
b) eksport 2 525 027,29 1 112 633,68

-w tym: od jednostek po”iazan”ch 1 358 629,99 834 051.05
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 31 920 083,92 19 184 817,66
- w tym: odjednostekpoirza:”;;nvh 1 358 629,99 834 05/05

19.1 (do poz. A.II. rachttnku zysków i strat)

PRZ cHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I
MATERIALOW (STRUKTURA RZECZOWA-S RODZAJE 31 grudnn 2014 31 grudnia 2013
DZIAŁALNOŚCI)
Sprzedaż towarów 26311 6 (8,56 25 546 534,94
Przychodynetto ze sprzedaży towarów i niaterialów, razem 26 311 648,56 25 546 534,94
- wtym: od jednostek powiązanych 46 /96.54 1 9/2,62

19.2 (do poz. A.I1. rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW 1 1 . .

:MKr~ĆIALÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

a) kraj

b) eksport
— „v tym: od jednostek pow IItan” cli

. 2526904710
0.00

277 487.84
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— w tym: od jednostek pow a,a”i) oh
Przychody netto ze sprzedaż” towarów i materia ów, lizelu
- w tym: od jednostek p0” ia,anvch

IS 975,26 I 91162
26311 648,56 25 546 534,94

46 196.54 0,00

Nota 20 (do poz. D., poz. E., rachunku zysków i strat)

— ubezpieczenia majątkowe
- inne

Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasó”v, produktów i rozliczeń miedzyokresowych _________________

Koszt wytworzenia produktó” ni „vlasne potrzehy ednostki („vielkość ujemna)
Koszty sprzedaży („ iclkość ucmna) ________

Koszty ogólnego zarządu (wie kość ujemna) ___________

Koszt „vytworzenia sprzedanyu-h produktów __________________________________

Nota 21 (do poz. G. rachunku zysków i strat)

?OZOŚTAŁEPRZYCHODYOPERACYJNE : „::
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych

Nota 22 (do poz. II. rachunku zysków i strat)

POZÓSTALE KOSZTY OPERACYJNE ____

a) strata ze zbycia nictinanso” vch akt) „ó” tr” a) cli
b) aktualizacja wartości akt\ „ó” niefinanso” vch _______________

- na roszczenia i należnosci
- na zapasy

Nota 23.1 (do poz. J. rachunku zysków i strat)

351 940.77

-0-,00

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK [31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
a) z tytulu udzielonych pożyczek _______________________ L 0.00 0,00
b) pozostałe odsetki I 4821,06 35801,84

od pozostałych jednostek __________________-~ 4
Przychody finansowe z tyttilu odsetek, razem

Nota 23.2 (do poz. J. rachunku zysków i strat)

31 grt”dnia 2014 31 grudnia 2013
0 00 0,00
0 00 0,00

KQŚZIYWEDLUG RODZAJU „: „:LH” : 31 grudnia 2014 ::j ::31~i”ildni2 2013 -„.

a)amortyza~a I 875 308,13 1 438 802,61
b) zużycie materialó”v i energii 15 786 642.48 6 327 628,78
c) usługi obce 5 298 471,55 4 248 596,64
d) podatki i opiaty 582 507,73 307 254,36
e) wynagrodzenia 10 991 538,48 7 169 125,74
I) ubezpieczenia spoleczne i inne świadczenia 2 III 667,41 1 352 257,40
g) pozostałe koszty rodzajowe (i tytulu) I 366 033,65 958 464,52

. reprezentacja i reklama 373 908,55 140 671,23
- podróże slużbo”ve 44Q 452,19 227 392,45

: „ 131 272,12 101 189.78
420 400.79 489211,06

38 012 169,43 21 802 130,05
-2 737 546.73 -1 045 412,88

0.00 0,00
-3 964 101,97 -3 079 632,59

-13 256 022,37 -10 360 495,91
-18 054 498,36 .7 3~ 588.67

31 grudnia 201.4 31 grudnia 2013 !
18060,50 0.00

. przychody ze zbyci niefinansowych aktywów trwałych 582 657,63 0,00
— „vartość netto niefinansowych aktywów trwałych 564 597,13 0,00

b) dotacje 447 528,10 212531,48
c) inne przychody operac)jnc 204 296,29 98 456,32

- rozwiązanie odpisów na należności I 665.88 0,00
- rozwiązanie odpisów na zapasy 0.00 0,00
- inne 202 630,41 98 456,32

Inne przychody operacyjne, razem 669 884,89 310 987,80

31 grudnia 2014
0,00

31 grudnia 2013

110 924.70
110924.70

0,00

c) inne koszty operacyjne 43 210,64 62 259,84
- darowizny - 200,00 I 900,00
- inne 43 010,64 60 359,84

Inne koszty operacyjne, razem 154 135,34 414 200,61

0.00
351 940,77

821.06

INNE:PRZYCHODY FINANSOWE
a) dodatnie różnice kursowe

- zrealizowane

4821,06 I
35801.841
35801.84!
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- niezrealizo”vane

Nota 24.1 (do poz. K. rachw~ku zysków i strat)

0.00 0,00

KOSZTY:FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
a) od kredytów potyczek 3970! 7,28 385 028,14

-dla innych jednostek 397 017,28 385 028,14
5) pozostałe odsetki 211 599,64 123 676.86

-dla innych jednostek 211 599,64 123 676,86
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 608 616,92 508 705,00

Nota

- odpisane należności z tyt. odsetek
- inne

Inne koszty fina usowe, razem
0,00

127 895,57 91467,17

Nota 25 (do poz. M.I. rachunku zysków i strat)

ZYSKI.NADZWYCZAJNE 31 grudnia 2014 .31:gruania 2013 :
a) losowe 0,00 0,00
5) pozostałe (wg tytuiów) 0,00 000
Zyski nadzwyczajne, razem 0,00 0,00

Nota 26 (do poz. M.H. rachunku zysków i straD

Nota

STRATy~NADZWYCZAJNE
a) losowe
5) pozostałe (wg tytułów)
Straty nadzwyczajne, razem

31 grudnia 2014

0,00
0,00
0,00

3lgrńclnia2013 :

0,00
0,00
0,00

5) rozwiązane rezerwy 0,00 0,00
c) pozostale, w” tynt 7 973,33 0.00

-inne 7 973,33 0,00
Inne przychody finansowe, razc”u 7 973,33 0,00

24.2 (do poz. K. rachunku zysków i strat)

iNNE IÓSZTYFINANSOWE -„ 31 grudnia 2014., . :3fgrudni~” 2013
a) ujemne różnice kursowe 127 895,57 91 467,17

- zrealizowane 85 496,36 74 460,84
-niezrealizowane 42 399,21 17 006,33

5) utwor7one rezerwy (z tytulu) 0,00 0,00
- odsetki od należności

c) pozostałe, w tym: 0,00 0,00

27 (do poz. O. rachunku zysków i strat)

„PODATEK DOCIJODOWY BiEŻĄCY J 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
1. Zysk (strata) brulto 6 192 442,19 3 644 606,38
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brullu a podstawą opodatkowania 844 108,71 349 698,34
podatkiem dochodowym (ngt”tulow) ——-—

— zrealizowane różnice kin-sowe 19 925,69 23 640,36
-_wyłączenia z przychodów podatko”vych, w tym: 463 984,38 232 457,17

- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 16 456,28 19 925,69
- pozostałe 447 528,] 0 212531,48

- korekty kosztów” stanowiących koszty uzyskania przychodu, w tym: 1 288 167,40 558 515,15
-PFRON i inne opiaty 119 229,00 107 022,00
-kosztyreprezentaeji 191 454,18 58 843,97
- amortyzacja środków trwałych nku.p. 670 544,20 409 026,37
-odsetki budżetowe 36 954,90 32 13 1,70
- naliczone odsetki od zobo”iazań 0,00 0,00
- różnice kursowe aiezrealizowane 54 334,42 2 919,36
- pozostałe tytuły 728 574,64 332 028,03
— pozostałe tytuły, darowizny
- nie wypłacone „-ynagrodzenże, składki ZUS w roku następnym

37 BETOMAX Polska SA.



. zaplacone odsetki za lata poprzednie
- wypłacone wynagrodzenia z poprzedniego roku

-197.00

-pozostałe tytuly zwiększające koszty uzyskania przychodu -512 923,94 -383 259,28
3. Dochód do opodatkowania 7 036 550,90 3 994 304,72
4.Odliczenia od dochodu (daro”izny, odliczenia z działalności strefowej) 3 838 109,79 501 906,82
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 198 441,21 3 492 398,00
4. Podatek dochodowy według stawki 19% - - 607 704,00 663 556,00
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odUczenia i obniżki podatku —~ 0,00 0,00
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) „- deklaracji podatkowej okresu. w 607 704,00 663 556,00
tym: —~______

. wykazany w rachunku zysków i strat wraz z korektą doL przeksztalcenia 607 704.00 663 556,00
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapital wlasny 0,00 0.00 J
- dotyczący pozycji, które zn1nIc~szyl” lub z”i~ks;yly „artośc iriny lub ujemną 0 00 0 00

wartość flrmy „

~ PODATEKDOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W .

RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 31 grudnia 2013
— zwiększenie z tyttilu powstania „ odwrócenit się róznie pr,ejściowych
- zmniejszenie z tyttilu odpisania akty”vów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- zmniejszenie z tytułu korekty/rozwiozonia rezerwy z tyt. odroczonego podotku
dochodowego
—zwiększenie akt~vó”v z tyt. powstania różnic przejściowych
-realizacja aktywu utworzonego „v 2001r
Podatek dochodowy odroczony, razem 0,00 0,00

POD4TEWDOCHOI)OWY WYKAZANY W RACHUNKU .

~„ŚkÓW STRAT DOTYCZĄCY: 3lgrtidm.t 2014 31 grudnIa 2013
- dzialalnośei zaniechanej 0,00 0.00
- wyniku na opetaejaclt natlz”)ezain\cll 0,00 0,00

Nota 28 (do poz. P. ItaellunktI zysków i strat)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
(ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: - -

. 0.00 0.00
Pozoslale obowi~zkowc zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0,00 0,00

Nota 29 (do poz. R. Rachunku zysków i strat)

tDZIAŁ W ZYSKACh )STRATACH) NETTO JEDNOSTEK
POI~PORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
- odpis wartosci firmy jednostek podporzadkowanych 0,00 0,00

:04P~i~)net~Ortoś” tirin” jLdnostek_podporządkowanych 0 00 0 00

[ 13.I00000.00[ 12000000

Zysk na jeden udział zostal ustalony przez podzielenie zysku netto przez ilość udzialów.

- odpis różnicy w „ycenie aktv”ów netto ___________________ i_ 0,00

Nota 30

ZYSK NETTO NA JEDNA AKCJĘ ZWYKŁĄ 31 gi udnii 2014 31 grudnn 2013

Zysk( strata) netto wzl _______________________________ 5584738.19 2 981 050.38

0.00

Liczba akcji zwykłych „v szt

Zysk (strata) netto na jedną akcję zw\kIa „zl ______________ jO.42 0,25
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CZĘŚĆ 3. - Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.

Nota 31

Ęśrodki pieniężne razem (stan na początek okresu)
- środki pienieżne w” kasie
- środki pieniężne na rachunkach bankowych

a) Środki pienieżne razem (stan na koniec okresu)
- środki pieniężne w kasie
- środki pienieżne na rachunkach bankowych

Zmiana stanu środków pieniężnych

274 612,02
13 075,86

536,16
091,34
199,64
891,70
520,68

261
159
23

135

143 41538
9 542,98

133 872,80
274 612.02

13 075.86

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA
POcZĄTEKIKONIEC OKRESU 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

Srodki pienieżne z dnalalnosci operacyjneJ 3 372 536 66 -273 212,81
Srodki pienieźne, dzialalnosu inwest\cyjileJ -9 664 31830 -4 54777798
Srodki picnic/ne dnalaIno~u flnan~o”ei 6 176 260 96 4 952 18703

-115

261 536.t6
131 196,24

CZĘŚĆ 4. — Dodatkowe noty objaśniające.

4.1. Informacja o instrumentach finansowych.

Zmiana stanu instrumentów finansowych:

Tjańe:źjj~Z~14r;7” : stń:na0L0L2014 :iwi~ksżeńia zmniejszenia stan na31.12.2014
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 274612,02 78 733 883,47 78 849 404.15 159 091,34

Potyczki udzielone i naletno~ci wIosnę
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
„vymagalności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostale zobowiązania finansowe 9 197 154,91 5 558 953,23 3 277 510,50 II 478 597,64

Zmiana stanu instrumentów finansowy~jL
Dane za 2013r. stan na 01.01.2013 zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2013
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 143 415.78 83 504 63188 83 373 436.64 274 612,02
Pożyczki udzielone i należności wlasne
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności
Akty”va finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostalezobowiazaniafinansowe 8 636 947,92 2 212 545,00 1 652 338,01 9 197 154.91

Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 3~ grudnia 2O~4 r.

Aktywa Pożyczki Akb”wa Aktywa Zobowiązania
. . . finansowe Pozostale

. . Finansowe udzielone i Jinansojie finansoweWyszczególnienie przeznaczone należności utrzymywane dostępne do przeznaczone zobowiązania

do obrotu wlasne do terminu sprzedaży do obrotuw ymanalnośei
Dlugotermino”e aktywa finansowe w
jednostkach powi~anych:
-- udziały lob akcje)
. lInie papier)” iroriościo”i”e
- adzie/one pożyczki .

. inne dłiigoieroi moire ak/_s ~rajbzansosie
Dlugoternlino”e aktywa finansowe „v
pozostałych jednostkach:
— udziały lub akcje
— inne papiery war/oSciosre

— udzielone pożyczki
— inne długoienninowe. akiyii”aj?nansou”e
Krótkoterminowe aktywa finansowe w
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jednostkach powiazanych:
— udziały łub akcje
— inne papiery wartość.
— udzielone pożyczki
— inne długotennznoua. aktywa J~nansmi”e
Krótkoterminowe aktywa finansowe w
pozostałych jednostkach

- odziały łub akcje
-- inne papiery iiariOśalalie

- „działane pożyczki
— inne długoterminowe aktyirajbiansowe
Środki pienięźne 159 09134
Zobowiązania długoterminowe wobec
jednostek powiązanych
Zobowiązania długoterminowe „vobee 6 644 828,10
pozostałych jednostek:
—kredytyipożyczki 4811 377.00
.— z tytułu emisji dłużnych papierów
irartościowvch
— inne zobowiązania „Qnansawe (leasing) I 833 451.10
Zobowiązania krótkoterminowe wobec
jednostek powiązanych
Zobo”viazania krótkotenninowe wobec 4 833 769,54
pozostałych jednostek:
—kreavtyipożyvzki 3 765 970,06
— : tytułu emisji dłztżt9tii papierów
wartościowych
— Inne zobowiązania jbiansowe (leasing) I 067 799.48

Aktywa i zobowiązania finansowe wedlug podziafu przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2013r.
Aktywa

kktywa Pożyczki Aktywa Zobowiązania Pozostałe
Finansowe udzielonej finansowe finansowe zobowiązaniautrzymyw aneWyszczególnienie przeznaczone należności do terminu dostępne do przeznaclOne ~na”isowe

do obrotu własne wymagalnosei sprzedaż) do obrotu

Długoterminowe aktyw a finansowe „

jednostkach powiązanych:
— udziały lob akcje)
— inne papiery „i”artościowe
— udzielone pożyczki
— inne długoterminowe aktywa fnansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w
pozostałych jednostkach:
— udziały lub akcje
- inne papiery „iarlościoire

— udzielone pożyczki
— inne długoletni inowe- akIl ~raj?nansoire
Krótkoterminowe aktywa finansowe w
j~ąnostkach powiązanych:

— udziały lub akcje
-- inne papiery „i”artość.
— udzielone pożyczki
— inne dlugotenninowe. ak(vwaJ?nansowe
Krótkoterminowe aktywo finansowe w
pozostałych jednostkach
— odziały łub akcje
— inne papiery wartościowe
— udzielone pożyczki
— inne dlugoteronnowe aktywa jinansowe
Środki pienię~ne 274 612,02
Zobowiązania długoterminowe wobec
jednostek powiązanych
Zobowiązania diogotenninowe wobec 5 207 626,60
pozostałych jednostek:
— kredyty ipożyczki 4 249 989.00
— z tytułu eousji dłużnych papierów”
wartościowych
— inne zobo”riqzaniajinansoire ([easing) 957 637.60
Zobowiązania krótkoterminowe wobec
jednostek powiązanych

~ Zobowiązania krótkoterminowe wobec I 3 989 528,31
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pozostałych jednostek:
—Andyty”po_~cki 3 348 52922
— : iyn”lu emisji dłużnych papieró””
wa,-toScimijch
— inne :obou”iq:ania.Jhiansoue (leasing) 640 999.09

Charakterystyka instrumentów finansowych za 201 4r.

Działalność Grupy Kapitałowej narażona jest
instrumentów finansowych:

- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko plynności
- Ryzyko rynkowe

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
Zarząd jednostki dominującej ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem
przez Grupę Kapitałową, w tym identyfikację i analizę ryzyk, na które Grupa Kapitałowa jest narażona,
określenie odpowiednich ich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do
limitów. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia
zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Grupy Kapitałowej.

Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę Kapitalową w sytuacji, kiedy strona
instrumentu finansowego nie spelnia obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe związane jest
przede wszystkim z dłużnymi instrumentami finansowymi. Celem zarządzania ryzykiem jest utrzymywanie
stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i wartości portfela wierzytelności z tytułu udzielonych
pożyczek oraz innych inwestycji w dłużne instrumenty finansowe, dzięki polityce ustalania limitów
kredytowych dla stron umowy.

Ryzyko plynności
Ryzyko plynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Grupę Kapitałową obowiązków
związanych ze zobo”viqzaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub
innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnością przez Grupę Kapitałową polega na zapewnianiu, aby w
możliwie najwyższym stopniu, Grupa Kapitałowa posiadała płynność wystarczającą do regulowania
wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne
straty lub podważenie reputacji Grupy Kapitałowej. W tym celu Grupa Kapitałowa monitoruje przepływy
pieniężne, utrzymuje linie kredytowe i zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarczającej dla pokrycia
oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących zobowiązań finansowych, utrzymuje założone wskaźniki
płynności.

Portfel Charakterystyka Wartość Ilość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Srodki pieniężne 159 09! .34
Pożyczki udzielone należności wlasne
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Udziały
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finai~snwe przeznaczone do obrotu
Pozostałe zobowiązania finansowe Leasing/Kredyt 1 1 478 597,64 32

Charakterystyka insirutneitLów fluiansowycli za 20ł3r
Portfel Charakterystyka Wartość Ilość L

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne 274 61 102
Pożyczki udzielone i należności własne
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu „vymagalności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe zobowiązania finansowe Leasing/Kredyt 9 197 154,91 19

na następujące rodzaje ryzyka wynikające z posiadania
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Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich jak kursy walutowe, stopy procentowe, ceny
instrumentów kapitałowych będą wpływać na wyniki Grupy Kapitałowej lub na wartość posiadanych
instrumentów finansowych. Celem zarządzania ryzykiem tynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia
narażenia Grupy Kapitałowej na ryzyko rynkowe w granicach przyjętych parametrów, przy jednoczesnym
dążeniu do optymalizacji stopy zwrotu z inwestycji. W celu zarządzania ryzykiem rynkowym Grupa Kapitalowa
nabywa i zbywa instrumenty pochodne, jak też przyjmuje na siebie zobowiązania finansowe. Dzialaiiia Gtupy
Kapitałowej w tym zakresie obejmują stosowanie rachunkowości zabezpieczeń tak, aby minimalizować
zmienność wyniku finansowego bieżącego okresu.

a) Ryzyko walutowe
Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko walutowe w związku z transakcjami sprzedaży, zakupu oraz
pożyczkami, które są wyrażone w walucie obcej, czyli głównie USD, BUR, CHF. Grupa Kapitałowa
minimalizuje ryzyko walutowe poprzez:
- odpowiednie ukształtowanie struktury aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

b) Ryzyko stopy procentowej
Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych powodowanych przez stopy
procentowe, związane z aktywami i zobowiązaniami o zmiennych stopach procentowych, oraz na ryzyko
zmienności wartości godziwej wynikające z aktywów i zobowiązań o stałych stopach procentowych. Grupa
minimalizuje ryzyko stopy procentowej poprzez odpowiednie ukształtowanie struktury aktywów i pasywów
o zmiennej i stałej stopie.
- odpowiednie ukształtowanie struktury aktywów i pasywów o zmiennej i stałej stopie procentowej.

„1.2. Opis metod i istoti ych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań
finansowych wyccnianych w takicj wartości

Do wyceny finansowych składników aktywów i pasywów nie ustalano wartości godziwej.

4.3. Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych

Rok 2014
Tytuł zobowiązania . Odsetki niezrealizowane

. . Odsetki — .„ . .

~Pozostałe zobowiązama . „ . . Od a do 12 Powyzej 12zrealizowane Do a miesięcy .. . .

fmansowe miesięcy miesięcy
- długoterminowe 0 00 104 628 86 279 270,61 794 455,43
- krótkotermino”vc 608 616,92 0,00 000 0,00
Razem 608 616,92 104 628.86 279 270,61 794 455.43

Rok2013
Tytuł zobowiązania Odsetki niezrealiiowane

. . Odsetki
Pozostałe zobowiązania . . . . . . . .zrealizowane Do 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Powyzej 12 iniestęcy

finansowe
-diugotermlno”e 0.00 88 701.03 250 60118 949 729.37
- krótkotenninowe 50$ 705.00 0.00 0.00 0,00
Razem 508 705,00 88 701.03 250 602,18 949 729.37

4.4. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również
udzielonych przez Spółkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych)

POZYCJE POZABILANSOWE 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
t. Należności warunkowe 0,00 0,00

t .1 Od jednostek powiazanych (z tytułu)
- otrzymanych_gwarancji i poręczeń

1.2. Od_pozostałych jednostek_(z_tytułu)
- otrzymanych_gwarancji__poręczeń

2. ZobowiązaHia warunkowe 1 438 709,40 312 780,79
ii. Na rzecz jednostek powiqzanych (z tytułu) 600 000,00 0.00
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- udzielonych gwarancji poręczeń

4.5. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania praw własności budynków i budowli.

Na dzień 3 1.12.2014 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4.6. Przychody, koszty i „vyniki działatności zaniechanej w okresie sprawozdawczym tub przewidzianej do
zaniechania w okresie następnym

Grupa Kapitałowa nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności,
nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym.

4./. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na wlasne poluchy

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2014 Rok 2013
I K”sżAy nonta~u maszyn urządzeń (inwestycje) 0.00 0.00
2. Koszt wytworzenia narzędzi i przyrządów” 0,00 0.00
3, Uszczelnienia kręgu kosztów 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00

4.8. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne

-~ ~.„ „ Poniesione iv roku Poniesione w rokuNAK~.,A~Y NA. 2014 2013

I \\ artości niematerialne I pra”nc 0,00 739 397 86
2 Środki trwale 706 086.37 299026660

w” tym dut3czacc ochrony środowiska 0.00 0.00
3 Środki trwale” budowie 77 025.40 16 829,09

„v tym dotyczące ochrony środo”viska 0.00 0,00
4 Inwestycje w nieruchomości i prawa 0,00 0.00
Razem 783 111,771 3 746 493,55

W 2015r. są ptanowane nakłady inwestycyjne w wysokości 1 000 tys. zł.
Grupa Kapitałowa nic ponosiła i nie planuje nakładów inwestycyjnych „V zakresie ochrony środowiska.

4.9. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

W prezentowanym okresie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi. Dotyczyły one transakcji kupna i
sprzedaży towarów handlowych. Spółka zamierza kontynuować zawieranie umówi dokonywanie transakcji z
podmiotami powiązanymi, podobnie jak do chwili obecnej, czyli na zasadach rynkowych.

Saldo rozrachunków na dzień bilansowy

BETOMAX systems GmbH & CO. KG

Przychody ze wzajemnych transakcji iv roku obrotowym

BETOMAX systems GmbH & CO. KG
Przychody ze sprzedaży

1 404 826,53

600 000,00 0,00
1.2. Na rzecz pozostalych jednostek (z tytulu) 838 709.40 312 780,79

. poreczenie kredytu dlajednostki powiązanej 0,00 0.00
- udzielonych gwarancji i poręczeń 838 709.40 312 780.79

3. Inne (z „tulu) 35 576 486,34 31 717 557,08
. hipoteki na nieruchomościach 0,00 0.00
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 0.00 5 000 000.00
- weksle ii” Ulattco będące zabe”pieczenicin umów krcdytowych 5 000 000,00 0,00
. zastaw rejestrowy na zapasach z tytulu umów kredytowych 15 600 000,00 15 200 000,00
- pI7e”vlaszczenie na towarach z tytułu umów” kredyto”vych 14 976 486,34 11 517 557,08

Pozycje pozabilansowe, razem 37 015 195,74 32 030 337,87

Należności
33791,98

Zo bo „viąza n in
153 563,95
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Koszty ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

BETOMAX systems GmbH & CO. KG 962 191,36

4.10. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W prezentowanym okresie Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji.

4.1 1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętna liczba Przeciętna liczba
WYSZCZEGOLNIENIE zatrudnionych w roku zatrudn,onych” roku

2014 2013
Ogolern 153 105
z tego

praco” ni”~ uniyslow i (na st”rn ilierobotnic,) elO 67 56
pracownie” twyezni (na stan robolnie”veh) 86 49
ueznio”vie 0 0
osoby „ykonująee prace nakładczą O O
osoby korzystające z urlopow wyehowa”ez~eh lub bezpłatnych O O

4.12. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w sklad
organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spólek handlowych

Wynagrodzenia brutto „v 2014 r. w zł L
Lu zi1d

Grzegorz Mtiszvński 399 621 .01
Dorota Walkie”vicz 99 8 16,13
Tomasz Gierezyński 164 883,03
Piotr Kurczyński 170 2 10,50

Rada Nndzorcza
Pargieła Stanisław 242 400,00
Lech Pasturezak 242 40000
Andrze~PargieIa 242 100.00
~ur~l”czi~ski 242 400.00
Wolfgang Seheurer 5 000.00
1-lcinz Jammers 15 400,00
Kosierkiewiez Konrad 36 000,00
Razem 1 830 530,67

4.13. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów
zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, udzielonych przez Spółkę osobom zarządzającym
i nadzorującym

W 2014 r. Grupa nie udzielała pożyczek członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i organów administrujących Spółki.

4.14.Informacjc o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubieglych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za
bieżący okres

Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy.

4.15. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły Po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych
w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

4.16. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem, a Spółką oraz o sposobie i zakresie przejęcia
aktywów i pasywów
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BETOMAX Polska S.A. powstała z przekształcenia BETOMAX Polska Sp. 10.0. działającej jako nowa jednostka
od 1998v. Szczcgóly zostały opisane xv objaśnieniach do Noty nr 8.

4.17. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółek Grupy Kapitałowej wskaźnikiem inflacji.

4.18. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BETOMAX Potska S.A. jest sporządzane Po raz
pierwszy, dlatego nie są publikowane dane z 2013 r. W sprawozdaniach finansowych spółek Grupy nie
dokonywano korekt wynikających z zastrzeżeń w opinii podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania
finansowego. Spółka dominująca posiada opinię bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego za 2014 r.
Sprawozdanie finansowe spółki PAMEXPOL Sp. z o.o. za 2014 r. nie bylo badane.

4. ł9. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,
dokonanych xv stosunku do poprzedniego roku obrotowego (tat obrotowych), ich przyczyny, tytuly oraz wpływ
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i
rentowność

W 2014 roku nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości.

4.20. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków
finansowych na sytuację majątkową i finansową, plynność oraz wynik finansowy i rentowność

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt błędów” podsta”vowych.

4.21. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazania, czy sprawozdanie finansowe
zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź
planowanych przez Spółkę działań mających na celu eliminację niepewności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez
jednostkę xv dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez Spółkę działalności.

4.22. Polączenie jednostek

W dniu 28.06.201 3r. Aktem notarialnym Repertorium A 117912013 Spółka Betomax Polska S.A nabyla
przedsiębiorstwo STALMAX A. & S. PARGIELA, A. MĄCZYŃSKI, L. PASTURCZAK SPOLKA JAWNA z
siedzibą xv Końskich (26-200 Końskie), przy ul. Górnej I, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000079415, NIP: 658 t700296, REGON: 290997907.

4.23. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji wjednostkach
podporządkowanych — metody praw” własności — należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej
zastosowanie oraz wpływ na wynik finansowy

45 I3EJOMAX Polska SA,



W dniu 29 sierpnia 20l4r. Betomax Polska S.A. nabyła przedsiębiorst”vo w rozumieniu art. 55 z indeksem I
Kodeksu Cywilnego, stanowiące zespól sk~adników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji
określonych zadań gospodarczych działające pod firmą PAMEXPOL A.&S. Pargieła, A. Mączyński z siedzibą w
Końskich. Cena sprzedaży Przedsiębiorstwa wyniosła 8.600 tys. zł.

Ponadto w dniu 29 sierpnia 2014 r. Emitent wniósł zakupione Przedsiębiorstwo w formie aportu do spólki zależnej
od Emitenta działającej pod firmą PAMEXPOL Sp. z o.o. w zamian za 86.000 nowych udziałów tej spólki o
wartości iioiiunaluej 100 zł każdy udzial podwyższajac tym samym kapitał zakładowy spólki PAMEXPOL Sp. z
0.0. 08.600 tys. zł.

4.24. Informacja o charakterze i celu gospodarcz)m zawartych przez jednostkę umów nieuwzg[ędnionych w
bilansk w zakresie niezbędnym do oceny ich wplywu na sytuację itiajątkową, linanso~ą i wynik finansowy
jednostki

W Grupie Kapitałowej nie występują umowy nieuwzględnionew skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

4.25. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, wyplaconym lub należnym za rok obrotowy.

Spółka dominująca zawarła umowę na badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok z firmą:
Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem 473). Łączna wysokość wynagrodzenia, wynikającego z umowy z
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, należnego z tytułu badania sprawozdania
finansowego wyniosła 10000,00 zł netto.

Końskie, II maj20l5r.
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