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- 23 33 Z - produkcja komputerowych nośników informacji,
- 24 65 Z - produkcja nie zapisanych nośników informacji,
- 30 02 Z - produkcja komputerów i innych urządzeń do przekształcania informacji,
- 31 62 B - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 51 64 Z - sprzedaŜ hurtowa maszyn i urządzeń biurowych,
- 52 48 A - sprzedaŜ detaliczna mebli, wyposaŜenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego.

-   Członek Zarządu - od 3 lipca 2008 r.

Przemysław Janusz Gadomski -   Członek Rady Nadzorczej.

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 0 1.01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

INFORMACJE OGÓLNE

Andrzej Kurek                               -   Wiceprezes Zarządu,

Informacje o Jednostce Dominuj ące oraz Grupie Kapitałowej

Emitent został utworzony na podstawie umowy Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego przed Notariuszem Anną NiŜyńską w Kancelarii
Notarialnej w Warszawie, w dniu 29 czerwca 2004 roku (Rep. A 2477/2004). Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Osowskiej 84. Spółka
wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220535, postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 października 2004 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 czerwca 2006 r. została zarejestrowana zmiana nazwy
Emitenta, z „NTT Nowy System S.A.” na „NTT System S.A.”.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

Według klasyfikacji działalności przyjętej przez GPW S.A., Spółka działa w sektorze informatycznym.

Skład osobowy Zarządu:

Tadeusz Kurek                                -   Prezes Zarządu,

Czas działania Spółki nie jest oznaczony.

-   Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Jacek Kozubowski -   Wiceprezes Zarządu.
Witold Markiewicz  -   Wiceprezes Zarządu.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

Jerzy Rey
Davinder Singh Loomba

Krzysztof Porębski

-   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

−        NTT System MontaŜ 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
−        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.

NTT System S.A. wg stanu na 31.12.2007 r. jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących podmiotów zaleŜnych:

Janina Szepietowska -   Członek Rady Nadzorczej,
Małgorzata Przepiórzyńska -   Członek Rady Nadzorczej (do 9 lipca 2007 r.),
Sławomir Konikiewicz -   Członek Rady Nadzorczej (od 9 lipca 2007 r.),

−        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. Osowska 84. 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 spółki: NTT System MontaŜ Sp. z o.o., IT Commerce Sp. z o.o., WebTradeCenter Sp. z
o.o., Case Factory S.A.(metoda pełna).

NTT System S.A. na 31.12.2007 r. posiada następujące udziały w innych przedsiębiorstwach, stanowiących inwestycje długoterminowe:

Nazwa spółki Adres
Ilo ść 

posiadanych 
udziałów  akcji

Warto ść 
nominalna 

udziału  akcji

Ł ączna 
warto ść 

nominalna 
udziałów  

akcji

Ł ączny kapitał 
Zakładowy(zarej

estrowany)

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%

WebTradeCen
ter 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 
MontaŜ Sp. z 

o.o.

04-351 
Warszawa; ul. 
Osowska 84

1 000 50 PLN 50 000 PLN 50 000 PLN 100%

2 500 Ltl 10 000 Ltl 25%
UAB NTT 
SYSTEM 
BALTIJA

Wilno (Litwa); 
Fabijoniskiu g. 

10-6
25 100 Ltl (litów)
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 0 1.01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

PodwyŜszenie kapitału zakładowego z dnia 9 stycznia 2007 r. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 18 września 2007 r.

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 podwyŜszony o 35 838,00 PLN, tj. do kwoty 3 293 838,00 PLN w drodze podwyŜszenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.
PodwyŜszenie kapitału zostało opłacone przez Emitenta. PodwyŜszenie 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 podwyŜszeniu 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 kaŜdy. Nowe udziały objął jedyny wspólnik spółki – NTT System S.A. Udziały
zostały pokryte gotówką.

−         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 SprzedaŜy przedsiębiorstwa spółki „FF COMPUTERS Sp. z o.o. w upadłości, w skład którego wchodziły udziały WebTrade Center
Sp. z o.o.; umowa SprzedaŜy zawarta została w dniu 16 lutego 2005 r.)

−         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)

−         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 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)

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, Ŝe 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 produktach znacznych procencie na produktach dostarczanych przez Emitenta - Emitent będzie świadczył
usługi logistyczno-magazynowe na rzecz WebTradeCenter Sp. z o.o. z tytułu sprzedaŜy prowadzonej przez sklep. Spółka zamierza pozyskiwać
kolejnych dostawców produktów i usług celem poszerzenie oferty sklepu.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest:

−         Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B)

Kapitał wyemitowany 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
podwyŜszony 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 kaŜdy. PodwyŜszenie kapitału zostało opłacone przez Emitenta oraz zarejestrowane w KRS w
dniu 21 sierpnia 2007r. 
Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane udziały w spółce.

−         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)

−         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)

−         SprzedaŜ detaliczna mebli, wyposaŜenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A)
−         Transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C)
−         Pozostałe pośrednictwo pienięŜne, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 65.12.B)
−         Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 65.23.Z)

−         Działalność agentów zajmujących się SprzedaŜą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (51.14.Z)
−         Działalność agentów zajmujących się SprzedaŜą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (51.15.Z)
−         SprzedaŜ hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (51.64.Z)
−         SprzedaŜ detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów UŜytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (52.44.Z)

Pomiędzy Emitentem a spółką występują powiązania gospodarcze tego typu, Ŝe 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 SprzedaŜ NTT System z
wykorzystaniem Internetu, wprowadza nowe funkcjonalności w Cenniku On-Line (na zlecenie NTT System) oraz dba o poprawne funkcjonowanie
programów wspomagających zarządzanie, SprzedaŜ, 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)

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 wyŜej wymienionej spółce nie działa rada nadzorcza.
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 0 1.01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

 

Case Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Osowska 84.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000267673.
Skład Zarządu w roku 2007: Bartłomiej Szczudłowski - Prezes Zarządu
Podstawowy przedmiot działalności firmy według Polskiej Klasyfikacji Działalności: Produkcja maszyn biurowych (3001 Z)

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.
Kapitał wyemitowany spółki wynosi 500 000 PLN
Pomiędzy Emitentem a spółką występują obecnie powiązania gospodarcze. Spółka dostarcza emitentowi towary do dalszej odsprzedaŜy.
W 2007 r. nie było zmian w wysokości kapitału podstawowego.

Zarząd Grupy Kapitałowej potwierdza, Ŝe prezentowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz
przepływy środków pienięŜnych.

Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyraŜone są w
tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej pod
datą 12 sierpień 2008 r.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pienięŜnych sporządzany jest metodą
pośrednią.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się i dokumentację konsolidacyjną przechowuje się w siedzibie jednostki dominującej.

Zgodno ść sprawozdania finansowego z Mi ędzynarodowymi Standardami Rachunkowo ści, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany
poziom zaokr ągleń

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01 do 31.12.2007 roku zostało sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi
interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Czas działania jednostki dominującej i Grupy Kapitałowej nie jest oznaczony.

 W okresie objętym niniejszym raportem spółki Grupy Kapitałowej nie uczestniczyły w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy załoŜeniu, Ŝe działalność gospodarcza Grupy
Kapitałowej będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją Ŝadne przesłanki wskazujące na zagroŜenie tej działalności.

W prezentowanym sprawozdaniu nie dokonywano korekt z tytułu ewentualnych zastrzeŜeń w opinii do sprawozdań finansowych minionych okresów,
wydanych przez podmioty uprawnione do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Przedmiotem działalności spółki jest SprzedaŜ techniki komputerowej i technologii informatycznej.
Kapitał wyemitowany spółki wynosi 10.000 Ltl (co odpowiada 10 374 PLN wg kursu NBP z dnia 31.12.2007 1Ltl = 1,0374 PLN).

Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane udziały w spółce.

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, Ŝe UAB „NTT SYSTEM BALTIJA” jest kupującym w firmie NTT System S.A.

−         Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C)

Kapitał wyemitowany spółki wynosi 500 000 PLN (na 31 grudnia 2007 zarejetrowany kapitał wynosił 50 000 PLN)

W dniu 7 maja 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NTT System MontaŜ Sp. z o.o. zdecydowało o podwyŜszeniu 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 kaŜdy. Nowe udziały objął NTT System S.A. w wysokości 250 00,00 zł
oraz nowy wspólnik Pan Piotr Mariusz Trojanowski w wysokości 200 000,00 zł.

Ze względu na brak rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego w kodeksowym terminie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NTT System
MontaŜ Sp. z o.o. w dniu 26 września 2007 r. podjęło ponownie uchwałę o podwyŜszeniu kapitału o kwote 450.000 PLN na tych samych zasadach co
w dniu 7 maja  2007 r.
Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane udziały w spółce. PodwyŜszenie kapitału zakładowego z dnia 26 września 2007 r. zostało
zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 23 stycznia 2008 r.

−         SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (51.85.Z)
−         SprzedaŜ hurtowa części elektronicznych (51.86.Z)
−         SprzedaŜ detaliczna mebli wyposaŜenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A)
−         Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (60.24.B)

−         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)
−         SprzedaŜ hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (51.84.Z)

NTT System MontaŜ 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 0000237030. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym spółki i
100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
Pomiędzy Emitentem a Spółką występują powiązania gospodarcze- spółka świadczy usługi produkcyjne w zakresie montaŜu komputerów.
Przedmiotem działalności spółki jest:
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 0 1.01 do 31.12.2007 roku
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Przedmioty o okresie uŜywania dłuŜszym niŜ rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł, amortyzuje się pod datą zakupu w pełnej
wartości początkowej. 

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane.

- pozostałe środki trwałe od 12,5% do 40%.
Amortyzacja następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do uŜytkowania. 

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej dla rzeczowych aktywów trwałych o wartości powyŜej 3.500,00 zł uwzględnia się
szacowany okres uŜytkowania danego środka trwałego. 
Poprawność stosowanych stawek amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych jest okresowo (nie rzadziej niŜ na koniec kaŜdego roku obrotowego)
weryfikowana. Weryfikacja ta polega na analizie okresów uŜytkowania wszystkich środków trwałych kontrolowanych przez Grupę Kapitałową. Zmiany
stawek amortyzacyjnych dokonywane są od kolejnego okresu sprawozdawczego. 

- prawo uŜytkowania wieczystego gruntu nie podlega amortyzacji,
- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej od 2,5% do 10%,
- urządzenia techniczne i maszyny od 7% do 20%,
- środki transportu od 14% do 20%,

Na dzień bilansowy środki trwałe, z wyłączeniem gruntów, wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a takŜe o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty  poniesione  po  początkowym  ujęciu  (wprowadzeniu  środka trwałego  do  uŜytkowania)  takie jak koszty  napraw,  przeglądów,  opłaty
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Koszty, w przypadku, których moŜliwe jest
wykazanie, Ŝe powodują one zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad
korzyści przyjmowane pierwotnie, zwiększają wartość tego środka trwałego.
Zaliczki na poczet rzeczowych aktywów trwałych, środków trwałych w budowie wykazuje się w wysokości nominalnej, to jest w kwotach
przekazanych dostawcom na poczet dokonanych zamówień. Przekazane zaliczki w walucie obcej, wycenia się nie rzadziej niŜ na dzień bilansowy po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP.

Amortyzacja

Metodę amortyzacji liniowej stosuje się do wszystkich rzeczowych aktywów trwałych, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki pozwalające uznać, Ŝe
zastosowanie innej metody amortyzacji pozwoliłoby na rzetelniejsze odzwierciedlenie zarówno korzyści ekonomicznych czerpanych z danego środka
trwałego jaki i jego zuŜycia. 
Grupa Kapitałowa stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

Środki trwałe 

Wycena na dzień przyjęcia

Wartość początkową rzeczowych aktywów trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia.

Wycena po początkowym ujęciu

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu
przyjęcia do uŜytkowania. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyŜej 3.500,00 zł amortyzowane są w oparciu o stawki ustalone na podstawie
szacowanego okresu ekonomicznej uŜyteczności. Amortyzacja następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość
niematerialną przyjęto do uŜytkowania. Okresy ekonomicznej uŜyteczności podlegają okresowej weryfikacji (nie rzadziej niŜ na koniec kaŜdego roku
obrotowego). 

Aktualizacja wartości z tytułu trwałej utraty wartości 

Weryfikacja wartości niematerialnych i prawnych pod kątem trwałej utraty wartości następuje, jeŜeli zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany
wskazujące na to, Ŝe wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych moŜe nie być moŜliwa do odzyskania. Weryfikacja następuje jednak nie
rzadziej niŜ na koniec kaŜdego roku obrotowego. 

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
a takŜe o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja

Grupa Kapitałowa stosuje liniową metodę amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości
niematerialnych i prawnych są następujące:

- licencje i oprogramowanie od 20% do 50%,

Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia. 

Wycena po początkowym ujęciu

Warto ści niematerialne  i prawne

Wycena na dzień przyjęcia 

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWO ŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Zasady rachunkowo ści

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych
aktywów trwałych i instrumentów finansowych. 

NajwaŜniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową przedstawione zostały poniŜej.
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Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

Aktywa trwałe (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wyceniane są po niŜszej z dwóch
wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty związane ze sprzedaŜą.
Aktywa trwałe i grupy aktywów netto klasyfikowane są jako przeznaczone do zbycia, jeŜeli ich wartość bilansowa będzie odzyskana raczej w wyniku
transakcji sprzedaŜy niŜ w wyniku ich dalszego ciągłego uŜytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie
transakcji sprzedaŜy jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dostępny w swoim
obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaŜy. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa Grupy
Kapitałowej do zakończenia transakcji sprzedaŜy w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy ujmuje się zgodnie z MSSF 5.

Wartość firmy

Wartość firmy jako róŜnica między ceną przejęcia a wartością godziwą aktywów netto spółki przejmowanej, została odniesiona na wartości
niematerialne i prawne. Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega analizie pod kątem utraty wartości.
Ewentualna utrata wartości rozpoznawana jest od razu w rachunku zysków i strat i nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach.

Nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych
ujmuje się w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym powstały. Grupa Kapitałowa dokonuje korekty wyceny wartości godziwej, jeŜeli
zaistnieją przesłanki wskazujące na to, Ŝe wartość bilansowa nieruchomości inwestycyjnych moŜe znacząco odbiegać od ich wartości godziwej na
dany dzień bilansowy. Wówczas wycena przeprowadzana jest przez niezaleŜnego rzeczoznawcę. 

Udziały w jednostkach zale Ŝnych

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 wyraŜona w walucie obcej przeliczana jest na koniec roku po obowiązującym na
ten dzień kursie średnim.
Inwestycje w jednostce zaleŜnej ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według metody konsolidacji pełnej.

Inwestycje długoterminowe składające się z nieruchomości wycenione zostały w wartości godziwej.

Wycena na dzień przyjęcia

Na dzień przyjęcia nieruchomości inwestycyjne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Wycena po początkowym ujęciu

Na dzień bilansowy wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości.

Leasing 

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę Kapitałową zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poŜytki wynikające z posiadania przedmiotu
leasingu, są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu według niŜszej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka stanowiącego
przedmiot leasingu lub wartości bieŜącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i
zmniejszenie salda zobowiązań w sposób umoŜliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są
ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Aktywowane środki trwałe uŜytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez okres uŜytkowania środka trwałego.
Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poŜyczki wynikające z posiadania przedmiotu
leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego odpisywane są w koszty rachunku zysków
i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
Korzyści otrzymane i naleŜne jako zachęta do zawarcia umowy leasingu operacyjnego odnoszone są w rachunek zysków i strat przy
zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.

Nieruchomo ści inwestycyjne 

JeŜeli istnieją przesłanki wskazujące na to, Ŝe wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość aktywów bądź
ośrodków wypracowujących środki pienięŜne jest obniŜana do poziomu wartości odzyskiwalnej. 

UŜytkowanie wieczyste

Prawo wieczystego uŜytkowania gruntu jednostka ujmuje w księgach jako środki trwałe, które nie podlegają amortyzacji.

Wartość początkową ustala się w oparciu o cenę nabycia.

Aktualizacja wartości z tytułu trwałej utraty wartości

Weryfikacja rzeczowych aktywów trwałych pod kątem trwałej utraty wartości następuje, jeŜeli zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskazujące na
to, Ŝe wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych moŜe nie być moŜliwa do odzyskania. Weryfikacja następuje nie rzadziej niŜ na koniec
kaŜdego roku obrotowego. 
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Zobowiązania finansowe na dzień ujęcia wycenia się w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników
majątkowych.
Inne niŜ finansowe zobowiązania na dzień ujęcia wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Wycena na dzień bilansowy 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu (instrumenty pochodne nie stanowiące zabezpieczeń oraz instrumenty finansowe będące
przedmiotem krótkiej sprzedaŜy) wycenia się na dzień bilansowy w wartości godziwej. RóŜnica z wyceny wykazywana jest odrębnie w sprawozdaniu
finansowym oraz ujmowana w wyniku finansowym bieŜącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się na dzień bilansowy w wysokości skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej. RóŜnica z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika zobowiązań oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieŜącego okresu
sprawozdawczego w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe. Inne niŜ finansowe zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie
wymaganej zapłaty.

NaleŜności zagraniczne na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie ustalonym przez NBP na ten dzień.

Zobowi ązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe

Zobowiązania finansowe uznaje się za zaciągnięte w momencie zawarcia przez jednostkę kontraktu będącego instrumentem finansowym.
Wprowadza się je do ksiąg pod datą zawarcia kontraktu bez względu na przewidziany w umowie termin rozliczenia transakcji.

Wycena na dzień ujęcia 

Aktualizacja wartości naleŜności 

Wartość naleŜności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego. Odpisów aktualizujących wartość naleŜności dokonuje się w odniesieniu do:
-  naleŜności dochodzonych na drodze sądowej,
- naleŜności przeterminowanych powyŜej 360 dni, w przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo niewywiązania się dłuŜnika z
obowiązku zapłaty.

NaleŜności 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem generującym odsetki. 

Wycena na dzień przyjęcia i po początkowym ujęciu

NaleŜności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroŜnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o
odpisy aktualizujące wartość naleŜności). 

a) zalegających powyŜej 360 dni w wysokości 30% wartości tych wyrobów,
b) które utraciły swą wartość rynkową i które zostały sprzedane w roku następnym poniŜej ich wartości magazynowej.

Instrumenty finansowe

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie Grupy Kapitałowej w momencie, gdy Grupa staje się stroną wiąŜącej umowy.

Aktualizacji wartości zapasów dokonuje się na podstawie weryfikacji wartości uŜytkowej i handlowej przeprowadzanej na koniec kaŜdego okresu
sprawozdawczego. 

JeŜeli zapasy utraciły swoją wartość uŜytkową lub handlową, ich wycena jest obniŜana do poziomu cen sprzedaŜy netto moŜliwych do uzyskania.
Skutki takiego zmniejszenia wartości odnosi się w cięŜar pozostałych kosztów operacyjnych. 

JeŜeli nie jest moŜliwe ustalenie cen sprzedaŜy netto danego składnika zapasów, ustala się w inny sposób jego wartość godziwą na dzień bilansowy.

Grupa Kapitałowa dokonuje odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych:

Na dzień bilansowy wartość stanu końcowego materiałów i towarów wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia nie wyŜszych od cen ich
sprzedaŜy netto na dzień bilansowy. 

Wycena wyrobów gotowych

Wyroby gotowe wyceniane są na dzień przyjęcia według cen ewidencyjnych, nie wyŜszych od cen sprzedaŜy netto. Ceny ewidencyjne ustalane są na
poziomie technicznego kosztu wytworzenia.

Aktualizacja wartości zapasów 

- na dzień przyjęcia
Na dzień przyjęcia materiały i towary wyceniane są w rzeczywistych cenach zakupu, nie wyŜszych od cen sprzedaŜy netto. 

- po początkowym ujęciu 
Rozchód materiałów i towarów wyceniany jest przy uŜyciu ceny określonych zakupionych partii przy uwzględnieniu metody FIFO. 

-  materiały
-  towary nabyte w celu odsprzedaŜy, 
-  produkty gotowe. 

Wycena materiałów i towarów 

Zapasy 

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego obejmują: 

7



Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 0 1.01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Na obowiązkowe obciąŜenia wyniku składają się: podatek bieŜący (CIT) oraz podatek odroczony. 

BieŜące obciąŜenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata)
podatkowa róŜni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących
koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. ObciąŜenia
podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

Grupa Kapitałowa tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie róŜnic przejściowych między
wykazywaną w księgach wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz strata podatkową moŜliwą do odliczenia w przyszłości.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku obejmują tytuły przyszłych kosztów, które mają szansę na zrealizowanie w przyszłym okresie.

Zysk na działalności operacyjnej kalkulowany jest po uwzględnieniu kosztów restrukturyzacji, ale przed uwzględnieniem kosztów i przychodów
finansowych.

Transakcje w walutach obcych

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pienięŜne wyraŜone w walutach obcych wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia bilansowego.
W ciągu roku operacje sprzedaŜy i kupna walut oraz zapłaty naleŜności i zobowiązań wycenia się po kursie sprzedaŜy lub kupna stosowanym przez
bank, z którego usług korzysta jednostka przy danej operacji.
W ciągu roku pozostałe operacje wyraŜone w walutach obcych wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia ich przeprowadzenia, chyba Ŝe w
zgłoszeniu celnym lub innym wiąŜącym jednostkę dokumencie, ustalony został inny kurs.

Podatek dochodowy

Przychody ze sprzedaŜy ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub naleŜnych i reprezentują naleŜności za produkty, towary i usługi
dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty i VAT.
SprzedaŜ towarów ujmowana jest w momencie wydania towarów i przekazania prawa własności.
JeŜeli termin płatności jest odroczony, przychody ujmowane w dacie powstania w kwocie zdyskontowanej. Wartość dyskonta stanowi przychód
odsetkowy (finansowy) ujmowany zgodnie z efektywną stopą procentową w okresie odroczonego terminu płatności. Ze względu na istotność moŜna
odstąpić od dyskontowania przychodów, których termin płatności nie przekracza 180 dni.
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty naleŜnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.
Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania płatności.

Koszty finansowania zewn ętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego (np. odsetki od kredytów i poŜyczek oraz róŜnice kursowe od kredytów i poŜyczek w walutach obcych), które
moŜna bezpośrednio przyporządkować nabyciu lub wytworzeniu składnika aktywów powiększają cenę nabycia lub koszt wytworzenia tego składnika.

Zysk na działalno ści gospodarczej

W przypadku zobowiązań dochodzonych przeciwko Grupie Kapitałowej na drodze sądowej, a nie ujętych w księgach Grupy Kapitałowej, tworzone są
rezerwy w wiarygodnie oszacowanej wartości, w szczególności biorąc pod uwagę: kwotę zobowiązania głównego dochodzonego na drodze sądowej,
kwotę kosztów odsetek, kwotę kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, komorniczych i podobnych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

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

Przychody ze sprzeda Ŝy

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

Odprawy emerytalne 

Rezerwa na odprawy emetytalne tworzona jest na podstawie własnego szacunku Grupy Kapitałowej. Na 31.12.2007 r. szacunek Grupy Kapitałowej
został zweryfikowany przez aktuariusza.

Zobowiązania dochodzone na drodze sądowej 

Oprocentowane kredyty bankowe (w tym równieŜ kredyty w rachunku bieŜącym) księgowane są w wartości uzyskanych wpływów pomniejszonych o
koszty bezpośrednie pozyskania środków. Koszty finansowe, łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami
bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwiększają
wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieŜącym okresie.

Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem odsetkowym i wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej. 

Rezerwy 

Kredyty bankowe
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 0 1.01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone są w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

ZAŁOśENIA DOTYCZĄCE SZACUNKÓW

Zasady rachunkowości na temat głównych załoŜeń na przyszłość oraz źródła niepewności dotyczące szacunków podane są w poszczególnych
punktach rozdziału STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI. 
Charakter oraz wartość bilansowa szacunków na dzień bilansowy, zmiany szacunków w okresie przedstawione są w poszczególnych notach do
sprawozdania.
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*)

W dniu 7 maja  2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NTT System MontaŜ Sp. z o.o. zdecydowało o podwyŜszeniu 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 kaŜdy. Nowe udziały objął NTT System S.A. w wysokości 250 00,00 zł oraz nowy wspólnik Pan Piotr Mariusz Trojanowski w wysokości 200 000,00 zł. Ze względu na
brak rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego w kodeksowym terminie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NTT System MontaŜ Sp. z o.o. w dniu 26 września
2007 r. podjęło ponownie uchwałę o podwyŜszeniu kapitału o kwote 450.000 PLN na tych samych zasadach co w dniu 7 maja  2007 r.
Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane udziały w spółce. PodwyŜszenie kapitału zakładowego z dnia 26 września 2007 r. zostało zarejestrowane przez Sąd
Rejonowy w Warszawie w dniu 23 stycznia 2008 r.

Kapitał wyemitowany spółki wynosi 500 000 PLN (na 31 grudnia 2007 zarejetrowany kapitał wynosił 50 000 PLN i w 100% naleŜał do NTT System S.A.)

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 0 1.01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

85% 100%

60%

60%

NTT System S.A.

IT Commerce 
Sp. z o.o.

WebTradeCenter Sp. 
z o.o.

NTT System MontaŜ 
Sp. z o.o.*)

Case Factory S.A.

10



Pozostałe zobowiązania długoterminowe

31 345
Wartości niematerialne i prawne ujawnione w trakcie alokacji ceny nabycia udziałów
Wartość firmy

31 576

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 777 508

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz róŜnice kursowe z konsolidacji
Wynik finansowy roku obrotowego 8 521 4 958
Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny 2 442
Akcje własne
Pozostały kapitał zapasowy 30 309 10
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji własnych powyŜej ich wartości nominalnej
Kapitał podstawowy 83 100 66 536

Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom jednostki dominuj ącej 125 253 71 624
KAPITAŁ WŁASNY 125 508 71 626

Pasywa Nota
na dzień

 31.12.2007  31.12.2006

AKTYWA RAZEM 264 215 178 546
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 11 932 14 046
Rozliczenia międzyokresowe 4 852 1 790
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 77
Pozostałe naleŜności krótkoterminowe 2 282 1 837
NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 134
NaleŜności z tytułu dostaw i usług 123 448 74 530
Zapasy 69 282 45 801

AKTYWA OBROTOWE 211 930 138 081
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

NaleŜności długoterminowe 20
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 31 65
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności
Nieruchomości inwestycyjne 8 773 1 636

Inne Wartości niematerialne 554 177
Rzeczowe aktywa trwałe 10 554 6 734

AKTYWA TRWAŁE 52 285 40 465

SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIE Ń 31.12.2007 ROKU

Aktywa Nota
na dzień

 31.12.2007  31.12.2006

Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaŜy
Niepodzielony wynik finansowy 881 120

Udziały mniejszo ści 255 2
ZOBOWIĄZANIA 138 707 106 920

Zobowi ązania długoterminowe 579 590
Długoterminowe kredyty i poŜyczki
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe

Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 75 74

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 504 516
Pozostałe rezerwy długoterminowe

Zobowi ązania krótkoterminowe 138 128 106 330
Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki 23 505 27 559
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 041 146
Zobowiązania z tytuły dostaw i usług 106 738 72 508
Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 221
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4 032 2 907
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 468 130
Rezerwy krótkoterminowe 2 093 3 080
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŜy
Rozliczenia międzyokresowe bierne 30

PASYWA RAZEM 264 215 178 546

Warszawa, 12 sierpień 2008

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd 

................................................ .................................................................................................................................................................................................
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Działalno ść kontynuowana

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIE Ń 31.12.2007 ROKU

Wariant kalkulacyjny

Odpis ujemnej wartości firmy - -

Przychody ze sprzeda Ŝy
92 650

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd 

Warszawa, 12 sierpień 2008

................................................ .................................................................................................................................................................................................

Przychody ze sprzedaŜy wyrobów 194 023

Koszt własny sprzeda Ŝy (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 511 461

Nota od 01.01.2007          
do 31.12.2007

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

za okres

555 432 307 836

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 357 940 213 310
Przychody ze sprzedaŜy usług 3 469 1 876

284 373
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 174 848 112 696

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 336 613 171 677
Koszt sprzedanych usług

Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy 43 971 23 463
Koszty sprzedaŜy 35 088 19 583

2 279
Koszty ogólnego zarządu 5 383 1 601

Zysk (strata) ze sprzeda Ŝy 3 500

Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
Koszty restrukturyzacji

2 646
Pozostałe przychody operacyjne 6 125 4 153
Pozostałe koszty operacyjne 8 999

Przychody (koszty) finansowe 7 803 2 353
Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej 626 3 786

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 429 6 139
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji

Podatek dochodowy (39) 1 190
część bieŜąca 241 990
część odroczona (280) 200

Działalno ść zaniechana
Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej 8 468 4 949

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
Zysk (strata) netto 8 468 4 949

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący: Nota 8 468 4 949

- akcjonariuszom mniejszościowym (53) (9)

0.15 0.11

Zysk (strata) netto na jedn ą akcj ę zwykł ą: Nota PLN / akcj ę PLN / akcj ę

z działalno ści kontynuowanej

- podstawowy 0.15 0.11
z działalno ści kontynuowanej i zaniechanej

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 8 521 4 958

- podstawowy
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Przepływy pienięŜne netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zostały skorygowane o zwiększenie stanu środków pienięŜnych z tytułu połączenia Spółek w 
wysokości 1 665 tys. zł.

Wydatki z tytułu realizacjii transakcji walutowych (933)

Pozostałe zmiany 662 (195)

(Zysk) strata z tytułu realizacji transakcji walutowych 933

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wyceny sieci handlowej 370

Warszawa, 12 sierpień 2008

................................................ .................................................................................................................................................................................................
Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd 

14 046

Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu

- -

14 046 10

Inne wpływy lub wydatki finansowe

Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 11 932

(4 054) (3 521)

Zyski (straty) mniejszości 53 -

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieni ęŜnych i ekwiwalentów środków pieni ęŜnych

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Spłaty kredytów i poŜyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (82) (38)

Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów z tytułu róŜnic kursowych

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej 36 646 (4 243)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek

(2 114) 12 371

Odsetki zaplacone (850) (684)
Dywidendy wypłacone

Wykup dłuŜnych papierów wartościowych

Nabycie akcji własnych
Wpływy z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 42 565
Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej

Środki pieni ęŜne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej (4 641) (1 049)
Otrzymane dywidendy
Otrzymane odsetki
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy 138
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy (105) (51)
Wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości inwestycyjnych 128
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych 5 3
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 854) (1 079)
Wpływy ze sprzedaŜy wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (815) (60)

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej (34 119) 17 663
Zapłacony podatek dochodowy (241) (990)
Podatek dochodowy odroczony 280 (200)
Zapłacone odsetki

Środki pieni ęŜne wygenerowane w toku działalno ści operacyjnej (34 158) 18 853
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych (3 022) (828)
Zmiana stanu rezerw (648) 1 279
Zmiana stanu zobowiązań 36 471 11 884
Zmiana stanu naleŜności (49 435) 5 924
Zmiana stanu zapasów (23 481) (6 578)

Środki pieni ęŜne z działalno ści operacyjnej przed uwzgl ędnieniem zmian w kapitale obrotowym 5 957 7 172

Otrzymane dywidendy
Otrzymane odsetki
Koszty odsetek 850 684
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej (6 237)

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych -
Amortyzacja środków trwałych 1 094 457

Przeszacowanie znaku towarowego (510)
Amortyzacja wartości niematerialnych 313 87

Korekty: (2 472) 1 033
Zysk przed opodatkowaniem 8 429 6 139

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

Metoda po średnia Nota
za okres

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

od 01.01.2006          
do 31.12.2006
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Pozostały 
kapitał 

zapasowy

Kapitały 
rezerwowe z 
aktualizacji 

wyceny

- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -

- -

- -
10

10 -

10 -
- -
- -
10 -

- 2 442
10 2 442

- -

- -

- -

- -
4 298

-
800

5 108 2 442

Warszawa, 12 sierpień 2008

159101 101 58

120 120Objęcie nowych podmiotów konsolidacją

255 125 508

Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału

Wydatki związane z emisja kapitału podstawowego
Zmiana stanu rezerw z tytułu odrocz PDOP w wyniku 
Program motywacyjny NTT System S.A.

Saldo na dzie ń 31.12.2007 roku -
Objęcie nowych podmiotów konsolidacją

881 125 253

Zysk netto prezentowany bezpo średnio w kapitale własnym
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2007 roku

Suma zysków i strat uj ętych w okresie od 01.01 do 31.12.2006 roku
Podział wyniku finansowego
Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Uzyskana nadwyŜka wartości emisyjnej akcji nad wartością nominaln

83 100 25 201 8 521 -

-
800 - 800-
- -

33 128
(7 927) (7 927) - (7 927)

33 128 -33 128

-
16 564 16 564 250 16 814

- -

8 468
(4 298) - - -

- - 8 521 (53)- - 8 521 -

-
8 521 8 521 (53) 8 468

- - - -- - - -

-
- -
-

-
- -
-

-
- -

- - - -

- -
- -

-
- - - - - - -

-

74 066- 5 078 74 066 -

71 624 - 71 624
- - - - -

- - - 5 078

-
- - - - - -

- - - -

71 626

- - - 5 078 71 624 - 71 624

- 120 71 624 2

- - -
- - -

66 014
- - -

66 014 -
-(10) - -

- 4 958
4 958 - - - 4 958 - 4 958

- - -
4 958 4 958

-
- -
-

- -
- -

-
- -

- - - -

- -
- -

- -
- - - - -

532 - 532

--

- 10

- 10 532
- - - - -

-
-

-

532 -

2 122

- - -
- -
- - - -

-
532

Udziały
mniejszo ści

Kapitał własny 
razem

Kapitał z wyceny 
transakcji 

zabezpieczaj ącyc
h oraz ró Ŝnice 

kursowe z 
konsolidacji

Ujęte 
bezpo średnio w 
kapitale kwoty 

dotycz ące 
aktywów trwałych 
przeznaczonych 

do sprzeda Ŝy

Niepodzielo
ny

wynik
finansowy

Razem

532

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie

Saldo na dzie ń 01.01.2006 roku 522
--

-

Kapitał przypadaj ący na udziałowców jednostki dominuj ącej

-

Kapitał
podstawow

y

Kapitał zapasowy 
ze sprzeda Ŝy 

akcji własnych 
powy Ŝej ich 

warto ści 
nominalnej

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 0 1.01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Zarząd 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Osoba, której powierzono prowadzenie 

ksiąg rachunkowych

..................................................................................

Wynik 
finansowy 
netto roku 

obrotowego

10- -
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - -
Korekty błędów podstawowych - -

Przejście na MSR - -
Saldo po zmianach 522 -

-

Saldo otwarcia wg MSR 522 -
Zmiany w kapitale własnnym w okresie od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku

- -

Inwestycje dostępne do sprzedaŜy: - - -
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny

- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŜy

-
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych: - - -

Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych

RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą

Zysk netto prezentowany bezpo średnio w kapitale własnym - - - -

Podział wyniku finansowego

-
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2006 roku

Suma zysków i strat uj ętych w okresie od 01.01 do 31.03.2006 roku - -

-

Wydatki związane z emisja kapitału podstawowego -

Wyemitowany kapitał podstawowy 66 014
Uzyskana nadwyŜka wartości emisyjnej akcji nad wartością nominaln -

-

Saldo na dzie ń 31.12.2006 roku 66 536 - 4 958 -

RóŜnice kursowe powsałe w wyniku konsolidacji zagranicznej spółki zale

Saldo po zmianach 66 536 -

Saldo na dzie ń 01.01.2007 roku 66 536 -
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - -
Korekty błędów podstawowych - -

-
Saldo otwarcia wg MSR 66 536 - - -

Przejście na MSR (wycena gruntów w wartości godziwej) - - -

- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31. 12.2007 roku
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaŜy: - -

- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
- - - -

- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŜy
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych:

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu

RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych
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NOTA NR 3 (kolumna "Inne" noty nr 1)
INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie
Patenty

i licencje

Koszty
prac

rozwojowych

Pozostałe
warto ści

niematerialne

Zaliczki na 
warto ści 

niemat.i prawne
Razem

Wartość bilansowa netto na dzie ń 01.01.2006 roku
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia 30 30 60

(608)
724

Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z przeszacowania (608)
(89)
-

Amortyzacja (89)
RóŜnice kursowe
Pozostałe zmiany

- 87
Wartość bilansowa netto na dzie ń 31.12.2006 roku 57 - 30

-
- 87

815
Wartość bilansowa netto na dzie ń 01.01.2007 roku 57

Zwiększenia stanu z tytułu nabycia 803 12
- 30

(5)Odwrócenie odpisów aktualizujących (5)

(30)
RóŜnice kursowe
Pozostałe zmiany

(313)
-

Amortyzacja (309) (4)

- 3
(30)

- 554

Stan na dzie ń 01.01.2007 roku
Wartość bilansowa brutto 754 31

Wartość bilansowa netto na dzie ń 31.12.2007 roku 551

785

- 8730
(1) (698)Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących (697)

Wartość bilansowa netto 57 -

Stan na dzie ń 31.12.2007 roku
Wartość bilansowa brutto 1 557 14 1 571
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących (1 006) (11)
Wartość bilansowa netto 551 - 3

(1 017)
- 554

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Wartość sieci 
handlowych

Inne Warto ść firmy Razem

Wartość bilansowa netto na dzie ń 01.01.2006 roku - - - - -

Wyszczególnienie
Wartość znaku 

towarowego

Zwiększenia stanu z tytułu nabycia - - 60

Amortyzacja - - (89)
- -

- (608)

31 435 31 495

- (89)

31 435 31 522
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości -

Wartość bilansowa netto na dzie ń 31.12.2006 roku - - 87
- -

Wartość bilansowa netto na dzie ń 01.01.2007 roku - - 87
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia 815

- -

31 435 31 522
815

- -

Pozostałe zmiany - - (30) - (30)

Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia -
Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z przeszacowania 510 - - - 510

32 220

Wartość bilansowa netto na dzie ń 31.12.2007 roku 27 745 3 831 554

- (698)

- 32 130

Stan na dzie ń 01.01.2007 roku
Wartość bilansowa brutto - - 785 31 435

- (698)
- - - - -

Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących -

33 516

Wartość bilansowa netto - - 87

(370) (1 017)

31 435 31 522

Stan na dzie ń 31.12.2007 roku
Wartość bilansowa brutto 27 745 4 201 1 571 -

(1 387)

32 130
- - - - -

Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących -

NOTA NR 1
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE UJAWNIONE W TRAKCIE ALOKACJI CENY NABY CIA UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH ZALE śNYCH ORAZ
INFORMACJE NA TEMAT WARTO ŚCI FIRMY W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

NOTA NR 2
INFORMACJE O POŁACZENICH Z JEDOSTKAMI W OKRESU 01.01.2007 - 31.12.2007 ROKU

Wartość bilansowa netto 27 745 3 831 554 -

-

W 2007 roku nie wystąpiły połączenia z innymi jednostkami.

Zwiększenia stanu z tytułu połączenia jednostek gospodarczych 724

-

4 201 - (31 435) 0

Zwiększenia stanu z tytułu połączenia jednostek gospodarczych - - 724 - 724

Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z alokacji wartości 27 235

- (5) - (5)

Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z przeszacowania - - (608)

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - (370) - - (370)

Amortyzacja - - (313) - (313)
Odwrócenie odpisów aktualizujących -
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

NOTA NR 4
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 R OKU

234 98 86
10 - - -

479
-
-

-

516
(1) (15)

693 52

(206) (105) (59)

479
763

479543 686 64

2 045
543 686 64

292 145

(479)- - -

-

6 734

(59)

70

(1 574)
7631 355 1 083 268

-

-

-

-
(478) (237)

(698) (342)

(206) (105)

543 686

Stan na dzie ń 01.01.2007 roku
7495073

-111

(337)

791

Stan na dzie ń 31.12.2007 roku

-(138)

64

-

479

763

123 479

RazemWyszczególnienie
Grunty,
budynki

i budowle

Maszyny
i urz ądzenia

Środki
transportu

Pozostałe
środki
trwałe

Środki trwałe w 
budowie i 
zaliczki na 
środki trwałe

Wartość bilansowa netto na dzie ń 01.01.2006 roku
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Nabycie wskutek połączenia jednostek gospodarczych
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia
Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji
Amortyzacja
Wartość bilansowa netto  na dzie ń 31.12.2006 roku
Wartość bilansowa netto na dzie ń 01.01.2007 roku
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Zwiększenia / zmniejszenia stanu stanu z tytułu 
przeniesienia ze środków trwałych w budowie (rozliczenie 
inwestycji, zaliczek)

Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia
Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z 
przeszacowania

Zmniejszenie z tytułu przekwalifikowania na 
nieruchomości

Odwrócenie odpisów aktualizujących
Amortyzacja
Wartość bilansowa netto  na dzie ń 31.12.2007 roku

-
281

2 442

(226)

(900)

(5)

4 792

(111)
4 962
4 962

8 323 657

(15)

-

611

(16)
(10)

10
1 178
6 053

(481)
6 734
6 734
3 855

(479)

(5)

10 554

2 442

(900)

(15)
(1 079)

741

Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów 
aktualizujących

Wartość bilansowa brutto 7 215

(481)

-(197)

763 10 554

12 128

4 962

741 70

8 660

Wartość bilansowa netto 8 323 657

(10)

Wartość bilansowa netto

Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów 
aktualizujących
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

-

-
-
-

-
-

-
-
-

PowyŜsza pozycja zawiera teŜ koszty przygotowania rozbudowy zakładu spółki NTT System S.A. w miejscowości Zakręt (ok. 130 tys. zł) i zakupu terenu pod budowę 
centrum logistycznego NTT System S.A. (ok. 110 tys. zł).

W wartości bilansowej netto środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2007 r. zawierają się głównie poniesione koszty budowy zakładu produkcyjnego wraz z linią 
produkcyjną w spółce NTT System MontaŜ Sp. z o.o. (ok.. 485 tys. zł).

W bieŜącym okresie sprawozdawczym, w związku z zastosowaniem po raz pierwszy zasad rachunkowości zgodnie z MSSF/MSR dokonano przeszacowania wartości
gruntów zgodnie z modelem wartości przeszacowanej na dzień 31.12.2007, poprzednio stosowano model oparty na cenie nabycia. Zmiany te nie zostały
wprowadzone retrospektywnie z uwagi na brak operatów szacunkowych na 31.12.2006 r. 

Wartość aktywowanych kosztów finansowania zewnętrzego zwiększających wartość środków trwałych w okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku nie
wystąpiła.

NOTA NR 5
ODPISY AKTUALIZUJ ĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

PORÓWNANIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZED PRZESZACOWANIEM Z WARTO ŚCIĄ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PO PRZESZACOWANIU

Razem

W bieŜącym okresie sprawozdawczym, jak i w poprzednich okresach nie wystąpiła konieczność dokonania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
rzeczowych aktywów trwałych.

Środki 
trwałe w 
budowie 

oraz zaliczki 
na środki 

trwałe

Środki
transportu

Pozostałe
środki
trwałe

Grunty,
budynki

i budowle

Suma wartość z przeszacowania na 01.01.2006 a w tym:

Wartość środków trwałych po przeszacowaniu na 01.01.2006 rok u

-
-

-

-

-
-

-
-

W wartości netto maszyn, urządzeń i innych aktywów trwałych ujęta jest wartość netto aktywów uŜytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego wynosząca:
129 tys. PLN (w poprzednim okresie: 177 tys. PLN).

-
2 442

-
-

Na dzień bilansowy majątek trwały o wartości 2.700 tys. PLN (w poprzednim okresie: 11.800 tys. PLN) stanowił zabezpieczenie kredytów i poŜyczek.

Maszyny
i urz ądzenia

- 10
Wartość środków trwałych przed przeszacowaniem na 01.01.2006 roku - 10 -

- -a) Wartość przeszacowania na dzień 01.01.2006 roku - - -

Wartość środków trwałych przed przeszacowaniem na 31.12.2006 roku
Wartość środków trwałych po przeszacowaniu na 31.12.2006 rok u 4 962 543 686

4 962 543 686 64

- -
Suma wartość z przeszacowania na 31.12.2006 a w tym: - - - - -
a) Suma wartość z przeszacowania na 01.01.2006 a w tym: - - -
b) korekty w trakcie roku wynikające z wartości przeszacowanej - - -

543 686 64Wartość środków trwałych po przeszacowaniu na 01.01.2007 rok u 4 962
Wartość środków trwałych przed przeszacowaniem na 01.01.2007 roku 4 962 543 686

- -
a) Suma wartość z przeszacowania na 31.12.2006 a w tym: - -
Suma wartość z przeszacowania na 01.01.2007 a w tym: - - -

- -

70 763

-

Wartość środków trwałych po przeszacowaniu na 31.12.2007 rok u 8 323 657 741

-
-

Wartość środków trwałych przed przeszacowaniem na 31.12.2007 roku 5 881 657 741 70 763
Suma wartość z przeszacowania na 31.12.2007 a w tym: - -

- - -a) Suma wartość z przeszacowania na 01.01.2007 a w tym: -
2 442 -

ZMIANY WARTOŚCI NADWYśKI Z PRZESZACOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Pozostałe
środki
trwałe

b) korekty w trakcie roku wynikające z wartości przeszacowanej 2 442 - - - -

RazemWyszczególnienie
Grunty,
budynki

i budowle

Maszyny
i urz ądzenia

Środki
transportu

Wartość nadwy Ŝki na dzie ń przeszacowania 01.01.2006 roku - - -
Zmniejszenia z tytułu - - -
- likwidacji  środka trwałego - - -
- sprzedaŜy środka trwałego - - -
- inne - - -

-

Wartość nadwy Ŝki na dzie ń 31.12.2006 roku - - - -

-Wartość nadwy Ŝki na dzie ń 01.01.2007 roku - - -
Zmniejszenia z tytułu - - -
- likwidacji  środka trwałego - - -

- - -
- sprzedaŜy środka trwałego - - -

Przeszacowanie wartości środków trwałych zostało dokonane pod datą 31.12.2007 roku.

- 2 442

Rzeczoznawaca powołany do przeprowadenia prac polegających na ustaleniu wartości godziwych środków trwałych był niezaleŜną osobą od Grupy Kapitałowej.

Wartość nadwy Ŝki na dzie ń 31.12.2007 roku 2 442 - -

-

10 554
8 112
2 442

6 734
-

64 479
479

- -

-
-
-

6 734

6 734
6 734479

64 479

- -
-

-
- -- -

-
- - - 10

10

Wyszczególnienie

INFORMACJE O WARTOŚCIACH PRZESZACOWAŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NOTA NR 6

- inne
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

(31) (31)UAB NTT System Baltija 25.00% - (124)
77 77 

WebTradeCenter Sp. z o.o. 100.00%
IT Commerce Sp. z o.o. 85.00% - 91 

- 15 

5 5-3

505 455 
15 15 

NTT System MontaŜ Sp. z o.o. 100.00% 50 505 
1 2 3 4

RóŜnica

Do długoterminowych aktywów dostępnych do sprzedaŜy zaliczane są udziały w jednostkach stowarzyszonych, których Zarząd postanowił nie konsolidować ze 
względu na małą istotność. Zdaniem Zarządu brak dokonania konsolidacji poniŜej wymienionych Spółek zaleŜnych nie zakłóca obrazu sprawozdania finansowego 
Grupy.

Za wartość godziwą instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaŜy przyjęto wartość księgową, gdyŜ są to udziały i akcje jednostek, które nie są notowane na
giełdzie i brak jest moŜliwości ustalenia ich wiarygodnej wartości godziwej. Nie podano Ŝadnych szacunków, gdyŜ uznano je za mało wiarygodne.

PoniŜej zaprezentowano porównanie wartości księgowej udziałów jednostek zaleŜnych z odpowiadajacą im częścia aktywów netto.

Nazwa Spółki

UAB NTT System Baltija, Wilno, Litwa, spółka stowarzyszona 25.00% 25.00% nie podlega

Procent udziału w 
kapitale własnym

IT Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka zaleŜna 85.00% 85.00%

NTT System MontaŜ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka zaleŜna 100.00% 100.00% pełna

pełna
WebTradeCenter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka zaleŜna 100.00% 100.00%

Metoda konsolidacjiNazwa Spółki, miejsce siedziby spółki, rodzaj powi ązania
Procent posiadanych 

udziałów

Procent 
posiadanych 

głosów

-   77 

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

11 932 14 046 

a) udziały w jednostkach powiązanych

11 932 14 123 Aktywa finansowe dost ępne do obrotu

31 

za okres
od 01.01.2007          
do 31.12.2007

b) udziały w pozostałych jednostkach

Procent 
posiadanych 

udziałów

Wartość 
ksi ęgowa

Kapitał własny

Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda Ŝy
1 

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

NOTA NR 7
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

-Zwiększenie z tytułu przeszacowania do wartości godziwej (wycena przez niezaleŜnego rzeczoznawcę) 6 237
1 636

Wyszczególnienie

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych na dzień bilansowy ustalona została na podstawie wyceny przeprowadzonej na dzień 31 grudnia 2007 r. przez
niezaleŜnych, nie powiązanych z Grupą rzeczoznawców majątkowych. 

Nieruchomości inwestycyjne stanowią zabezpieczenie kredytów i poŜyczek zaciągniętych przez Grupę. 

Wartość na pocz ątek okresu

Wartość na koniec okresu 8 773 1 636

NOTA NR 8
AKTYWA FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie
za okres

65 
35 
30 30 

- środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
- krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaŜy

- Spółka UAB NTT System Baltija na dzień 31.12.2007 roku posiadała kapitał własny w kwocie -119 tys. LTL (wg kursu z 31.12.2007 1LTL=1.0374 PLN stanowiło -
124 tys. zł)

Na dzień 31 grudnia 2007 r. spółka NTT System S.A. posiadała udział 100% w kapitale NTT System MontaŜ Sp. z o.o.. W dniu 7 maja 2007 r. Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników NTT System MontaŜ Sp. z o.o. zdecydowało o podwyŜszeniu kapitału zakładowego z kwoty 50 tys. PLN do kwoty 500 tys. PLN poprzez 
ustanowienie nowych 9000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł kaŜdy. W wyniku tej operacji udział NTT System S.A. w kapitale NTT system MontaŜ Sp. z o.o. 
zmienił się ze 100% do 60%. PodwyŜszenie kapitału zarejestrowane zostało przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 23 stycznia 2008 r.

pełna

Kapitał własny w spółkach zagranicznych został przeliczony następująco:

Nabycie wskutek połączenia jednostek - 1 636
Zwiększenie z tytułu przekwalifikowania 900 -
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Oprocentowanie zmienne
kredyty krótkoterminowe 27 559 27 559

23 505kredyty krótkoterminowe 23 505
Oprocentowanie zmienne

Wyszczególnienie < 1 rok

NOTA NR 11
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

Główne ryzyko kredytowe Grupy związane jest przede wszystkim z naleŜnościami handlowymi. Kwoty prezentowane w bilansie są wartościami netto, po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, oszacowane przez kierownictwo Grupy na podstawie przeszłych doświadczeń oraz oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej. 

Koncentracja ryzyka kredytowego w Grupie jest stosunkowo niewielka, w związku z rozłoŜeniem ekspozycji kredytowej na duŜą liczbę odbiorców. 

NOTA NR 9
INSTRUMENTY FINANSOWE - PORÓWNANIE WARTOŚCI BILANSOWYCH I WARTO ŚCI GODZIWYCH NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

Razem

Instrumenty finansowe w podziale na kategorie wieko we według stanu na dzie ń 31.12.2007 roku
Oprocentowanie stałe

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 31 142 31

 31.12.2007  31.12.2006

14 046

 31.12.2006

142

146

144

Wyszczególnienie

Ryzyko kredytowe

Głównymi aktywami finansowymi posiadanymi przez Grupę są: gotówka na rachunkach bankowych i w kasie, naleŜności handlowe i pozostałe z którymi związane
jest maksymalne ryzyko kredytowe na jakie naraŜona jest Grupa w związku z posiadanymi aktywami finansowymi.

warto ść bilansowa na dzie ń warto ść godziwa na dzie ń

 31.12.2007

Aktywa finansowe dostępne do obrotu 11 932 14 046 11 932

Zobowiązania finansowe 1 041 146 1 041
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)

Kredyty bankowe i poŜyczki 23 505 27 559 23 505
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierŜawy z opcją zakupu 62 144 62
Kredyty i poŜyczki oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej 23 505 27 559 23 505
Kredyty i poŜyczki oprocentowane wg stałej stopy procentowej

1 - 5 lat > 5 lat

Instrumenty finansowe w podziale na kategorie wieko we według stanu na dzie ń 31.12.2006 roku

PoniŜej zaprezentowano rozkład stawek oprocentowania jakie związane jest z zaciągniętymi przez Grupę kredytami. 

NOTA NR 10
RYZYKO KREDYTOWE NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

Oprocentowanie stałe

27 559

27 559

Środki pienięŜne w banku, gotówka oraz ich ekwiwalenty składają się ze środków pienięŜnych w kasie oraz środków pienięŜnych na lokatach bankowych o terminach
realizacji do 3 miesięcy. Wartość księgowa tych aktywów jest zbliŜona do ich wartości godziwej.

Umarzalne akcje uprzywilejowane zamienne na akcje zwykłe
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

a)
IT Commerce Sp. z o.o.
NTT System MontaŜ Sp. z o.o.
WebTradeCenter Sp. z o.o.

b)
Case Factory S.A.

c)
UAB NTT System Baltija Sp. z o.o.

d)
e)
g)

kluczowy personel kierowniczy -

W pozycji wynagrodzenia brutto nie ujęto danych dotyczacych wynagrodzeń w spółce UAB NTT System Baltija - brak informacji od jednostki.

pozostałe podmioty powiązane -

pozostałe podmioty powiązane 2 117

Koszt 
dotycz ący 
transakcji

129

Strony transakcji w stosunku do jednostek podlegaj ących konsolidacji w ramach Grupy 
Kapitałowej NTT System S.A. 

Kwota 
transakcji

sprzeda Ŝ do jednostek powi ązanych 8 372
jednostki zaleŜne 6 255

-

435

jednostki stowarzyszone 128 24

5 160

jednostki zaleŜne 6 021 411
zakup od jednostek powi ązanych 6 149

wspólne przedsięwzięcia - -

bliskich członków rodzin Członków Rady Nadzorczej i personelu kierowniczego, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Zgodnie z MSR 24 Grupa Kapitałowa dokonała identyfikacji podmiotów powiazanych. Za podmioty powiazane uznano:

jednostki stowarzyszone

podmioty kontrolowane przez osoby określone w punktach d) i e).

członków Rady Nadzorczej i Zarządu (kluczowy personel kierowniczy)

jednostki zaleŜne

jednostki pośrednio zaleŜne

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

129

jednostki zaleŜne
pozostałe podmioty powiązane - - 128

Zakup 
towarów

Zakup 
usług

3 - 5 242 776

NOTA NR 12 - załącznik nr 2
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWI ĄZANYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego
za okres

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

Strony transakcji w stosunku do jednostek podlegaj ących konsolidacji 
w ramach Grupy Kapitałowej NTT System S.A. 

Rodzaj trasakcji

Zakup 
materiałów

Zakup 
wyrobów

Świadczenia po okresie zatrudnienia

W jednostce dominującej, jak i w jednostkach powiązanych struktura organizacyjna nie przewiduje wyjątkowych uprawnienień dla poszczególnych dyrektorów, a więc
kadrę kierowniczą wysokiego stopnia stanowią jedynie członkowie Zarządu.

Pozostałe świadczenia długoterminowe

Płatności w formie akcji własnych
Wartość brutto na koniec okresu

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze

Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy

-

Wynagrodzenia brutto

Wysoko ść 
nierozliczo-
nych sald

Rezerwy na 
naleŜności 
wątpliwe

W pozycji krótkoterminowe świadczenia pracownicze ujęto wynagrodzenia Zarządów w jednostkach objętych konsolidacją. 

1 251

- 8 4646 411

-
-

-
-
-
-

6 257
2 207

-
6 021

128

Razem
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

W bieŜącym okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa dokonała odpisów aktualizujących naleŜności z tytułu dostaw i usług od pozostałych podmiotów w
wysokości 1.530 tys. PLN. Kwota odpisów obciąŜyła rachunek zysków i strat. 

70 282

Na dzień bilansowy suma naleŜności obejmuje naleŜności denominowane w walutach obcych: 1.551 tys. USD i 1.976 tys. EUR. Na dzień bilansowy poprzedniego
okresu sprawozdawczego wartości te wynosiły odpowiednio 2.448 tys. USD i 130 tys.EUR

NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 7 do 90 dni. 

- odpis aktualizujący materiały
Zapasy ogółem brutto

Wyroby gotowe 6 053 7 496
Towary 62 509 38 875

1 717 -

Grupa Kapitałowa udziela kaucji na czas trwania niektórych umów najmu w celu zabezpieczenia bieŜących płaności za najem powierzchni handlowych.

(2 255)

Zarząd Grupy Kapitałowej uwaŜa, Ŝe wartość księgowa netto naleŜności jest zbliŜona do ich wartości godziwej.

Pozostałe naleŜności sporne stanowią kwotę 2.255 tys. PLN, na te naleŜności utworzono odpis aktualizujący w wysokości 2.255 tys. PLN. 

(1 911)

124 978 74 881

- naleŜności z tytułu wpłaconych kaucji 
Odpisy aktualizujące wartość naleŜności

- do 12 miesięcy

- odpis aktualizujący wyroby gotowe

Odpisy wartości zapasów ujete jako koszt w okresie
Odpisy wartości zapasów odwrócone w okresie

NaleŜności z tytułu dostaw i usług

Odwrócenie odpisów aktualizujących nastąpiło w wyniku ustania przyczyn powodujących konieczność dokonania odpisów.

Zapasy o wartości 18 tys. PLN stanowią zabezpieczenie zaciągniętych przez Grupę Kapitałową kredytów i zobowiązań finansowych.

44 38

46 371

NOTA NR 14
ZAPASY W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie
za okres

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

532
Zapasy ogółem netto 69 282 45 801
- wartość bilansowa zapasów wykazywanych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŜy

Wyszczególnienie
na dzień

 31.12.2007  31.12.2006
Materiały

- odpis aktualizujący towary 956

NOTA NR 13
ZAPASY NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

Produkcja w toku

- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 18 000 18 000

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

Wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie (koszt zuŜycia materiałów) 516 137 290 220

769
345 039 177 927

338 100

123 448 74 530

NOTA NR 16
NALEZNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALE śNOŚCI (W TYM Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO) 
NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie
na dzień

 31.12.2007  31.12.2006

- powyŜej 12 miesięcy

549
- z tytułu podatku dochodowego 134 -

- inne w tym: 542

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług (1 530) (351)
Pozostałe nale Ŝności 2 436 1 837

- z tytułu podatku VAT 1 753

784
- naleŜności ze sprzedaŜy udziałów
- naleŜności z tytułu poŜyczek z ZFŚS

- kaucje i depozyty
- naleŜności z tytułu rozrachunków z pracownikami (zaliczki)

- naleŜności z tytułu rozliczeń kartami płatniczymi

NaleŜności ogółem 125 884 76 367

- inne
Odpisy aktualizujące wartość innych naleŜności

- część długoterminowa 20
- część krótkoterminowa 125 864 76 367

171 098 112 293
- wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zaliczki na dostawy 3

- wartość sprzedanych produktów

 31.12.2006
20 -

NOTA NR 15
NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

na dzień
Wyszczególnienie

NaleŜności z tytułu udzielonych kaucji 
 31.12.2007

- wpłata na podwyŜszenie kapitału zakładowego w NTT System MontaŜ Sp. z o.o. -

20 -
- -

- dochodzone na drodze sądowej i wątpliwe 1 929 1 911

- rozliczenie reklamacji 333 504
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Seria akcji C - akcje zwykłe na okaziciela 11 042 750 16 564 125.00

44 009 350 66 014 025.00
Seria akcji B - akcje zwykłe  na okaziciela

ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH EKWIWALENTY NA DZIE Ń 31.12.2007 ROKU

Seria akcji A -akcje zwykłe na okaziciela
347 900 521 850.00

SERIA LICZBA AKCJI WARTO ŚC AKCJI w zł

NOTA NR 17
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

NOTA NR 18

KAPITAŁ PODSTAWOWY NA DZIE Ń 31.12.2007 ROKU
NOTA NR 19

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty rozliczane czasie. Na dzień bilansowy na rozliczenia międzyokresowe czynne składały się głównie:
naliczone przychody z tytułu bonusów od dostawców i funduszy marketingowych (ok.4.667 tys. PLN), koszty ubezpieczeń (ok. 74 tys. PLN) i usług serwisowych (ok.
18 tys. PLN).

Na dzień bilansowy bieŜącego okresu sprawozdawczego i dzień bilansowy poprzedniego okresu sprawozdawczego suma środków pienięŜnych Grupy obejmuje 3 tys.
PLN kwot denominowanych w EUR .

Środki pienięŜne o ograniczonej moŜliwości dysponowania stanowią środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”). Na dzień bilansowy bieŜącego
okresu sprawozdawczego i dzień bilansowy poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość środków pienięŜnych dotycząca środków pienięŜnych na rachunku
ZFŚS wyniosła odpowiednio 149 tys. PLN i 163 tys. PLN.

Wyszczególnienie
na dzień

 31.12.2007  31.12.2006
Liczba akcji Jednostki Dominującej w sztukach 55 400 000.00 44 357 250.00
Wartość nominalna akcji (PLN / akcję) 1.50 1.50

Kapitał podstawowy w tys. zł 83 100.00 66 535.88

NOTA NR 20

Kapitał podstawowy Jednostki Dominującej składa się z:

AKCJONARIUSZE POSIADAJ ĄCY POWYśEJ 5% GŁOSÓW NA WZA

41 053 605 -   
Małgorzata Przepiórzyńska z męŜem Andrzejem Rymuza

74.11%

ZMIANY KAPITAŁU PODSTAWOWEGO W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2 007 ROKU

41 053 605 

Wyszczególnienie
za okres

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

Kapitał podstawowy na pocz ątek okresu 66 536 522

Suma:

Imię i nazwisko (nazwa)

Davinder Singh Loomba
Tadeusz Kurek
Andrzej Kurek

Zwiekszenia kapitału podstawowego w okresie 16 564 66 014
podwyŜszenie kapitału z tytułu emisji akcji(udziałów) 16 564 66 014

ilo ść głosówilo ść akcji zwykłych
ilo ść akcji 

uprzywilejowanych

Imię i nazwisko (nazwa)
ilo ść akcji 

uprzywilejowanych

% głosów na WZA

Kapitał podstawowy na koniec okresu 83 100 66 536

NOTA NR 21
KAPITAŁ ZAPASOWY NA DZIE Ń 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie
za okres

 31.12.2007  31.12.2006
Z emisji akcji 25 201

Z podziału wyniku finansowego 4 298
Program motywacyjny 800

Tworzony ustawowo 10 10
Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 309 10

13 234 500 
13 234 500 

8.26%
18.07%
23.89%
23.89%

10 007 355 
4 577 250 

13 234 500 
13 234 500 
10 007 355 

4 577 250 

ilo ść akcji zwykłych ilo ść głosów % głosów na WZA

Davinder Singh Loomba 13 234 500 23.89%
Tadeusz Kurek

RAZEM 55 400 000 83 100 000.00

13 234 500 13 234 500 23.89%
13 234 500 

18.07%
Małgorzata Przepiórzyńska z męŜem Andrzejem Rymuza 4 577 250 4 577 250 8.26%
Andrzej Kurek 10 007 355 10 007 355 

74.11%Suma: -   41 053 605 

AKCJONARIUSZE POSIADAJ ĄCY POWYśEJ 5% GŁOSÓW NA WZA NA DZIE Ń ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA DO PUBLIKACJI

41 053 605 
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

NOTA NR 22
KAPITAŁ REZERWOWY NA DZIE Ń 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie
za okres

 31.12.2007  31.12.2006
Fundusz na umorzenie akcji

-

Kapitał rezerwowy na koniec okresu - -

2 442

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12. 2007 ROKU

Razem

NOTA NR 24

Wyszczególnienie
Odprawy 

emerytalne
Nagrody 

jubileuszowe
Niewykorzysta-

ne urlopy
-

Rezerwy utworzone 39 76 115
Stan rezerw na dzie ń 01.01.2006 roku

-
Rezerwy rozwiązane -
Rezerwy wykorzystane

89
Stan rezerw na dzie ń 31.12.2006 roku 74 - 130 204

Pozostałe zmiany stanu rezerw 35 54

204
Rezerwy utworzone 338 338

Stan rezerw na dzie ń 01.01.2007 roku 74 - 130

-
Rezerwy rozwiązane -
Rezerwy wykorzystane

1
Stan rezerw na dzie ń 31.12.2007 roku, w tym: 75 - 468 543

Pozostałe zmiany stanu rezerw 1

468
- rezerwy długoterminowe 75 75
- rezerwy krótkoterminowe 468

Rezerwa na 
koszty

Rezerwa na 
naleŜności

NOTA NR 25
POZOSTAŁE REZERWY W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

RazemWyszczególnienie
Rezerwa na 
reklamacje

Stan rezerw na dzie ń 01.01.2006 roku
3 080Rezerwy utworzone 3 080

Rezerwy wykorzystane (2 054) (2 054)
-

Pozostałe zmiany stanu rezerw 2 054 2 054
Rezerwy rozwiązane

3 080
Stan rezerw na dzie ń 01.01.2007 roku - 3 080 - 3 080
Stan rezerw na dzie ń 31.12.2006 roku - 3 080 -

2 062
Rezerwy wykorzystane (2 883) (2 883)
Rezerwy utworzone 655 1 407

(166)
Pozostałe zmiany stanu rezerw -
Rezerwy rozwiązane (166)

2 093
- rezerwy krótkoterminowe 686 1 407 2 093

Stan rezerw na dzie ń 31.12.2007 roku, w tym: - 686 1 407

- rezerwy długoterminowe

Wyszczególnienie
 31.12.2007  31.12.2006

Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny aktywów dostępnych do sprzedaŜy

-

NOTA NR 23
KAPITAŁY REZERWOWE Z AKTUALIZACJI WYCENY NA DZIE Ń 31.12.2007 ROKU

za okres

-
2 442 -

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny gruntów
Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny na koniec okresu
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

 31.12.2007  31.12.2006
Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ści: 106 738 72 508

Zobowi ązania z tytułu podatku dochodowego -

Zarząd Grupy Kapitałowej uwaŜa, Ŝe wartość księgowa zobowiązań jest zbliŜona do ich wartości godziwej.

Pozostałe zobowi ązania 4 032

Na dzień bilansowy suma zobowiązań obejmuje zobowiązania denominowane w walutach obcych: 8.390 tys. USD oraz 804 tys. EUR. Na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego kwoty te wynosiły odpowiednio 6.358 tys. USD oraz 2.011 tys. EUR

- powyŜej 12 miesięcy

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 7 do 90 dni. 

- podatek dochodowy bieŜący 221

508 242

221

KREDYTY I POśYCZKI NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

605 953
- inne zobowiązania  

122 137

- zobowiązania z tyt. ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

2 907
- zaliczki na dostawy
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 284 145

Rozliczenia mi ędzyokresowe bierne 30 -

- zobowiązania z tyt. podatków (poza CIT) 2 513 1 430

- fundusze specjalne

Zobowi ązania ogółem 111 021 75 415
- część długoterminowa
- część krótkoterminowa 111 021 75 415

NOTA NR 27 - załącznik nr 1

106 738 72 508

NOTA NR 26
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG  ZOBOWI ĄZANIA Z TYT. BIEśĄCEGO PODATKU DOCHODOWEGO ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWI ĄZANIA   
NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie

30- inne rozliczenia międzyokresowe

- do 12 miesięcy

na dzień
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe

NOTA NR 28

 31.12.2006

STRUKTURA ZAPADALNO ŚCI KREDYTÓW I POśYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie
na dzień

 31.12.2007

Kredyty i poŜyczki długoterminowe - -
23 505 27 559

- płatne powyŜej 1 roku do 2 lat
- płatne powyŜej 2 lat do 5 lat
- płatne powyŜej 5 lat

Kredyty i po Ŝyczki razem 23 505 27 559

NOTA NR 29
KREDYTY I POśYCZKI W PODZIALE NA WALUTY NA DZIE Ń 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie

na dzień
 31.12.2007  31.12.2006

warto ść
w walucie

warto ść w PLN
warto ść

w walucie
warto ść w PLN

27 554
USD 53 129 2 5
PLN 23 376 23 376 27 554

Kredyty i po Ŝyczki razem X 23 505 X 27 559

NOTA NR 30
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU OPERACYJNEGO NA DZIE Ń 31.12.2007 ROKU

Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwołalne go leasingu operacyjnego
na dzień

 31.12.2007  31.12.2006
Płatne w okresie  do 1 roku 97 8
Płatne w okresie  od 1 roku do 5 lat 274 17
Płatne powyŜej 5 lat

Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwołalne go leasingu operacyjnego ogółem 371 25

NOTA NR 31
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO NA DZIE Ń 31.12.2007 ROKU

Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu fin ansowego

na dzień
 31.12.2007  31.12.2006

opłaty 
minimalne

warto ść 
bieŜąca opłat 
minimalnych

opłaty 
minimalne

warto ść 
bieŜąca opłat 
minimalnych

80
Płatne w okresie  od 1 roku do 5 lat 70 64
Płatne w okresie  do 1 roku 70 62 93

Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu fin ansowego ogółem 70 62 163 144
Płatne powyŜej 5 lat

X
Wartość bieŜąca minimalnych opłat z tytułu umów leasingu finanso wego 64 62 144 144

Koszty finansowe 6 X 19
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Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

-

Wartość godziwa zobowiązań leasingowych Grupy nie róŜni się istotnie od ich wartości księgowej.

Zobowiązanie Grupy z tytułu leasingu jest zabezpieczone na rzecz leasingodawcy w postaci [...........].

NOTA NR 32
PRZEDMIOTY LEASINGU NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie

W odniesieniu do grup aktywów
Grunty,
budynki

i budowle

Maszyny
i urz ądzenia

Środki
transportu

Pozostałe
środki
trwałe

Razem

Wartość bilansowa netto przedmiotów leasingu - - 247
NTT System S.A. 129

Nie występują zobowiązania z tytułu leasingu denominowane w walutach obcych. 

-
-Leasing 5

Leasing 4

Średni okres leasingu wynosi ........ lat. W okresie bieŜącym okresie sprawozdawczym średnie efektywne oprocentowanie zobowiązań leasingowych wynosiło 

Leasing 3
NTT MontaŜ 118 118

- 247
129

NOTA NR 33
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA DZIE Ń 31.12.2007 ROKU

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym jak i w poprzednim okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa nie była stroną zobowiązań warunkowych.

Zarówno Jednostka Dominująca jak i jednostki powiązane nie udzielały poręczeń i gwarancji.
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Korekty konsolidacyjne
Zysk (strata) brutto

(159)
8 270

(200)

(1 044)

Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic przejściowych (rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego)

 - z tytułu przejściowych róŜnic (ujemnych) 8 411 1 623
 - z tytułu przejściowych róŜnic (dodatnich) 8 689 802

ObciąŜenie wyniku finansowego z tytułu odroczonego podatku dochodowego X X (280)

NOTA NR 34
PODATEK DOCHODOWY ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

Główne składniki obci ąŜenia podatkowego:
za okres

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

8 429 6 139

 - z tytułu trwałych róŜnic (ujemnych) 9 799 1 154

Zysk (strata) brutto skonsolidowany 

RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów):

116
6 255

(7 001)

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 269 5 211
Podatek dochodowy według stawki 19% 241 990

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
BieŜący podatek dochodowy 241 990
BieŜące obciąŜenie z tytułu podatku dochodowego 241 990
Korekty dotyczące podatku bieŜącego z lat ubiegłych -
Odroczony podatek dochodowy (280) 200
Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic przejściowych (280) 200

Związany z obniŜeniem stawek podatku dochodowego
ObciąŜenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat (39) 1 190

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale włas nym
BieŜący podatek dochodowy - -

Odroczony podatek dochodowy - -
Strata netto z tytułu aktualizacji wyceny zabezpieczeń przepływów środków pienięŜnych
Niezrealizowany zysk z tytułu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Odroczony podatek dochodowy netto odniesiony na niepodzielony wynik finansowy z tytułu utworzenia rezerw na świadczenia 
pracownicze

Odroczony podatek dochodowy netto od zabezpieczeń przepływów środków pienięŜnych rozliczonych w ciągu roku 
obrotowego

Odroczony podatek dochodowy netto od dostępnych do sprzedaŜy aktywów finansowych sprzedanych w ciągu roku 
obrotowego

Korzy ść podatkowa wykazana w kapitale własnym - -

NOTA NR 35

- wycena wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej

ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12. 2007 ROKU

Wyszczególnienie

Skonsolidowany bilans
na dzień

Skonsolidowany rachunek
zysków i strat za okres

 31.12.2007  31.12.2006 od 01.01.2007          
do 31.12.2007

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego
- dodatnie saldo róŜnic kursowych z wyceny bilansowej -

270
6

270 270 -

10
22

- róŜnica między ratą kapitałową w leasingu finansowym a amortyzacją 6 6 -
228 218 10

22 (22)
-

- naliczone bonusy od dostawców

504 516 (12)
- -

- naliczone przychody z tytułu transakcji forward
-

134 20

308
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

- niewypłacone wynagrodzenia 63 24 (39) 24

Rezerwy brutto z tytułu podatku odroczonego

39 (64)

134
- odpisy aktualizujące wartość zapasów 190 108 (82) 108
- odpisy aktualizujące wartość naleŜności 114

12 (18)

39
- naliczone koszty dotyczące okresu -
- rezerwy na świadczenia pracownicze 103

12
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości finansowego majątku trwałego 50 26 (24) 26
- ujemne saldo róŜnic kursowych z wyceny bilansowej 30

- inne koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 41 165 124 165
- strata podatkowa do rozliczenia -

- -
- wycena bilansowa instrumentów finansowych 186 (186)

Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego 777 508 (269) 508
- -

X X
ObciąŜenie kapitału własnego z tytułu odroczonego podatku dochodowego X X

2 520 931

Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego 777 X508 X
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 504 516

 - z tytułu trwałych róŜnic (dodatnich)
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Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

w tym od jednostek powiązanych
197 492 94 526

- od jednostek powiązanych

1 876
92 392

1 620 258

303
Przychody ze sprzeda Ŝy usług, w tym: 3 469
- od pozostałych jednostek 192 403

NOTA NR 36

- od jednostek powiązanych -
- od pozostałych jednostek 3 469 1 573

PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

Wyszczególnienie

na dzień
od 01.01.2007          
do 31.12.2007

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

Przychody ze sprzeda Ŝy wyrobów, w tym: 194 023 92 650

- od pozostałych jednostek 357 436 213 310

1 620 561
Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów razem:

- od pozostałych jednostek 7
7 -

Przychody ze sprzeda Ŝy towarów i materiałów razem: 357 940 213 310
w tym od jednostek powiązanych

Przychody ze sprzeda Ŝy ogółem, w tym: 555 432 307 836
497 -

sprzedaŜ krajowa 502 983 270 607

sprzedaŜ eksportowa 31 045 19 202
w tym od jednostek powiązanych - -

NOTA NR 38

w tym od jednostek powiązanych
sprzedaŜ wewnątrzwspólnotowa 21 404 18 027

w tym od jednostek powiązanych 2 117 561

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.20 07 ROKU

Wyszczególnienie
na dzień

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

Pozostałe przychody 6 125 4 153
Bonusy, premie i fundusze marketingowe od dostawców 2 095 1 451
Reklama podmiotów zagranicznych 1 481
Rozwiązania odpisów 1 170 468
Przychody z tytułu przeszacowania wartości znaku towarowego 510
Otrzymane odszkodowania 180 127
Rozliczenie nadwyŜek inwentaryzacyjnych 179 800
Przychody z tytułu rozliczenia reklamacji zagr. 87 169
Inne 423 1 138

Pozostałe koszty 8 999 2 646
Odpisy aktualizujące zapasy, koszty prowizji, usług i programu opcyjnego 2 224 412
Odpis aktualizujący naleŜności 4 343 63
Koszty z tytułu rozliczenia reklamacji zagr. 708 484
Odpis na niewykorzystane urlopy 338
Odpis wyceny sieci dystrybucji 370
Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych 478 886

Inne 190 591
Koszty postępowania sądowego 86 4

Pozostałe przychody (koszty) netto (2 874) 1 507

Przychody ze sprzeda Ŝy towarów, w tym: 357 933 213 310
- od jednostek powiązanych 497 -

Przychody ze sprzeda Ŝy materiałów, w tym:

za okres:
od 01.01.2006          
do 31.12.2006

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

1 394 
183 665 

11 180 
651 

13 916 
2 432 

13 813 
227 051
(11 732)

(35 088)
(5 383)

174 848

570 
117 291 

6 864 
325 

5 609 
1 016 
7 710 

139 385
(5 505)

(19 583)
(1 601)

112 696

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 R OKU
NOTA NR 37

Wyszczególnienie

a) amortyzacja
b)  zuŜycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
g) pozostałe koszty rodzajowe
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Zmniejszenie wartości majątku obrotowego 262 206
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NOTA NR 39
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2 007 ROKU

Wyszczególnienie
na dzień

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

Przychody finansowe 10 070 3 163
Odsetki 281 84
Dodatnie róŜnice kursowe 3 089 2 205
Przychody z wyceny nieruchomości inwestycyjnej 6 236 -

Inne 2 32
Koszty finansowe 2 267 810

Koszty z tytułu odsetek kredytów i poŜyczek 844 620

Ujemne róŜnice kursowe
Koszty z tytułu odsetek budŜetowych 171 35
Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań

Przychody (koszty) finansowe netto 7 803 2 353

Koszty z transakcji walutowych 1 132 72
Pozostałe koszty finansowe 118 67

NOTA NR 40

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

Przychody ze sprzedaŜy

ZYSK/STRATA Z TYTUŁU RÓ śNIC KURSOWYCH - NETTO W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

Pozycje rachunku zysków i strat, w których zostały u jęte ró Ŝnice kursowe
za okres

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu 
Przychody finansowe 7 425 7 324
Koszty finansowe (4 336) (5 119)

Razem 3 089 2 205

NOTA NR 41
WYNIK DZIAŁALNO ŚCI ZANIECHANEJ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

W okresie objętym sprawozdaniem, jak równieŜ w poprzednim okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa nie zaniechała Ŝadnej z prowadzonych działalności i 
równieŜ w przyszłości nie przewiduje zaniechania Ŝadnej z obecnie prowadzonych działalności.

2 16

Przychody z transakcji walutowych 462 842
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Grupa Kapitałowa dokonuje podziału przychodów ze sprzedaŜy produktów i towarów na następujące segmenty - sprzedaŜ krajowa, sprzedaŜ do krajó członkowskich
UE oraz sprzedaŜ eksportowa. Ze względu na dokonany podział nie wydziela się aktywów w oparciu o to kryterium. Dane finansowe prezentujące sprzedaŜ w
wymienionych segmentach przedstawione są w nocie nr 37. Obecnie trwają prace nad stworzeniem wieloobszarowej segmentacji działalności Grupy Kapitałowej.

Zysk jednostki dominującej za 2007 r. przeznaczony został na kapitał zapasowy.

NOTA NR 43
SEGMENTY DZIAŁALNO ŚCI - BRANśOWE I GEOGRAFICZNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

Mianownik uŜyty w formułach jest taki sam jak dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję i rozwodnionego zysku na jedną akcję dla działalności kontynuowanej i
zaniechanej. 

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

Zyski

za okres

od 01.01.2006          
do 31.12.2006

Zysk netto okresu danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy 
jednostki dominującej

8 521 4 958

Zysk netto za II półrocze poprzedniego roku 

ZYSK PRZYPADAJ ĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU
NOTA NR 42

Zysk netto zannualizowany dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki 
dominującej
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:
Odsetki od obligacji zamiennych na akcje (po opodatkowaniu)
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję 8 521 4 958
Liczba wyemitowanych akcji

Średnia waŜona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku zwykłego na jedną akcję 57 000 000 44 357 250
Efekt rozwodnienia potencjalnej liczby akcji zwykłyc h:
Opcje na akcje 1 600
Obligacje zamienne na akcje
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję) 56 998 400 44 357 250
Działalno ść kontynuowana

Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej 0.15 0.11
Wyłączenie straty na działalności zaniechanej
Zysk netto z działalności kontynuowanej, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej 0.15 0.11
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:
Odsetki od obligacji zamiennych na akcje (po opodatkowaniu)
Zysk z działalności kontynuowanej wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną 
akcję, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej

0.15 0.11
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Pozycja "pozostałe zmiany" w przepływach z działalności operacyjnej składa się ze zmniejszenia stanu środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe oraz
zaliczek na wartości niematerialne i prawne.

Przepływy środków pienięŜnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. skorygowane zostały o zwiększenie stanu środków pienięŜnych w wysokości 1.665
tys. zł z tytułu połączenia spółek NTT System S.A. i NTT System Sp. z o.o. w dniu 7 czerwca 2006 r.

Środki pienięŜne z działalności operacyjnej -34 119
Środki pienięŜne z działalności inwestycyjnej -4 641
Środki pienięŜne z działalności finansowej 36 646

ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH -2 114 12 371
17 663
-1 049
-4 243

- inne aktywa pienięzne

Struktura środków pieni ęŜnych na pocz ątek i koniec okresu (w tys.zł) ROK 2007 ROK 2006

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach 14 046 10
a) środki pieni ęŜne razem (stan na pocz ątek okresu) 14 046

282 

w Jednostkach 
Powiązanych

w Jednostce 
Dominuj ącej

w Jednostce 
Dominuj ącej

w Jednostkach 
Powiązanych

- inne aktywa pienięzne
- inne środki pienięŜne

14 046

164 

10

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach 11 932 12 562

NOTA NR 44

b) środki pieni ęŜne razem (stan na koniec okresu) 11 932

wynagrodzenie w okresie 
sprawozdawczym

wynagrodzenie w poprzednim okresie 
sprawozdawczym

Osoba

- inne środki pienięŜne 1 484

165 

145 
Jacek Kozubowski 264 151 
Andrzej Kurek 281 
Tadeusz Kurek

Zarząd Jednostki Dominującej

Witold Markiewicz 263 

Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej

Osoba

wynagrodzenie w okresie 
sprawozdawczym

wynagrodzenie w poprzednim okresie 
sprawozdawczym

w Jednostce 
Dominuj ącej

w Jednostkach 
Powiązanych

w Jednostce 
Dominuj ącej

w Jednostkach 
Powiązanych

Jerzy Rey 6 
Davinder Singh Loomba 6 
Janina Szepietowska 6 

NOTA NR 45 
ZDARZENIA PO DACIE BILANSU

Przemysław Gadomski 6 

NOTA NR 46

Opisano w załączniku nr 3

Sławomir Konikiewicz 6 

ZMIANY ZASAD RACHUNKOWO ŚCI W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

Zarząd NTT System S.A. przekazuje treść uchwały podjętej przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2007
r.: "Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na sporządzanie przez NTT System S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości (MSR). Walne Zgromadzenie NTT System Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c. Ustawy z dnia 29.09.1994 roku o
rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr. 76, poz. 694 z późn. zm.) postanawia, Ŝe począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki,
podobnie jak skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej, będą sporządzane zgodnie z MSR rozumianymi jako Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej. Uchwałę podjęto jednomyślnie. Uchwała wchodzi w Ŝycie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku." 

NOTA NR 47
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

INFORMACJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD (W PIENIĄDZU I W NATURZE), WYPŁACONYCH LUB NALE śNYCH, ODRĘBNIE DLA 
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA, BEZ WZGL ĘDU NA TO, CZY BYŁY ONE ZALICZANE W 
KOSZTY, CZY TEś WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU, A W PRZYPADKU, GDY EMITENTEM J EST JEDNOSTKA  DOMINUJ ĄCA LUB ZNACZ ĄCY INWESTOR - 
ODDZIELNIE INFORMACJE O WARTO ŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD OTRZYMANYCH Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁA DZACH JEDNOSTEK 
ZALEśNYCH, WSPÓŁZALEśNYCH I STOWARZYSZONYCH; DODATKOWO NALE śY PODAĆ INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, Ł ĄCZNIE Z 
WYNAGRODZENIAMI Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB ZALE śNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZ ĄDZAJĄCYCH I 
NADZORUJĄCYCH SPÓŁEK HANDLOWYCH (DLA KA śDEJ GRUPY OSOBNO)
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Grupa Kapitałowa NTT System S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za okres od 01. 01 do 31.12.2007 roku

Wszystkie kwoty wyra Ŝone s ą w tysi ącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

-

-

................................................ .................................................................................................................................................................................................

0.42 

17 367 
55 400 000 44 357 250 

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd 

Warszawa, 12 sierpień 2008

0.03 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2.26 1.61 0.63 
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0.15 0.11 0.04 
Liczba akcji 55 400 000 44 357 250 
Kapitał zakładowy 83 100 66 536 23 199 

27 754 
Kapitał własny przypadający Jedn.Dominującej 125 253 71 624 34 967 18 695 
Zobowiązania krótkoterminowe 138 128 106 330 38 562 

46 603 
Zobowiązania długoterminowe 579 590 162 154 
Aktywa razem 264 215 178 546 73 762 

(1 088)
Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów (2 114) 12 371 (590) 3 229 
Przepływy środków pienięŜnych netto z działalności finansowej 36 646 (4 243) 9 703 

4 530 
Przepływy środków pienięŜnych netto z działalności inwestycyjnej (4 641) (1 049) (1 229) (269)
Przepływy środków pienięŜnych netto z działalności operacyjnej (34 119) 17 663 (9 034)

1 574 
Zysk (strata) netto przypadający Jedn. Dominującej 8 521 4 958 2 256 1 272 
Zysk (strata) brutto 8 429 6 139 2 232 

78 951 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 626 3 786 166 971 
Przychody ze sprzedaŜy 555 432 307 836 147 064 

Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy bieŜącego okresu sprawozdawczego (w
nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO = 3.5820 zł (1 EURO = 3.8312 zł).

Wyszczególnienie
tys. PLN tys. EUR

 31.12.2007  31.12.2006  31.12.2007  31.12.2006

NOTA NR 48
WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych za bieŜący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres
sprawozdawczy) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego
miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 3.7768 zł (1 EURO = 3.8991 zł).
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