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NTT System S.A. 
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO  

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
ZA IV KWARTAŁ 2009 R. 

1. Informacja ogólna 
 
 Nazwa Emitenta   NTT System Spółka Akcyjna 
 Siedziba Emitenta  04-351 Warszawa, ul. Osowska 84 
 
 Emitent wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000220535 
 Wpisu dokonał: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, 
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 Data dokonania rejestracji: 28.10.2004 r. 
 

W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: 
Tadeusz Kurek  – Prezes Zarządu 
Jacek Kozubowski  – Wiceprezes Zarządu 
Andrzej Kurek  – Wiceprezes Zarządu 
Witold Markiewicz  – Wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Porębski             – Członek Zarządu 
 
Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza, działająca w składzie: 
Przemysław Janusz Gadomski  – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Jerzy Rey    – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Davinder Singh Loomba   – Członek Rady Nadzorczej 
Andrzej Rymuza                               – Członek Rady Nadzorczej 
Grzegorz Kurek   – Członek Rady Nadzorczej 

 
 
 Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

� 26.20.Z    produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 
� 33.13.Z    naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 
� 46.51.Z    sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 
� 46.52.Z  sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do 

niego 
� 47.41.Z sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
� 49.41.Z    transport drogowy towarów 
� 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych 
� 70.22.Z   pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
� 95.11.Z   naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 

 
Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi sprzedaż głównie na terenie kraju. 

Czas trwania działalności Emitenta jest nieograniczony. 
 

NTT System S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej najwyższego szczebla. 
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2. Organizacja Grupy Kapitałowej Emitenta, spółki objęte sprawozdaniem skonsolidowanym 
 
Schemat Grupy Kapitałowej Emitenta – Jednostka Dominująca i jednostki zależne 
 

 
 
NTT System S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących podmiotów zależnych: 
� NTT System Montaż Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Warszawska 44/50. Emitent posiada 60% w 

kapitale zakładowym spółki oraz 60% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki 
� IT Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prochowa nr 7 lok. U2. Emitent posiada 85% w 

kapitale zakładowym spółki oraz 85% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.  
� WebTradeCenter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osowska 84. Emitent posiada 100% w kapitale 

zakładowym spółki oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 
� Case Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 476. Emitent nie posiada bezpośrednio udziału w 

kapitale zakładowym spółki. Pośrednio, poprzez spółkę WebTradeCenter Sp. z o.o., Emitent posiada 60% w 
kapitale zakładowym Case Factory  S.A. 

 
Emitent objął skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za IV kwartał 2009 r. spółki: NTT System Montaż 
Sp. z o.o., IT Commerce Sp. z o.o., WebTradeCenter Sp. z o.o. oraz Case Faktory S.A. (metoda pełna). 
 
NTT System S.A. posiada następujące udziały w innych przedsiębiorstwach, stanowiące inwestycje 
długoterminowe: 

Tabela 1. Udziały Emitenta w innych podmiotach – wg stanu na 31 grudnia 2009 

Nazwa spółki Adres 

Ilo ść 
posiadanych 

udziałów  

akcji 

Wartość 
nominal

na 
udziału

 akcji  

Łączna 
wartość 

nominalna 
udziałów  

akcji 

Łączny 
kapitał 

Zakładowy 
(zarejestrow

any)  

Udział % 
w kapitale 

zakładowym 

IT Commerce Sp. z 
o.o.  

04-360 Warszawa;  
ul. Prochowa nr 7 
lok. U2 

425 500 PLN 
212 500 

PLN 
250 000 

PLN 
85% 

WebTradeCenter Sp. z 
o.o.  

04-351 Warszawa;   
ul. Osowska 84 

3 370 
1 011 
PLN  

3 407 070 
PLN   

3 407 070 
PLN  

100% 

NTT System Montaż 
Sp. z o.o. 

95-200 Pabianice;  ul. 
Warszawska 44/50 

6 000 50 PLN 
300 000 

PLN 
500 000 

PLN 
60% 

UAB NTT SYSTEM 
BALTIJA 

Wilno (Litwa); 
Fabijoniskiu g. 10-6 

25 
100 Ltl 
(litów) 

2 500 Ltl 
10 000  

Ltl 
25% 

Content Value S.A. 
01-377 Warszawa;  
ul. Połczyńska 31A 

225 000 1 PLN 
225 000 

PLN 
460 000 

PLN 
48,9% 

 

NTT System S.A. 

IT Commerce 
Sp. z o.o. 

WebTradeCenter 
Sp. z o.o. 

NTT System 
Montaż Sp. z o.o. 

Case Factory S.A. 

100% 60 % 85% 

60% 
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IT Commerce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prochowa nr 7 lok. U2, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 
numerem 0000156695. Emitent posiada 85% w kapitale zakładowym spółki i 85% głosów na zgromadzeniu 
wspólników spółki. 
Członkami zarządu tej spółki nie są osoby związane z Emitentem. W wyżej wymienionej spółce nie działa rada 
nadzorcza. 
Pomiędzy Emitentem a spółką występują powiązania gospodarcze tego typu, że IT Commerce Sp. z o.o. 
prowadzi administrację i hosting strony głównej NTT System (www.ntt.pl) oraz Cennik On-Line 
(www.nttonline.pl) – głównego programu wspierającego sprzedaż NTT System z wykorzystaniem Internetu, 
wprowadza nowe funkcjonalności w Cenniku On-Line (na zlecenie NTT System) oraz dba o poprawne 
funkcjonowanie programów wspomagających zarządzanie, sprzedaż, produkcję oraz serwis w firmie NTT 
System. 
 
Przedmiotem działalności spółki jest: 
��  Reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z) 
��  Produkcja komputerów i innych urządzeń do  przetwarzania informacji (30.02.Z) 
��  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i 

samolotów (51.14.Z) 
��  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych 

wyrobów metalowych (51.15.Z) 
��  Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (51.64.Z) 
��  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (52.44.Z) 
��  Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 

(52.48.A) 
��  Transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C) 
��  Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 65.12.B) 
��  Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 65.23.Z) 
��  Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (67.13.Z) 
��  Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z) 
��  Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z) 
��  Przetwarzanie danych (72.30.Z) 
��  Działalność związana z bazami danych (72.40.Z) 
��  Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z) 
��  Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z) 
��  Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A) 
��  Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B) 
 
Wyemitowany, opłacony i zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców kapitał zakładowy spółki wynosi 250 000 
PLN. 
W dniu 6 marca 2007 r. na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników IT Commerce Sp. z o.o. 
kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 150 000,00 PLN do kwoty 250 000,00 PLN, tj. o kwotę 
100 000,00 PLN poprzez ustanowienie dodatkowych nowych 200 udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) 
złotych każdy. Podwyższenie kapitału zostało opłacone przez Emitenta oraz zarejestrowane w KRS w dniu 21 
sierpnia 2007r. 
Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane udziały w spółce. 
 
 
WebTradeCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osowska 84, 
zarejestrowana w Sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 
numerem 0000069594. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu 
wspólników spółki. 
Członkiem organu tej spółki jest osoba związana z Emitentem, zachodzi powiązanie tego rodzaju, że Prezes 
Zarządu Emitenta – Tadeusz Kurek jest wiceprezesem zarządu WebTradeCenter Sp. z o.o.  
Pomiędzy Emitentem a spółką występują obecnie powiązania gospodarcze. WebTradeCenter Sp. z o.o. 
otworzyła internetowy sklep detaliczny www.yalu.pl . Oferta sklepu opiera się w znacznej skali na produktach 
dostarczanych przez  Emitenta - Emitent będzie świadczył usługi logistyczno-magazynowe na 
rzecz WebTradeCenter Sp. z o.o. z tytułu sprzedaży prowadzonej przez sklep. Spółka zamierza pozyskiwać 
kolejnych dostawców produktów i usług celem poszerzenie oferty sklepu. 
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Głównym przedmiotem działalności spółki jest:  
� Działalność związana  z bazami danych (72.40.Z) 
� Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, kserujących i liczących (72.50.Z) 
� Pozostała działalność zawiązana z informatyką (72.60.Z) 
� Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G) 
� Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z) 
� Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A) 
� Badania i analizy techniczne (74.30.Z) 
� Reklama (74.40.Z) 
� Działalność związana z tłumaczeniem i usługami sekretarskimi (74.83.Z) 
� Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A) 
� Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.84.B) 
� Działalność placówek organizujących kursy na prawo jazdy (80.41.Z) 
� Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.Z) 
� Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.05.Z) 
 
Firma rozpoczęła działalność gospodarczą w styczniu 2001 r., 20 stycznia 2004 r, działalność ta została 
zawieszona, następnie po przejęciu przez NTT System Sp. z o.o. WebTradeCenter Sp. z o.o. ponownie wznowiła 
działalność gospodarczą we wrześniu 2006 r. (przejęcie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży 
przedsiębiorstwa spółki „FF COMPUTERS Sp. z o.o. w upadłości, w skład którego wchodziły udziały 
WebTrade Center Sp. z o.o.; umowa sprzedaży zawarta została w dniu 16 lutego 2005 r.) 
Spółka nie posiada rezerw. 
Wyemitowany, opłacony i zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców (KRS) kapitał zakładowy spółki wynosi 
3 407 070,00 PLN.  
W dniu 4 października 2006 r. na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WebTradeCenter 
Sp. z o.o. kapitał zakładowy spółki został podwyższony o 35 838,00 PLN, tj. do kwoty 3 293 838,00 PLN w 
drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. Podwyższenie kapitału zostało opłacone 
przez Emitenta. Podwyższnie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 7 marca 2007 r. 
W dniu 9 stycznia 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WebTradeCenter Sp. z o.o. zdecydowało 
o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 3 293 838,00 PLN do kwoty 3 407 070,00 PLN, tj. o kwotę 113 
232,00 PLN, przez ustanowienie dodatkowych nowych 112 (sto dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 
1.011 (tysiąc jedenaście) złotych każdy. Nowe udziały objął jedyny wspólnik spółki – NTT System S.A. Udziały 
zostały pokryte gotówka. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 18 września 2007 r. 
 
 
NTT System Montaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, ul. Warszawska 
44/50, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
KRS, pod numerem 0000237030. Emitent posiada 60% w kapitale zakładowym spółki i 60% głosów na 
zgromadzeniu wspólników spółki. 
Pomiędzy Emitentem a Spółką nie występują powiązania gospodarcze.  
 
Przedmiotem działalności spółki jest: 
� Produkcja komputerów  i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (30.02.Z) 
� Produkcja niezapisanych nośników informacji (24.65.Z) 
� Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (31.62.B) 
� Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (51.84.Z)  
� Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (51.85.Z) 
� Sprzedaż hurtowa części elektronicznych (51.86.Z) 
� Sprzedaż detaliczna mebli wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 

(52.48.A) 
� Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (60.24.B) 
� Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C) 
 
Kapitał wyemitowany spółki wynosi 500 000 PLN. 
W dniu 7 maja  2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NTT System Montaż Sp. z o.o. zdecydowało 
o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 50 000,00 PLN do kwoty 500 000,00 PLN, tj. o kwotę  
450 000,00 PLN, przez ustanowienie dodatkowych nowych 9000 (dziewięć tysięcy) udziałów o wartości 
nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy. Nowe udziały objął NTT System S.A. w wysokości 250 000,00 zł 
oraz nowy wspólnik Pan Piotr Mariusz Trojanowski. 
Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane udziały w spółce. 
Podwyższenie kapitału zakładowego z dnia 7 maja 2007 r. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w 
Warszawie w dniu 23 stycznia 2008r. 
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UAB „NTT SYSTEM BALTIJA”  (UAB odpowiednik Sp. z o.o.) z siedzibą w Wilnie, Fabijoniskiu g. 10-6.  
Emitent posiada 25% w kapitale zakładowym spółki i 25% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 
Członkami rady nadzorczej i Zarządu tej spółki nie są osoby związane z Emitentem. Pomiędzy Emitentem a 
spółką występują powiązania gospodarcze tego typu, że UAB „NTT SYSTEM BALTIJA” jest kupującym w 
firmie NTT System S.A. 
Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż techniki komputerowej i technologii informatycznej. 
Kapitał wyemitowany spółki wynosi 10.000 Ltl (co odpowiada 11 898 PLN wg kursu śr. NBP z dnia 31.12.2009 
1Ltl = 1,1898 PLN). 
Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane udziały w spółce. 
 
 
Content Value Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000328980. 
Emitent posiada 48,91% w kapitale zakładowym Spółki oraz 48,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Między podmiotami występują powiązania osobowe polegające na tym, że dwaj członkowie Rady Nadzorczej 
Emitenta są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Content Value S.A. Nie występują natomiast powiązania 
gospodarcze. 
 
Głównym przedmiotem działalności spółki jest:  
� Pozaszkolne formy edukacji (85.5) 
� Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59) 
� Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) 
� Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z) 
� Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z) 
� Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana (62) 
� Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z) 
� Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z) 
� Działalność usługowa w zakresie informacji (63) 
� Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z) 
� Działalność wydawnicza (58) 
� Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z) 
� Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z) 
� Nadawanie programów telewizyjnych i ogólnodostępnych (60.20.Z) 
� Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z) 
� Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z) 
� Telekomunikacja (61) 
� Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z) 
� Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (77.32.Z) 
� Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z) 
� Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z) 
� Działalność agencji reklamowych (73.11.Z) 
� Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z) 
� Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z) 
 
Wyemitowany, opłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy spółki wynosi 460 000,00 PLN 
Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane akcje spółki. 
 
 

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej, w tym w wyniku połączenia jednostek 
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności 

W okresie objętym raportem kwartalnym nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta. 
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4. Opis przyjętych zasad rachunkowości 
 
Informacja dodatkowa obejmuje wybrane dane objaśniające wymagane przez MSR 34  „śródroczna 
sprawozdawczość finansowa” oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 
 
W kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) 
rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, a także metod 
obliczeniowych, które są stosowane do sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych NTT System S.A. począwszy od 2007 r. Sprawozdania te sporządzane są w oparciu o 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Informacje zawarte w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzone zostały z 
zachowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto, określonych na dzień 
bilansowy, zgodnie z MSR/MSSF z zachowaniem zasady istotności. 
 
W okresie sprawozdawczym nie dokonano korekt z tytułu błędów poprzednich okresów oraz przyjętych 
wartości szacunkowych, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik 
finansowy Grupy Kapitałowej. 
 
Rok obrotowy Emitenta i Grupy Kapitałowej pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się z dniem 31 
grudnia. 
 
Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. oraz 
kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowym 
Standardem Rachunkowości 34 – Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi 
standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi 
przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.  
 
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 34 wymaga dokonania szacunków i założeń, które 
wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Większość szacunków oparta jest na analizach i 
jak najlepszej wiedzy Zarządu. Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy 
Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych.  
 
Szczegóły wybrane polityki rachunkowości stosowanej przez Emitenta i spółki Grupy Kapitałowej 
 
 
4.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne 

 
Wartości niematerialne, środki trwałe i środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie, za wyjątkiem gruntów, które 
począwszy od 2007 r. wycenia się w wartości godziwej. Wycena gruntów do wartości godziwej 
dokonana została przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego na dzień 31 grudnia 2007 r. i wartość 
ta nie uległa w ocenie zarządu istotnej zmianie do dnia 31 grudnia 2009 r. Odpisy amortyzacyjne są 
dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej, a poprawność przyjętych okresów oraz stawek 
amortyzacyjnych podlega weryfikacji raz w roku. 

 
Grupa Kapitałowa stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków 
trwałych: 
� Grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu  nie podlega amortyzacji 
� budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  od 2,5% do 10% 
� urządzenia techniczne i maszyny    od 7% do 20% 
� środki transportu      od 14% do 20% 
� pozostałe środki trwałe     od 12,5% do 40% 

 Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych są następujące: 
� licencje i oprogramowanie     od 20% do 50% 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne o wartości początkowej wyższej niż 300 zł, lecz nie 
przekraczającej 3.500 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane jednorazowo  
w miesiącu przekazania do użytkowania. 
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4.2 Inwestycje 
 

Inwestycje długoterminowe 
Inwestycje długoterminowe składające się z udziałów w innych jednostkach wyceniane są w cenie 
nabycia z uwzględnieniem utraty wartości, a w przypadku udziałów w jednostkach zagranicznych 
wartość udziałów wyrażona w walucie obcej przeliczana jest na koniec okresu po obowiązującym na 
ten dzień kursie średnim NBP. 
Inwestycje długoterminowe składające się z nieruchomości wycenione zostały w wartości godziwej. 
 
Inwestycje krótkoterminowe 
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej. Wpływ walut na rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut stosownych na 
ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży 
banku stosowanego na dzień ich rozchodu lub przyjmuje się rzeczywisty kurs zastosowany dla 
konkretnych transakcji. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu 
ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na 
wynik finansowy poprzez odniesienie odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. 
Inne środki pieniężne obejmują aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia 
ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), zaliczane są do środków pieniężnych dla 
potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych. 

 
4.3 Należności 

 
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i 
wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość należności). 
 
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich 
zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 
 
Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w odniesieniu do: 

� należności dochodzonych na drodze sądowej, 
� należności przeterminowanych powyżej 360 dni, w przypadku których istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo niewywiązania się dłużnika z obowiązku zapłaty. 
 
Należności zagraniczne na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie ustalonym przez NBP na ten 
dzień. 

 
4.4 Zapasy 
 
 Towary 

Przyjęcia towarów do magazynów ewidencjonuje się w cenie zakupu powiększonej o koszty związane z 
tym zakupem. 
Wyceny rozchodów dokonuje się wg cen rzeczywistych nabytych partii towaru, z uwzględnieniem 
zasady FIFO. 
Grupa Kapitałowa dokonuje odpisów aktualizujących wartość towarów: 
a) zalegających powyżej 360 dni – co do zasady w wysokości 30% wartości tych towarów, 
b) które utraciły swą wartość rynkową i które zostały sprzedane w roku następnym poniżej ich wartości 
magazynowej. 

 
 Wyroby gotowe 

Przyjęcia i wydania wyrobów z produkcji do magazynu wyceniane są w cenach ewidencyjnych 
skorygowanych o odchylenia. 
Grupa Kapitałowa dokonuje odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych: 
a) zalegających powyżej 360 dni – co do zasady w wysokości 30% wartości tych wyrobów, 
b) które utraciły swą wartość rynkową i które zostały sprzedane w roku następnym poniżej ich wartości 
magazynowej. 

 
4.5 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
 

Rozliczenia międzyokresowe wykazano wg rzeczywistych nakładów poniesionych w okresie objętym 
badaniem, a dotyczących okresów przyszłych. Rozliczane są poprzez odniesienie w koszty okresów, 
których dotyczą, z tym że koszty dotyczące okresów dłuższych niż jeden miesiąc rozliczane są w czasie 
w przypadku, gdy kwota wydatku jest wyższa niż 1.600 zł. Pozostałe koszty dotyczące okresów 
dłuższych niż jeden miesiąc odnosi się bezpośrednio w koszty okresu, w którym został poniesiony 
wydatek. 
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4.6 Rezerwy na zobowiązania  
 

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 
Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, 
których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. 
Rezerwy rozwiązuje się lub zmniejsza w momencie powstania zobowiązania, na które uprzednio 
utworzono  daną rezerwę. 

 
4.7 Rozliczenia międzyokresowe bierne 
 

Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i 
obejmują w szczególności naliczone rezerwy na koszty, których powstanie w przyszłych okresach 
sprawozdawczych jako zobowiązania jest pewne lub uprawdopodobnione. 

 
4.8 Podatek dochodowy odroczony 
 

Grupa Kapitałowa tworzy aktyw i rezerwę na odroczony podatek dochodowy w związku z powstaniem 
przejściowych różnic pomiędzy wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów 
a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia od podatku dochodowego w przyszłości. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku obejmują tytuły przyszłych kosztów, które mają szansę na 
zrealizowanie w przyszłym okresie. 
 

5. Zastosowane kursy walut  
 
Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na 
EURO zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania.  
 
Dane dotyczące wielkości bilansowych przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ostatni 
dzień okresu - na dzień 31.12.2009 r. – kurs 1 EURO = 4,1082 zł, na dzień 31.12.2008 r. – kurs 1 EURO = 
4,1724 zł  
 
Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według kursów stanowiących 
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na 
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01-12.2009 r. wynosił 
1 EURO = 4,3406 zł a kurs średni w okresie 01-12.2008 r. wynosił 1 EURO = 3,5321 zł Przeliczenia dokonano 
zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych 
przez kurs wymiany.  
 

6. Informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, dokonanych odpisach aktualizacyjnych  

W IV kwartale 2009 r. nie miały miejsca korekty rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Wystąpiły natomiast zmiany w wysokości rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów. 
Utworzono rezerwy oraz dokonano odpisów aktualizujących na skutek wystąpienia przesłanek ku temu. 
Rozwiązano z kolei rezerwy i odwrócono odpisy aktualizujące w przypadkach, gdzie stosowne przesłanki ustały. 

 

7. Sprawozdawczość segmentów 
 
 
Informacje ogólne 
Podstawową zasadą „Mi ędzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 8 – Segmenty działalności” 
jest ujawnienie przez jednostkę gospodarczą informacji, które umożliwiają użytkownikom jej sprawozdania 
finansowego ocenę charakteru i wyników finansowych działalności gospodarczej prowadzonej przez daną 
jednostkę oraz jej otoczenia gospodarczego. 
Oddzielnemu ujawnieniu podlegają informacje dla zidentyfikowanych segmentów działalności, spełniających 
kryteria uznania je za segmenty sprawozdawcze zgodnie z MSSF 8.11-19. Z kolei samej identyfikacji 
segmentów działalności dokonuje się w oparciu o definicję podaną w MSSF 8.5. 
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Zgodnie z tą definicją, segmentem działalności jest część składowa jednostki: 
a) prowadząca działalność gospodarczą, w ramach której można uzyskiwać przychody i ponosić koszty, 
b) której wyniki działalności podlegają regularnej kontroli przez kierownictwo jednostki, służącej 
podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów w tym segmencie i ocenie jego wyników, oraz 
c) na temat której dostępne są wyodrębnione informacje finansowe. 
 
W procesie identyfikacji segmentów sprawozdawczych Emitent w pierwszej kolejności ustalił, iż kierownictwo 
jednostki odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w zakresie alokacji zasobów do segmentów i oceny 
wyników ich działalności, stanowi Zarząd Emitenta. 
Podstawowym czynnikiem przyjętym do określenia segmentów sprawozdawczych jest system organizacji 
Emitenta. W strukturze organizacyjnej występują wydziały operacyjne, których działalność bezpośrednio 
związana jest z uzyskiwaniem przychodów i generowaniem związanych z tą działalnością kosztów. Komórki te 
zajmują się sprzedażą produktów, towarów i usług oferowanych przez Emitenta do różnych grup odbiorców. 
Podkreślić należy jednak, iż asortyment, jaki poszczególne wydziały oferują swoim grupom odbiorców, jest 
dość jednorodny, gdyż przedmiotem działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest sprzedaż produktów 
branży IT, w tym przede wszystkim sprzętu komputerowego zarówno własnej produkcji jak i innych 
producentów. 
 
W kolejnym kroku procedury identyfikacyjnej dla segmentów działalności dokonano ustalenia, czy wyniki 
działalności poszczególnych wydziałów podlegają regularnej kontroli przez Zarząd. Następnie poddano 
weryfikacji informacje finansowe przekazywane kierownictwu o poszczególnych komórkach, aby określić czy 
pozwalają one na podjęcie decyzji o alokacji zasobów na poziomie pojedynczych działów i umożliwiają 
jednoznaczną ocenę wyników ich działalności. MSSF 8 wymaga bowiem, aby skutkiem przeglądu przez 
kierownictwo wewnętrznej informacji finansowej były dokonywane na poziomie poszczególnych potencjalnych 
segmentów decyzje w zakresie alokacji zasobów i oceny wyników działalności poszczególnych segmentów. O 
ile wydzielenie informacji na temat aktywów poszczególnych segmentów nie jest niezbędnym czynnikiem ich 
identyfikacji, o tyle jednoznaczna ocena wyników działalności jest w tym celu konieczna. Kierownictwo 
Emitenta na podstawie otrzymywanych wewnętrznych cząstkowych informacji finansowych dla poszczególnych 
kanałów sprzedaży jest w stanie postawić wiele istotnych i przydatnych w podejmowaniu decyzji zarządczych 
wniosków służących ocenie wyników działalności poszczególnych kanałów, w szczególności w zakresie stopnia 
ich rozwoju i poziomu przychodów w kolejnych okresach. Niemniej jednak działalność Emitenta charakteryzuje 
się dość specyficznym systemem współpracy i rozliczeń z dostawcami, których produkty służą działalności 
operacyjnej wszystkich działów sprzedażowych Emitenta. Specyfika ta powoduje, że jednoznaczne określenie 
dokładnych kosztów i tym samym wyników działalności poszczególnych kanałów nie jest możliwe w stopniu 
spełniającym kryteria MSSF 8 pozwalające zakwalifikować jakiekolwiek pojedyncze wydziały jako segmenty 
sprawozdawcze. Podobnie alokacja zasobów dokonywana jest w zasadzie na poziomie całej jednostki, z uwagi 
na dużą jednorodność produktową kierowaną do odbiorców we wszystkich kanałach sprzedażowych. 
 
Powyższe czynniki decydują o tym, że w rozumieniu MSSF 8 jedynym możliwym do zidentyfikowania 
segmentem sprawozdawczym jest cała jednostka gospodarcza. Kompletne i szczegółowe informacje finansowe 
opisujące działalność całej Grupy Kapitałowej Emitenta zawarte są w głównej części składowej raportu 
kwartalnego, w postaci skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej NTT System S.A. sporządzonego zgodnie z wymogami MSR 34 – „Śródroczna sprawozdawczość 
finansowa”. 
 
Ponieważ zgodnie z kryteriami identyfikacji segmentów sprawozdawczych wg MSSF 8 cała Grupa Kapitałowa 
Emitenta stanowi jeden segment, toteż w niniejszym sprawozdaniu brak jest jakichkolwiek ujawnień informacji 
finansowych na poziomie bardziej szczegółowym, co z kolei mogłoby w pewnym stopniu ograniczać 
przydatność sprawozdania dla części jego potencjalnych użytkowników. W związku z tym, w wykonaniu 
obowiązku wynikającego z MSSF 8.31-34, poniżej zaprezentowane zostały dodatkowe informacje dotyczące 
całej Grupy Kapitałowej Emitenta, zgodne z polityką rachunkowości oraz z informacjami wykorzystanymi do 
sporządzenia sprawozdania finansowego obejmujące: 
- informacje o produktach i usługach, 
- informacje na temat obszarów geograficznych, 
- informacje o głównych klientach. 
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Przychody z poszczególnych produktów i usług 
 
Przychody Grupy Kapitałowej NTT System S.A. z tytułu sprzedaży podstawowych grup produktowych 
przedstawiają się następująco: 
 
Lp. Grupa produktowa Przychody netto ze sprzedaży w tys. zł 

01.01.2009 – 31.12.2009 01.01.2008 – 31.12.2008 

1. Dystrybucja sprzętu pochodzenia zewnętrznego 394 813 425 751 

2. Sprzęt komputerowy własnej produkcji 94 284 211 482 

3. Usługi 4 111 6 439 

 Suma: 493 208 643 672 

 
 
Informacje na temat obszarów geograficznych 
 
Grupa Kapitałowa NTT System S.A. osiąga przychody z tytułu prowadzonej działalności w głównej mierze od 
klientów zewnętrznych w Polsce, gdzie Emitent ma swoją siedzibę, ale także od klientów z krajów trzecich. Z 
kolei wszystkie aktywa trwałe Grupy Kapitałowej (inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, aktywa dotyczące świadczeń związanych z zakończeniem stosunku pracy oraz prawa z 
umów ubezpieczenia) znajdują się wyłącznie w Polsce. Strukturę przychodów i aktywów w rozbiciu na 
poszczególne obszary geograficzne prezentuje poniższa tabela: 

 
Lp. Obszar geograficzny Przychody netto ze sprzedaży  

(w tys. zł) 
Warto ść aktywów trwałych      

(w tys. zł) 
01.01.2009 – 
31.12.2009 

01.01.2008 – 
31.12.2008 

31.12.2009 31.12.2008 

1. Polska (kraj siedziby Emitenta) 445 971 613 170 58 800 54 745 

2. Inne kraje członkowskie UE 43 879 29 594 0 0 

3. Pozostałe kraje 3 358 908 0 0 

 Suma: 493 208 643 672 58 800 54 745 

 
 
Informacje na temat głównych klientów 
 
W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym nie miało miejsca uzależnienie przychodów ze sprzedaży 
Grupy Kapitałowej od głównych klientów w takim stopniu, aby przychody z transakcji z pojedynczym klientem 
zewnętrznym stanowiły co najmniej 10% przychodów Grupy. W okresie porównawczym, tj. od 1 stycznia do 31 
grudnia 2008 roku poziom ten został przekroczony w przypadku jednego z odbiorców. Przychody netto ze 
sprzedaży Grupy Kapitałowej w odniesieniu do tego klienta osiągnęły poziom 96.047 tys. zł co stanowi 
niespełna 15% przychodów netto ze sprzedaży ogółem w tym okresie. 
 

8. Sezonowość sprzedaży 

W działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. nie występuje w istotnym stopniu sezonowość, natomiast 
występują czynniki wpływające istotnie okresowo na wyniki finansowe. Do takich czynników należą 
rozstrzygnięcia przetargów publicznych, w których biorą udział partnerzy handlowi Grupy Kapitałowej. 
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9. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie, którego dotyczy 
raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 

 
SKONSOLIDOWANY 

RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT (wariant kalkulacyjny) 

od 01.01.2009 do 
31.12.2009 

od 01.10.2009 
do 31.12.2009 

od 01.01.2008 do 
31.12.2008 

od 01.10.2008 do 
31.12.2008 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i 
materiałów, w tym:  

493 208 143 339 643 672 174 632 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 

98 334 26 067 217 921 51 130 

Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

394 874 117 272 425 751 123 502 

Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów, w tym:  

449 431 130 648 580 890 150 947 

Koszty wytworzenia 
sprzedanych produktów  

86 907 21 938 204 077 49 660 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów  

362 524 108 710 376 813 101 287 

ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE 
SPRZEDAŻY (A-B) 

43 777 12 691 62 782 23 685 

Koszty sprzedaży 41 438 11 574 50 833 16 003 

Koszty ogólnego zarządu 5 331 1 250 5 495 1 276 

ZYSK (STRATA) ZE 
SPRZEDAŻY (C-D-E) 

-2 992 -133 6 454 6 406 

ZYSK (STRATA) Z 
DZIAŁALNO ŚCI 
OPERACYJNEJ (F+G-H) 

-1 876 766 10 211 8 305 

ZYSK (STRATA) Z 
DZIAŁALNO ŚCI 
GOSPODARCZEJ (I+J-K) 

-3 512 150 5 747 3 877 

ZYSK (STRATA) BRUTTO 
(L+/-M) 

-3 512 150 5 747 3 877 

ZYSK (STRATA) NETTO (N-
O-P) 

-2 780 195 4 101 3 220 

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. prowadzi działalność na rynku producentów i dystrybutorów sprzętu 
informatycznego, w szczególności komputerów, podzespołów i peryferiów komputerowych. 

W 2009 roku NTT System obchodzi 20-lecie działalności na polskim rynku. 

Produkowane przez Emitenta (Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej NTT System S.A.) komputery 
stacjonarne, serwery i notebooki mają szerokie spektrum konfiguracji i wykorzystują najnowocześniejsze 
technologie informatyczne. Emitent produkuje sprzęt zarówno pod własną marką, jak i pod markami zleconymi 
przez klientów. Oferta dystrybucyjna Emitenta uzupełnia ofertę handlową o notebooki innych producentów 
(głównie Lenoro i Acer) oraz podzespoły i peryferia komputerowe, a także rozszerza ofertę produktową o tzw. 
elektronikę użytkową. 

W IV kwartale 2009 r. Emitent osiągnął zysk netto w wysokości 195 tys zł na poziomie skonsolidowanym i 394 
tys. zł na poziomie jednostkowym. Wynik ten nie jest imponujący w stosunku do roku poprzedniego lecz 
świadczy, że Emitent dostosował się do warunków otoczenia zewnętrznego i zaczął odrabiać straty z pierwszych 
dwóch kwartałów roku 2009. 

Na negatywny wynik narastająco za 2009 r. decydujący wpływ miał spadek popytu związany ze spowolnieniem 
gospodarczym oraz niepewność rynkowa związana z dużymi wahaniami kursowymi a co za tym dalej idzie 
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wahaniami cen towarów IT. 

Spadek popytu na sztandarowy produkt NTT System S.A. - komputer stacjonarny przełożył się na istotny spadek 
przychodów ze sprzedaży. Zarząd, analizując na bieżąco sytuację rynkową, z wyprzedzeniem podjął kroki 
mające poprawić rentowność sprzedaży, poprzez poprawę jakości obsługi klienta oraz odpowiednią redukcję 
kosztów i na bieżąco, w oparciu o aktualną sytuację płynnie wprowadzał kolejne kroki adekwatne do zmian 
sytuacji rynkowej. 

Dokonano reorganizacji pracy działów co przyniosło efekt w postaci redukcji zatrudnienia i w poprawie 
wydajności pracy, ograniczono koszty związane z działami produkcyjnymi, dokonano przeglądu kosztów oraz 
opracowano strategię działania i cele do realizacji w oparciu o aktualną sytuacje rynkową, przy jednoczesnej 
ciągłej pracy nad nowymi produktami i rozwiązaniami dla naszych klientów. Wprowadziliśmy do oferty 
netbooki, centrale telefonii VOIP, rozwijamy ofertę notebooków i serwerów, dokonaliśmy przeglądu 
dotychczasowego portfolio towarowego i skoncentrowali śmy się na segmentach najbardziej marżowych. 

Tempo spadku popytu w I półroczu 2009 r. było na tyle silne, że efekt podjętych działań, czy to ze względu na 
okresy wypowiedzenia umów czy też na inne koszty związane z ich rozwiązaniem, nie mógł natychmiast 
przełożyć się na wyniki finansowe. 

Pierwsze efekty działań Zarządu zaczęły owocowały w 3 kwartale 2009 r. gdzie udało się wypracować wzrost 
przychodów ze sprzedaży o 3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz wynik lepszy o prawie 
4 mln zł (rok wcześniej spółka odnotowała stratę ok. 3,5 mln zł). 

To były pierwsze efekty przemyślanych decyzji. Kontynuacja nastąpiła w IV kwartale 2009 r.Wszystko 
wskazuje na to, że poczynione kroki przyniosą w kolejnych okresach dużo większe oszczędności, co przy 
przebudowanej polityce handlowej oraz ciagłym monitorowaniu sytuacji wpłynie bardzo pozytywnie na 
marżowość. 

Jednocześnie dostrzegamy ożywienie na polskim rynku, które jest związane z uruchomieniem odłożonego 
popytu przez podmioty gospodarcze oraz sferę budżetową i które, mamy nadzieje, wykorzystać. Oczywiście 
mamy świadomość, że zmiany w odbudowie popytu na produkty IT nie nastąpią nagle lecz będą ściśle związane 
z nastrojami w gospodarce. Trzeba jednak pamiętać po burzliwych czasach nadchodzi uspokojenie, że wydatki 
na IT należą do grupy najbardziej efektywnych i że tych wydatków firmom nie będzie się po prostu opłaciło 
zbytnio przesuwać w czasie, bowiem okres obecny jest pomimo zagrożeń, okresem szansy dla najbardziej 
operatywnych , elastycznych i myślących o rozwoju podmiotów. 

W minionym roku Emitent oddał do użytkowania nowy budynek w miejscowości Zakręt . Dzięki tej inwestycji z 
pewnością będziemy mogli podnieść atrakcyjność naszej oferty, szybkość i jakość obsługi naszych klientów. 

Staramy się wykorzystać obecną sytuację rynkową do poprawy efektywności działania oraz poszerzenia udziału 
w rynku. 
 
Poniżej przedstawiamy ważniejsze wydarzenia w roku 2009 (certyfikaty, wyróżnienia, premiery) 
 
Q1 2009: 

1. Certyfikat "Przejrzysta Firma" dla NTT System S.A. 

Spółka NTT System otrzymała Certyfikat "Przejrzysta Firma". Certyfikat przyznawany jest przez Dun & 
Bradstreet Poland we współpracy z Getin Bankiem.  
Wyróżnienie "Przejrzysta Firma" jest wyrazem wiarygodności i uczciwości finansowej. Zwiększa prestiż oraz 
konkurencyjność firmy na rynku. Tytuł ten potwierdza status NTT System jako firmy godnej zaufania i 
rzetelnego partnera biznesowego.  

 
2. Wyróżnienie zestawu komputerowego NTT HOME W 906G w teście czasopisma "Komputer 

Świat" w kategoriach "CENA/JAKO ŚĆ" i "JAKO ŚĆ". 
 

3. Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmą Microsoft obejmującą hardware 

W lutym Firma NTT System podpisała umowę dystrybucyjną z firmą Microsoft, na mocy której polski 
dystrybutor poszerzył swoją ofertę o akcesoria komputerowe oraz konsole Xbox, akcesoria i oprogramowanie do 
konsol firmy Microsoft 

 
 
 



NTT System S.A. – IV kwartał 2009 r. 13

Q2 2009: 
 

1. NTT System S.A. ponownym zdobywcą tytułu Microsoft Gold Certified Partner 
 

Microsoft Gold Certified Partner to najwyższy z możliwych status partnerstwa z firma Microsoft, eksponowany 
na rynku. Uzyskanie przez NTT System S.A. tytułu Microsoft Gold Certified Partner potwierdza najwyższy 
poziom umiejętności i wiedzy spółki na temat technologii firmy Microsoft. NTT System S.A. posiadając taki 
status ma możliwość budowania najściślejszych relacji partnerskich z firmą Microsoft i otrzymywania dostępu 
do zasobów oraz wsparcia technicznego, potrzebnych do wyróżnienia firmy na rynku - między innymi do 
koordynatora usług pomocy technicznej jak i bazy wiedzy dla partnerów. 
 

2. Serwery NTT z procesorami "Nehalem" 
 

NTT SYSTEM S.A., największy polski producent komputerów wprowadza do swojej oferty serwer oparty na 
najnowszych procesorach Intel Xeon z architekturą Nehalem EP.  
Oficjalna premiera serwera NTT Tytan 526I10 wykorzystującego moc procesorów Nehalem odbyła się 07 
kwietnia b.r. Nowy produkt na tle konkurencji wyróżnia wysoką gęstość zabudowy, która jest wymagana w 
specjalnych rozwiązaniach dla klastrów obliczeniowych, energooszczędność oraz duża elastyczność w doborze 
konfiguracji. Atutem jest też oprogramowanie do administrowania serwerem - NTT Server Manager, które 
dodawane jest do maszyn. 
 

3. NETTOP NTT HOME W 300P 
 

W maju 2009 NTT System jako pierwsza wprowadza na rynek rewolucyjne rozwiązanie w kategorii mini 
desktopów. NTT Home W 300P jest urządzeniem wyjątkowym zarówno pod względem wyglądu jak i 
możliwości. Najważniejszymi zaletami nowego desktopa są jego rozmiary nie odbiegające od wymiarów 
standardowej książki (153x172x20 mm), wyjątkowa energooszczędność oraz bezgłośna praca. 

 
Q3 2009: 

 

1. Produkty NTT System w programie Energy Star 

Energy Star jest programem zainicjowanym w 1992 roku przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska ( 
EPA) oraz Amerykański Departament Energii ( DOE) mający na celu promowanie energooszczędnych 
produktów i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego. Standard Energy Star 
5.0, najwyższy z dotychczasowych, obowiązuje od 1 lipca 2009r.  
Nettop NTT Home 300P, był pierwszym produktem spełniającym wymagania najnowszej normy Energy Star 
5.0. 

2. Przyznanie Certyfikatu TÜV w kategorii komputerów stacjonarnych NTT Business Series; 

Firma NTT System została wyróżniona prestiżowym certyfikatem TÜV.  
Certyfikat TÜV, przyznany Spółce NTT w kategorii komputerów stacjonarnych, NTT Business Series, jest 
gwarancją wysokiej jakości sprzętu polskiego producenta. 
Certyfikat TUV został przyznany Spółce w dniu 29 lipca 2009r. i będzie ważny do 2014r.  
NTT System uzyskując możliwość oznaczenia desktopów Znakiem Zgodności TÜV Rheinland Polska, TEST + 
MONITORING, potwierdziła zgodność stosowanych przez Spółkę technologii z najnowszymi standardami 
światowymi dotyczącymi norm bezpieczeństwa, jakości i kompatybilności elektromagnetycznej.  
Wyróżnienie to jest również dowodem na skuteczne realizowanie przez firmę NTT System proekologicznych 
programów środowiskowych. 
 

3. "Złoty Laur Klienta 2009" dla NTT System S.A. 
 

Firma NTT System S.A. zdobyła I miejsce w piątej edycji programu " Laur Klienta 2009" w kategorii: "Zestawy 
komputerowe".  
"Złoty Laur Klienta 2009" dla marki NTT System jest wymiernym dowodem na to, że produkty polskiego 
producenta cieszą się uznaniem i zaufaniem klientów. 
 

4. Pozycja 8 w rankingu 250 Najlepszych Małych i Średnich - Turbiny Polskiej Gospodarki  
 

We wrześniu "Gazeta Finansowa" opublikowała coroczny, finansowy Ranking 250 Najlepszych Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw.  
Zgodnie z założeniem, na liście znalazły się przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości - firmy najbardziej 
rozwojowe, nazwane przez kolegium redakcyjne turbinami polskiej gospodarki.  
Firma NTT System S.A. uzyskała w tym współzawodnictwie wysoką ósmą pozycję.  
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5. NTT System S.A. w czołówce firm z branży IT - RANKING SPÓŁEK WIG-INFORMATYKA 
2009 WEDŁUG HOME & MARKET  

Według rankingu WIG-INFORMATYKA, opublikowanego przez miesięcznik "Home & Market", wg dynamiki 
przychodów w latach 2007-2008, firma NTT System S.A. uplasowała się w czołówce zestawienia, zajmując 
czwartą pozycję.  
 

6. Firma NTT System uhonorowana certyfikatem EPEAT 
 

Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) jest narzędziem do oceny środowiskowej 
produktów elektronicznych.  
To jedno z najbardziej pożądanych odznaczeń ekologicznych w branży technologicznej. 
Uzyskanie przez spółkę NTT System tego cennego tytułu, oznacza, że polski producent spełnił najwyższe 
wymogi odpowiedzialności ekologicznej wg kryteriów określonych przez tę organizację. 
 

7. Pierwsze miejsce w IV Regatach o Puchar Dyrektora Generalnego Lenovo Technology Polska 
 

W dniach 11-13 września 2009 na Mazurach odbyły się IV Regaty o Puchar Dyrektora Generalnego Lenovo 
Technology Polska. Tegoroczne Regaty zostały rozegrane na jeziorach Łabap i Dobskim. 
W klasie Fortuna 27 jako pierwszy linię mety przekroczył jacht sterowany przez drużynę z NTT System. 
Regaty o Puchar Dyrektora Generalnego Lenovo Technology Polska to największe zawody żeglarskie branży IT 
w kraju. 
 
 
 
Q4 2009: 
 

1. NTT Home W 300P zajął II miejsce w kategorii: Najcichszy w Turnieju Komputerów PC 
WORLD 

W Turnieju Komputerów miesięcznika "PC World", nettop NTT HOME W 300P zajął II miejsce w kategorii: 
Najcichszy. Nettop NTT HOME W 300P to nowatorskie rozwiązanie, stanowi przełom w rozwoju komputerów. 
Nie większy od standardowej książki (wymiary: 153x172x20 mm), super lekki (waży zaledwie 0,8 kg), posiada 
funkcjonalność nie ustępującą typowemu komputerowi typu 
desktop. 
 

2. NTT System S.A. Partnerem Targów Multimedialnych i Rozrywki Poznań Game Arena 2009 

Polski producent dostarczył już po raz czwarty komputery na największą imprezę gameingową w Poznaniu -  
łącznie 150 zestawów z limitowanej serii NTT Game W925G REGULAR.  
Podczas imprezy gracze mieli szansę  przekonać się o sile i niezawodności zestawu zaproponowanego przez 
NTT, jako specjalną limitowaną serię PGA 2009. 
Limitowana seria NTT Game W925G REGULAR zyskała miano oficjalnej konfiguracji Targów PGA 2009. 

 
3. NOTEBOOK NTT PEARL 333M 
 

Firma NTT System S.A. wzbogaca swoją ofertę o nowy model notebooka, NTT Pearl 333M. NTT Pearl 333M 
stanowi idealne połączenie najnowszej technologii i doskonałego stylu. Ultra lekki ( waży tylko 1,5kg), ultra 
cienki (335.8 x 226.9 x 21.8 mm), ultra kompaktowy.   
 
 
W 2009 roku uruchomiliśmy również sprzedaż rozwiązania dla szkół Mobilnych Pracownii Przedmiotowych 
(MPP) - dla szkoły podstawowej (klasy 4-6), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 
Mobilne pracownie przedmiotowe (MPP) zostały przygotowane dla szkół podstawowych tj. dla uczniów  
klas 4-6, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Rozwiązanie zaprojektowane zostało w technologii 
bezprzewodowej oraz zawiera przyjazne oprogramowanie wspierające proces nauczania. Ze względu na 
zastosowane technologie pracownia jest rozwiązaniem mobilnym, w pełni funkcjonalnym i niezależnym od sali 
lekcyjnej poprzez wykorzystanie mobilnej szafki do przechowywania netbooków, notebooka nauczycielskiego, 
wideoprojektora i access point jako punktu dostępowego sieci bezprzewodowej. Szafka umożliwia również 
ładowanie baterii komputerów przenośnych oraz może służyć jako źródło zasilania elektrycznego.  
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Umowy zawarte przez Emitenta w IV kwartale 2009 r., o których Emitent informował w raportach 
bieżących: 
 
 
Brak istotnych umów zawartych przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową w IV kwartale 2009 r. 
 
 
 
Umowy zawarte przez Emitenta po IV kwartale 2009 r., o których Emitent informował w raportach 
bieżących: 
 
 
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie 
ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości. 
 
Zarząd NTT System S.A. informował w raporcie bieżącym 1/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r., że w dniu 27 
stycznia 2010 roku otrzymał podpisaną przez Bank Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym z dnia 21 stycznia 
2010 roku, zawartą pomiędzy Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. 
(Kredytobiorcą). 
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy Bank udostępnił Kredytobiorcy Kredyt w rachunku 
bieżącym prowadzonym  w Banku w złotych, oznaczający możliwość wystąpienia zadłużenia na koncie 
Kredytobiorcy  do  wysokości  10.000.000,00 zł  (słownie: dziesięć milionów złotych). Kredyt przeznaczony jest 
na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej firmy. 
Datą ostatecznej spłaty kredytu wraz  z należnymi  Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami jest  20 stycznia 
2011 roku. 
Oprocentowanie kwoty pozostającego do spłaty Kredytu ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR  dla 
jednomiesięcznych depozytów złotówkowych powiększoną o marżę Banku.  
W celu zabezpieczenia  wierzytelności  z tytułu kredytu Spółka udzieliła Bankowi pełnomocnictwa do rachunku 
bieżącego i innych rachunków w Banku. Zabezpieczeniem kredytu będzie również hipoteka kaucyjna na 
nieruchomości Kredytobiorcy wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej  oraz niepotwierdzona cesja części 
należności z tytułu dostaw i usług. W związku z zawarciem umowy Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe.  
Warunki umowy kredytowej, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie 
stosowanych dla tego rodzaju umów. 
Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego 
ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.). 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na 
rzecz Alior Bank S.A., przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane 
roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą 10% kapitałów własnych 
Emitenta. 
 

10. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe 

 
W okresie objętym raportem nie wystąpiły nietypowe zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na wyniki 
finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową.  
Podstawą uzyskania wyniku finansowego była normalna działalność operacyjna realizowana w oparciu o 
pozycję rynkową Grupy Kapitałowej. 
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11. Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie 
finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe 
wyniki finansowe Spółki 

 
Po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe,  nie wystąpiły nietypowe zdarzenia, 
które mogłyby mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe. 
 
 

12. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych  
 
W okresie objętym raportem Emitent nie przeprowadzał zarówno emisji akcji, jak i wykupu oraz spłaty 
dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 
 
 

13. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy  
 
W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym nie miały miejsca wypłata bądź deklaracja wypłaty 
dywidendy.  
 
 

14. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły 
od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego  

Od zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w zakresie wysokości zobowiązań 
warunkowych lub aktywów warunkowych. 

 

15. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników 
na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych 

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. nie podjęła decyzji o stałym przekazywaniu prognoz wyników 
finansowych. 
 
 
 
 
16.  Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Jednostki Dominującej 
na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty 
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 
procentowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazaniem zmian w 
strukturze własności Jednostki Dominującej. 

Według posiadanych przez Zarząd NTT System S.A. informacji, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 
% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu kwartalnego są: 
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Struktura akcjonariatu przedstawia się następująco (o oparciu o aktualnie zarejestrowane emisje akcji): 
 

Tadeusz Kurek posiada 13 234 500 szt. akcji stanowiących 23,89% kapitału zakładowego 
i uprawniających do wykonania 13 234 500 głosów na WZA 

Davinder Singh Loomba posiada 13 234 500 szt. akcji stanowiących 23,89% kapitału zakładowego 
i uprawniających do wykonania 13 234 500 głosów na WZA 

Andrzej Kurek posiada 10 007 355 szt. akcji stanowiących 18,06% kapitału zakładowego 
i uprawniających do wykonania 10 007 355 głosów na WZA 

Małgorzata Przepiórzyńska i 
Andrzej Rymuza * 

posiada 2 288 625 szt. akcji stanowiących 4,13 % kapitału zakładowego 
i uprawniających do wykonania 2 288 625 głosów na WZA 

Andrzej Rymuza** posiada 2 288 625 szt. akcji stanowiących 4,13 % kapitału zakładowego 
i uprawniających do wykonania 2 288 625 głosów na WZA 

Pozostali posiadają 14 346 395 szt. akcji stanowiących 25,90 % kapitału zakładowego 
i uprawniających do wykonania 14 346 395 głosów na WZA 

Źródło: Spółka 
* Akcje są współwłasnością łączną małżonków M. Przepiórzyńskiej i A. Rymuzy. Prawa z akcji są wykonywane 
przez M. Przepiórzyńską osobiście. 
** A. Rymuza posiada wykazane w tabeli akcje Emitenta w swoim majątku osobistym. 

 

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego rejestracją akcji serii C 

Rozwodnienie kapitału w wyniku emisji Akcji serii C 

 Liczba akcji Liczba głosów na WZA 
% udziału głosów na 

WZA 

Akcje serii A 347 900 347 900 0,63% 

Akcje serii B 44 009 350 44 009 350 79,44% 

Akcje serii C 11 042 750 11 042 750 19,93% 

Ogółem 55 400 000 55 400 000 100,0% 

 
W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. raportu za III kwartał 2009 roku nie nastąpiły 
żadne istotne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji NTT System S.A. 
 

17. Zestawienie przedstawiające stan posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich oraz zestawienie 
zmian w stanie posiadania akcji NTT System S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające     
i nadzorujące Emitenta, zgodnie z posiadanymi przez Zarząd informacjami 

Transakcje w IV kwartale  2009 r., o których Emitent informował w raportach bieżących: 

Nie dotyczy. 

Transakcje po 31 grudnia 2009 r., o których Emitent informował w raportach bieżących: 

Nie dotyczy. 

Stan posiadania akcji NTT System S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące 
Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego: 

- Tadeusz Kurek – Prezes Zarządu – 13 234 600 akcji NTT System S.A., 
- Andrzej Kurek – Wiceprezes Zarządu – 10 007 355 akcji NTT System S.A. 
- Jacek Kozubowski – Wiceprezes Zarządu – 75 400 akcji NTT System S.A. 
 
- Davinder Singh Loomba – Członek Rady Nadzorczej – 13 234 500 akcji NTT System S.A. 
- Skyline Investment S.A. – podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej – 927 145 akcji NTT System 
  S.A.  
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18. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitra żowego lub organem administracji publicznej 

Na dzień przekazania raportu względem Emitenta i jednostek zależnych nie wszczęto przed sadami, organami 
właściwymi dla postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej postępowań dotyczących 
zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których łączna wartość stanowiłaby 
co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

 

19. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z 
podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych 
warunkach niż rynkowe 

W okresie  objętym raportem Emitent lub jednostka od niego zależna nie zawierały transakcji z podmiotami 
powiązanymi, a które nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, 
i których charakter oraz warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta lub 
jednostkę od niego zależną. 

 

20. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub 
pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 
podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co 
najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 

Nie dotyczy. 

 

21. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w 
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

Wśród elementów determinujących przyszłe wyniki własnej działalności Emitent dostrzega czynniki o 
charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. 
Spośród  tych pierwszych wymienić należy występującą jeszcze niepewność rynkową w regionie oraz związane 
z tym wahania kursów walut, co przekłada się z kolei na dynamiczne zmiany cen sprzętu IT. Wpływ tych zmian 
może okazać się zarówno pozytywny jak i negatywny, co wymaga prowadzenia odpowiedniej gospodarki 
zapasami towarów i materiałów, czy stosowania finansowej polityki zabezpieczeń. Ponadto, czynnikiem 
niewątpliwie pozytywnym jest widoczne już na rynku krajowym ożywienie, które w naszej opinii z każdym 
miesiącem kreować będzie zwiększone zapotrzebowanie na produkty branży IT, zarówno w grupie 
przedsiębiorców prywatnych jak i w administracji publicznej, w których to sektorach produkty pod marką NTT 
System zawsze były obecne i są cenione. 
W grupie czynników wewnętrznych, które powinny naszym zdaniem istotnie przyczyniać się do poprawy 
wyników NTT System S.A. na szczególną uwagę zasługują zmiany struktury asortymentowej w naszej ofercie. 
Zmiany na rynku sprzętu IT wskazują na stopniowy spadek udziału w rynku komputera stacjonarnego typu 
DESKTOP przez przenośny sprzęt komputerowy, czyli notebooki oraz netbooki. W związku z tym Emitent stale 
rozszerza gamę komputerów przenośnych, zarówno własnej produkcji, jak i produktów innych światowych 
liderów w tej kategorii (LENOVO, ACER, itd.). Innym istotnym czynnikiem jest zdobywanie nowych 
segmentów rynku, szczególnie poprzez działania zmierzające do zainteresowania naszą ofertą potencjalnych 
nabywców z krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także prace nad nowymi, zaawansowanymi 
technologicznie produktami. 
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22. Pozostałe kwestie  

Emitent, na podstawie § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19  lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim, nie przekazuje odrębnego kwartalnego raportu jednostkowego. Raport ten stanowi uzupełnienie 
raportu skonsolidowanego w formie „Kwartalnej informacji finansowej”.  
 Nie sporządzono Informacji dodatkowej do Kwartalnej informacji finansowej za IV kwartał 2009 r., gdyż w 
okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia dotyczące  sprawozdania jednostkowego, poza opisanymi 
w niniejszej Informacji dodatkowej do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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Warszawa, 1 marca 2010 r. 


