
 

 

 

 
 
 

EVO Payments International Sp. z o. o. 

Sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

 
 
 
 



 
 

 

2  

EVO Payments International Sp. z o. o. 
 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy  
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
 
Oświadczenie Zarządu 
 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - 
Dz.U. 2019 r. poz. 351) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania 
finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec 
roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. 
 
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności 
jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. 
 
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się 
przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie 
zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. 
 
Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji 
dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym 
dokumencie w następującej kolejności: 
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Wprowadzenie  
 
1. Informacje o Spółce  
 
 

a) EVO Payments International Sp. z o.o. („Spółka”) została zawiązana w dniu  
08.12.2014 r. przez Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 
Siedziba Spółki znajduje się pod adresem ul. Jana Olbrachta 94 w Warszawie. 

b) Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000542735 w dniu 09.02.2015 r. Spółka posiada nadane numery: REGON 
360770791 oraz NIP 527-272-93-73. 

c) Spółka prowadzi działalność gospodarczą na rynku transakcji płatniczych w Polsce.  

d) Zgodnie z umową Spółki czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.  

e) W okresie sprawozdawczym członkami Zarządu Spółki byli: 

 Edward Strycharczuk Członek Zarządu do 31.07.2018 r. 
 Krzysztof Warowny   Członek Zarządu od 31.07.2018 r. 
 Marta Maliszewska  Członek Zarządu od 31.07.2018 r. 
 

f) Podmiotem dominującym wobec Spółki jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych 
eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Olbrachta 94. 

 
2. Sprawozdanie finansowe  

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (tekst jednolity - 2019 r. poz. 351 – dalej „UoR”), według zasady kosztu 
historycznego.  
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności 
wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2018 r.  
do 31 grudnia 2018 r. Dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2017 r.  
do 31 grudnia 2017 r. 

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zostało 
sporządzone, korzystając z uproszczonej formy, przewidzianej dla jednostek małych w myśl art. 
3 ust. 1c UoR. Bilans oraz rachunek zysków i strat zawierają informacje w zakresie ustalonym 
w załączniku nr 5 do UoR, zgodnie z decyzją organu zatwierdzającego roczne sprawozdanie 
finansowe. Spółka, zgodnie z art. 48a ust. 4 oraz art. 48b ust. 5, odstąpiła od sporządzenia 
rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym za rok trwający 
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
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Wprowadzenie c.d. 
 

3. Ważniejsze zasady rachunkowości 
 

a) Wartości niematerialne i prawne 
 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości 
spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio 
powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje 
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne  
i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych  
o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są 
amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
użyteczności.    

 
Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według następujących rocznych stawek 
amortyzacyjnych:   
 

 pozostałe wartości niematerialne i prawne                  10 % - 20 % 
 
Szacunki dotyczące okresu amortyzacji oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na 
koniec każdego roku obrotowego.   
 
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów 
nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją 
przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny 
sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach 
operacyjnych.   

 
 

b) Rzeczowe aktywa trwałe 
 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, 
pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
 
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, 
przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego,  
w którym zostały poniesione. Jeżeli jednak możliwe jest wykazanie, że koszty te spowodowały 
zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego 
środka trwałego ponad korzyści zakładane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one 
wartość początkową środka trwałego.   
 
Obce środki trwałe przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów 
trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. 
 
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym 
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  
 
Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków 
trwałych:  
 

 urządzenia techniczne i maszyny                   20 % - 30 % 
 środki transportu                    20 % 

 
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są 
przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy  
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Wprowadzenie c.d. 
 
zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym 
korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.   
 
Na dzień bilansowy, wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych poddawana jest 
przeglądowi w celu ustalenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści 
ekonomicznych. W przypadku, gdy przekracza tę wartość, jest ona obniżana do ceny sprzedaży 
netto.  
 
 
c) Środki trwałe w budowie 
 
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających  
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, 
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych  
w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są 
amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.  
 
  
d) Należności krótko- i długoterminowe 
 
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.  
 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.  
 
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy 
odpis aktualizujący.  
 
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące ich wartość.   
 
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 
aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.   

 
 

e) Transakcje w walucie obcej  
 
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 
zastosowaniu kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego zawarcie 
transakcji lub według kursu faktycznie zastosowanego.   
 
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 
przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice 
kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub,  
w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.  

 
   
f) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 
 
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.    
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g) Rozliczenia międzyokresowe 
 
Spółka 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. 
 
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. 
Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny. 
 

 

h) Kapitał własny 
 
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej  
w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty za udziały  
i wartością nominalną udziałów są ujmowane w kapitale zapasowym.   
 
 
i) Rezerwy 
 
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, 
że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających 
korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania.  

 
  

j) Odroczony podatek dochodowy 
 
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 
wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do 
odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy 
uwzględnieniu zasady ostrożności. 
 
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich 
różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszłości. 
 
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 
podatkowego. 
 
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek 
okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, 
odnoszone są również na kapitał własny.   
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Wprowadzenie c.d. 
 
k) Trwała utrata wartości aktywów 
 
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na 
trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala 
szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje 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 za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano 
przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania  
a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.   
 
 
l) Uznawanie przychodów 
 
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska 
korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.   
 
 
m) Sprzedaż produktów i towarów 

 
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa 
własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne 
lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 
  
 
n) Uznawanie kosztów 
 
Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do 
przychodów w okresie, którego one dotyczą.   
 
 
o) Odsetki 
 
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.   
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BILANS  
 
 Dodatkowe 

informacje 
 31.12.2018 

 zł 
 31.12.2017 

 zł 
 

       

AKTYWA       
       

Aktywa trwałe    5.467.808,34  22.107.680,81  
       
Wartości niematerialne i prawne 2  3.297.476,63  3.876.264,95  
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 3  1.479.534,00  2.338.036,76  

 środki trwałe   1.479.534,00  2.338.036,76  
       
Należności długoterminowe    0,00  0,00  
Inwestycje długoterminowe    0,00  0,00  
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  4  690.797,71  15.893.379,10  
       
Aktywa obrotowe    25.192.301,45  5.883.455,67  
       
Zapasy    0,00  0,00  
       
Należności krótkoterminowe, w tym:    22.955.857,00  3.653.600,18  
Z tytułu dostaw i usług, w tym::   10.638.999,78  3.534.453,18  

 do 12 miesięcy   10.638.999,78  3.534.453,18  
 powyżej 12 miesięcy   0,00  0,00  

       
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:    1.799.547,46  865.284,00  
Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:    1.799.547,46  865.284,00  

 środki pieniężne w kasie i na rachunkach  1.799.547,46 865.284,00  
       
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  4  436.896,99  1.364.571,49  
       

Należne wpłaty na kapitał podstawowy   0,00  0,00  

Udziały własne   0,00  0,00  

       

Aktywa razem    30.660.109,79  27.991.136,48  
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PASYWA 
Dodatkowe 
informacje 

 31.12.2018 
 zł 

 31.12.2017 
 zł 

Kapitał własny   12.374.167,53  19.838.536,19 

       
Kapitał zakładowy   696.400,00  696.400,00 
Kapitał zapasowy   33.878.600,00  33.878.600,00 
Kapitał z aktualizacji wyceny   0,00  0,00 
Pozostałe kapitały rezerwowe   0,00  0,00 
Strata z lat ubiegłych   (14.736.463,81)  (11.537.650,87) 
Strata netto  (7.464.368,66)  (3.198.812,94) 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego   0,00  0,00 
       
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   18.285.942,26  8.152.600,29 
       
Rezerwy na zobowiązania, w tym:   644.199,79  676.826,68 

 rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  93.807,79  70.462,94 
       
Zobowiązania długoterminowe, w tym:  5 365.380,76  795.847,74 

 z tytułu kredytów i pożyczek  0,00  0,00 
       
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:  5 16.541.191,60  6.679.925,87 
Z tytułu kredytów i pożyczek   10.979.835,57  2.823.010,84 
Z tytułu dostaw i usług, w tym:  4.018.649,91  2.093.791,22 

 do 12 miesięcy  4.018.649,91  2.093.791,22 
 powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00 

Fundusze specjalne  0,00  0,00 
       
Rozliczenia międzyokresowe   735.170,11  0,00 
       
Pasywa razem   30.660.109,79  27.991.136,48  
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
       

 
 

Dodatkowe 
informacje 

 01.01.2018 – 
31.12.2018 

zł 

 01.01.2017 – 
31.12.2017 

zł 

 

       

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi   17.588.296,73  14.264.482,48  

Przychody netto ze sprzedaży    17.588.296,73  14.264.482,48  

         

Koszty działalności operacyjnej    19.659.272,58  17.209.271,49  

Amortyzacja   1.437.629,28  1.444.976,93  

Zużycie materiałów i energii   124.774,13  136.743,11  

Usługi obce   13.712.964,65  11.698.010,89  

Wynagrodzenia   2.052.057,10  1.866.063,94  

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  
w tym: 

  400.273,52 
 

346.537,60 
 

 emerytalne    161.776,98  145.541,05  

Pozostałe koszty, w tym:   1.931.573,90  1.716.939,02  

 wartość sprzedanych towarów i materiałów    1.741.930,60  1.266.522,52  

       

Strata ze sprzedaży    (2.070.975,85)  (2.944.789,01)  

         

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:    21.108,68  41.124,95  

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   0,00  0,00  

       

Pozostałe koszty operacyjne, w tym:    5.427.368,97  393.068,68  

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   0,00  0,00  

       

Przychody finansowe, w tym:    973,90  432,21  

Odsetki, w tym:   667,14  432,21  

 od jednostek powiązanych   0,00  0,00  

         

Koszty finansowe, w tym:    227.605,42  228.697,41  

Odsetki, w tym:   216.223,93  224.724,02  

 dla jednostek powiązanych   882,91  43,68  

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych   0,00  0,00  

Aktualizacja wartości aktywów finansowych   0,00  0,00  

       

Strata brutto    (7.703.867,66)  (3.524.997,94)  

         

Podatek dochodowy    (239.499,00)  (326.185,00)  

         

Strata netto    (7.464.368,66)  (3.198.812,94)  
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Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego 

Dodatkowe informacje i objaśnienia  
 
1. Kursy wymiany walut obcych  
 

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu  

31.12.2018 

zł  

31.12.2017 

zł 

Kurs wymiany  USD na PLN  3,7597  3,4813 

Kurs wymiany  EUR na PLN  4,3000  4,1709 

 
 
2. Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego 
 
 Inne wartości 

niematerialne  
i prawne   

 

 Zaliczki na 
wartości 

niematerialne  
i prawne 

 

 Razem 

 zł  zł  zł 

Wartość brutto na 01.01.2018 5.213.983,92  0,00  5.213.983,92 

Zwiększenia: 0,00  0,00  0,00 

 nabycie 0,00  0,00  0,00 

 transfer na wartości niematerialne 
i prawne 0,00  0,00 

 
0,00 

Zmniejszenia 0,00  0,00  0,00 

 transfer na wartości niematerialne 
i prawne 0,00  0,00 

 
0,00 

Wartość brutto na 31.12.2018 5.213.983,92  0,00  5.213.983,92 

Umorzenie na 01.01.2018 1.337.718,97  0,00  1.337.718,97 

Zwiększenia: 578.788,32  0,00  578.788,32 

 amortyzacja 578.788,32  0,00  578.788,32 

Zmniejszenia 0,00  0,00  0,00 

Umorzenie na 31.12.2018 1.916.507,29  0,00  1.916.507,29 

Wartość netto      

Stan na 01.01.2018 3.876.264,95  0,00  3.876.264,95 

Stan na 31.12.2018 3.297.476,63  0,00  3.297.476,63 
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3. Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany w ciągu roku obrotowego 
 
 Urządzenia 

techniczne 
i maszyny

Środki 
transportu

Inne 
środki trwałe

 Razem 

 zł zł zł  zł 

Wartość brutto na 01.01.2018 3.466.260,54 788.744,91 18.052,92  4.273.058,37 

Zwiększenia: 338,20  0,00 0,00  338,20 

 nabycie 338,20  0,00 0,00  338,20 

Zmniejszenia 1.783,00  0,00 0,00  1.783,00 

 likwidacja 1.783,00  0,00 0,00  1.783,00 

Wartość brutto na 
31.12.2018 

3.464.815,74  788.744,91 18.052,92  4.271.613,57 

Umorzenie na 01.01.2018 1.632.143,80  284.824,89 18.052,92  1.935.021,61 

Zwiększenia: 701.091,84 157.749,12 0,00  858.840,96 

 amortyzacja 701.091,84 157.749,12 0,00  858.840,96 

Zmniejszenia 1.783,00 0,00 0,00  1.783,00 

 likwidacja 1.783,00 0,00 0,00  1.783,00 

Umorzenie na 31.12.2018 2.331.452,64 442.574,01  18.052,92  2.792.079,57 

Wartość netto       

Stan na 01.01.2018 1.834.116,74 503.920,02 0,00  2.338.036,76 

Stan na 31.12.2018 1.133.363,10 346.170,90 0,00  1.479.534,00 

 
 
Spółka nie dokonała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 
trwałych. 
 

 
4. Rozliczenia międzyokresowe czynne 

  
31.12.2018 

zł 
 31.12.2017 

zł 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
czynne   

 
 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  509.627,00  346.121,00 

Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,  
w tym:   

181.170,71  15.547.258,10 

- Przyszłe opłaty za bazę umów z klientami  0,00  15.547.258,10 

- Terminalizacja eService  181.170,71  0,00 

  690.797,71  15.893.379,10 
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5. Zobowiązania długo- i krótkoterminowe  
 

  31.12.2018 
zł 

31.12.2017 
zł 

   

Zobowiązania długoterminowe  365.380,76  795.847,74 

Wobec pozostałych jednostek, w tym:  365.380,76  795.847,74 

- Inne zobowiązania finansowe (z tytułu  
leasingu)  

365.380,76  795.847,74 

 Zobowiązania krótkoterminowe  16.541.191,60  6.679.925,87 

 Wobec jednostek powiązanych  2.356.330,20  999.511,24 

 Wobec pozostałych jednostek, w tym:  14.184.861,40  5.680.414,63 

- Inne zobowiązania finansowe (z tytułu 
leasingu)  

1.269.094,32  1.663.841,42 

 
Na dzień bilansowy, Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych, o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat.  

 
 
6. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku 
 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku. 
 
 
7. Zobowiązania warunkowe 
 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych, w tym również 
udzielonych przez Spółkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych.  

 
 
8. Zatrudnienie 
 

Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku obrotowego wynosiło 16,33 osoby. Na 31 grudnia 2018 r. 
Spółka zatrudniała 17 osób. 

 
  

 
31.12.2018 

zł  

 
31.12.2017 

zł 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
czynne     

Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,  
w tym:      

- Przyszłe opłaty za bazę umów z klientami  333.370,71  1.333.482,84 

- Opłacone ubezpieczenia  0,00  0,00 

- Inne  0,00  31.088,65 

- Terminalizacja eService  103.536,28  0,00 

  436.896,99  1.364.571,49 
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9. Transakcje z wchodzącymi w skład organów zarządzających 
 

Spółka nie udzieliła pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających w okresie objętym sprawozdaniem. 
 
 

10. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,  
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 

 
Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, za rok obrotowy, nie 
wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku 
obrotowego.  
 
 

11. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której 
wchodzi spółka jako jednostka zależna 
 
Jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym 
szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka zależna jest Centrum 
Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Jana 
Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.  

 
 

12. Informacje o udziałach (akcjach) własnych  
 

W roku obrotowym kończącym się dnia 31.12.2018, Spółka nie posiadała udziałów (akcji) 
własnych.  
 
 

13. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 
 

W roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zgromadziła żadnych 
środków pieniężnych na rachunku VAT. 
 

 
14. Inne ujawnienia mające materialny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Spółki i 

ich skutki 
 
31 sierpnia 2015 roku Spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowę o współpracę 
(dalej „Umowa), na mocy której Bank zobowiązany był do świadczenia na rzecz Spółki usług, 
polegających na zawieraniu oraz wykonywaniu umów z Akceptantami. Wynagrodzenie 
wskazane w Umowie zostało określone z góry oraz rozliczane było przez okres obowiązywania 
Umowy. W dniu 28 marca 2019 roku Spółka otrzymała od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 
(następca prawny Raiffeisen Bank Polska S.A.) wypowiedzenie Umowy. 

 
W związku z powyższym Spółka dokonała weryfikacji na dzień 31 grudnia 2018 roku 
posiadanych rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu zapłaconego wynagrodzenia pod 
kątem utraty wartości. Spółka oszacowała wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów oraz  
rozpoznała utratę wartości w wysokości 5.169.072,35 zł. 
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