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1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna, 

NIP:6761109914 za okres od 1 stycznia 2019 r.  do 30 czerwca 2019 r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami 

wykonawczymi, jak również zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim. 

Miejscowość: Kraków 

Kod pocztowy: 30- 716 

Ulica: Albatrosów 2 

Jednostka została zarejestrowana 10 września 2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, 

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121747 w rejestrze: przedsiębiorców. 

Okres trwania działalności oznaczony został na czas nieokreślony. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Nie istnieją okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności. 

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest: 

 6810Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

 6832Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

 7010Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 

 7022Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 

Jednostka nie posiada wewnętrznej jednostki sporządzającej samodzielne sprawozdanie finansowe. 

W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek. 

Wszystkie dane finansowe w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, o ile nie zaznaczono 

inaczej, prezentowane są w tysiącach PLN.  

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując zasady rachunkowe w zakresie niezmienionym w odniesieniu do 

zasad zastosowanych przy sporządzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018. 

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami 

rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. 
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Bilans na dzień 

  
30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia 

2018 r. 

30 czerwca 

2018 r. 

AKTYWA Nota      

Aktywa trwałe  102 554 88 988 85 184  

     

 Wartości niematerialne i prawne 2.2 20 30 40 

 Inne wartości niematerialne i prawne  20 30 40 

     

 Rzeczowe aktywa trwałe 2.3 336 280 352 

 Środki trwałe  336 280 352 

    urządzenia techniczne i maszyny  1 3 6 

    środki transportu  335 277 346 

     

 Inwestycje długoterminowe 2.4 101 659 88 381 84 523 

 Długoterminowe aktywa finansowe 2.4.1 101 659 88 381 84 523 

   w jednostkach powiązanych 2.4.2 97 659 84 381 80 040 

    - udziały lub akcje  61 408 61 408 61 404 

    - udzielone pożyczki  36 251 22 973 18 636 

   w pozostałych jednostkach, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale 

2.4.2 4 000 4 000  4 483 

    - udziały lub akcje  4 000 4 000 4 000 

    - inne długoterminowe aktywa finansowe  - - 483 

     

 Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
 539 297 269 

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
2.15.3 397 297 269 

Inne rozliczenia międzyokresowe  142 - - 
     

Aktywa obrotowe  2 361 4 793 8 125 

     

 Należności krótkoterminowe 2.5 1 719  1 371  2 072 

Należności od jednostek powiązanych  1 708 1 359 2 057 

   z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2.5.1 1 708 1 359 2 057 

   - do 12 miesięcy  1 708 1 359 2 057 

Należności od pozostałych jednostek, w 

których jednostka posiada zaangażowanie 
 5 5 5 

  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2.5.2 5 5 5 

   - do 12 miesięcy  5 5 5 

 Należności od pozostałych jednostek  6 7 10 

   z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2.5.3 6 7 10 

   - do 12 miesięcy  6 7 10 
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 Nota 
30 czerwca 

2019 r. 

31 grudnia 

2018 r. 

30 czerwca 

2018 r. 

 Inwestycje krótkoterminowe 2.6 242 3 366 6 014 

 Krótkoterminowe aktywa finansowe  242 3 366 6 014 

   w pozostałych jednostkach 2.6.1 - 1 394 952 

    - udzielone pożyczki  - 1 394 952 

   środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.6.2 242 1 972 5 062 

    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  226 28 62 

    - inne środki pieniężne  16 1 944 5 000 

     

 Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
2.7 400 56 39 

     

AKTYWA RAZEM  104 915 93 781 93 309 
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30 czerwca 

2019 r. 

31 grudnia 

2018 r. 

30 czerwca 

2018 r. 

PASYWA Nota     

Kapitał (fundusz) własny 2.8 89 831 89 554 89 050 

 Kapitał (fundusz) podstawowy  4 148 4 130 4 130 

 Kapitał (fundusz) zapasowy w tym  84 376 84 376 84 376 

 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 

emisyjnej nad wartością nominalną 

udziałów (akcji)) 

 21 363 21 363 21 363 

 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  543 438 262 

 Zysk (strata)z lat ubiegłych  610 - - 

 Zysk (strata) netto  154 610 282 

     

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  15 084 4 227 4 259 

 Rezerwy na zobowiązania  249 210 293 

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
2.15.3 249 210 293 

     

 Zobowiązania długoterminowe  12 234 3 635 3 687 

 Wobec jednostek powiązanych 2.9.1 3 432 3 429 3 435 

 Wobec pozostałych jednostek 2.10.1 8 802 206 252 

   inne zobowiązania finansowe  163 206 252 

   z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
 8 639 - - 

 Zobowiązania krótkoterminowe  2 601 382 279 

 Wobec pozostałych jednostek  2 601 382 279 

   z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
 2 178 - - 

   inne zobowiązania finansowe  185 96 106 

   z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2.12.1 80 142 60 

   - do 12 miesięcy  80 142 60 

   z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych 

tytułów publicznoprawnych 

 158 144 113 

     

PASYWA RAZEM  104 915 93 781 93 309 

 

 

Mirosław Koszany          Roman Wąsikiewicz 

Prezes Zarządu           Członek Zarządu 
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Główny księgowy 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

Kraków, 12 września 2019 r. 
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Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres 

 
Nota 

od 1 stycznia 2019 r. 

do 30 czerwca 2019 r. 

od 1 stycznia 2018 r. 

do 30 czerwca 2018 r. 

    

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 

nimi 

 
1 721 1 700 

  - w tym od jednostek powiązanych  1 695 1674 

Przychody netto ze sprzedaży produktów  1 721 1 700 

  - od jednostek powiązanych  1 695 1 674 

  - od pozostałych jednostek  26 26 
    

Koszty działalności operacyjnej  (1 971) (1 697) 

Koszty w układzie rodzajowym  (1 971) (1 697) 

Amortyzacja  (94) (90) 

Zużycie materiałów i energii  (48) (48) 

Usługi obce  (484) (379) 

Podatki i opłaty  (64) (11) 

  - pozostałe podatki i opłaty  (64) (11) 

Wynagrodzenia  (928) (735) 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  (294) (376) 

Pozostałe koszty rodzajowe  (59) (58) 

    

Zysk ze sprzedaży  (250) 3 
    

Pozostałe przychody operacyjne  - - 

    

Pozostałe koszty operacyjne  - - 

    

Zysk z działalności operacyjnej  (250) 3 
    

Przychody finansowe 2.13 928 463 

Odsetki  918 456 

  - w tym od jednostek powiązanych  886 398 

  - w tym od jednostek pozostałych  32 58 

Inne  10 7 

    

Koszty finansowe 2.14 (539) (90) 

Odsetki  (395) (49) 

  - w tym od jednostek powiązanych  (41) (42) 

Inne  (144) (41) 

    

Zysk brutto  139 376 

Podatek dochodowy 2.15.1 15 (94) 

Zysk netto  154 282 

 

Mirosław Koszany          Roman Wąsikiewicz 

Prezes Zarządu           Członek Zarządu 

 

 

Lucyna Kolawa 

Główny księgowy 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych               

Kraków, 12 września 2019 r. 
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 

 

od 1 stycznia  

2019 r. 

do 30 czerwca  

2019 r. 

od 1 stycznia  

2018 r. 

do 31 grudnia 

2018 r. 

od 1 stycznia  

2018 r. 

do 30 czerwca  

2018 r. 

Kapitał własny na początek okresu (BO) 89 554 88 557 88 557 

Kapitał własny na początek okresu (BO), po 

korektach 
89 554 88 557 88 557 

    

 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 

okresu 
4 130 4 130 4 130 

  Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 18 - - 

 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4 148 4 130 4 130 

    

 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 84 376 83 840 83 840 

   Zmiany kapitału zapasowego - 536 536 

     Zwiększenia (z tytułu) - 536 536 

      -z podziału zysku (ustawowo) - 536 536 

 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 

okresu 
84 376 84 376 84 376 

    

Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na 

początek okresu 
438 51 51 

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 

rezerwowych 
105 387 211 

  Zwiększenia (z tytułu) 123 387 211 

   -warranty subskrypcyjne 123 369 211 

   -opłacone akcje - 18 - 

  Zmniejszenia (z tytułu) (18) - - 

   -opłacone akcje (18) - - 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

koniec okresu 
543 438 262 

    

 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 610 536 536 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  610 536 536 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, 

po korektach 
610 536 536 

   Zwiększenia - - - 

   Zmniejszenia (z tytułu) - (536) (536) 

     - przeniesienie na kapitał zapasowy - (536) (536) 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 610 - - 
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od 1 stycznia 

2019 r. 

do 30 czerwca 

2019 r. 

od 1 stycznia 

2018 r. 

do 31 grudnia 

2018 r. 

od 1 stycznia 

2018 r. 

do 30 czerwca 

2018 r. 

 Wynik netto 154 610 282 

   Zysk netto 154 610 282 

    

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 89 831 89 554 89 050 

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia 

straty) 

81 535 81 258 89 050 

 

 

 

 

Mirosław Koszany          Roman Wąsikiewicz 

Prezes Zarządu           Członek Zarządu 
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Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres 

 Nota 
od 1 stycznia 2019 r. 

do 30 czerwca 2019 r. 

od 1 stycznia 2018 r. 

do 30 czerwca 2018 r. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 
   

Zysk (starta) netto  154 282 

Korekty razem  (620) (1 171) 

 Amortyzacja  94 90 

 Strata/(zysk) z tytułu różnic kursowych  (10) 41 

 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  (523) (407) 

 Strata/(zysk) z działalności inwestycyjnej  - (7) 

 Zmiana stanu rezerw  39 64 

 Zmiana stanu należności  (348) (1 078) 

 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 

wyjątkiem pożyczek i kredytów 
 (48) (70) 

 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2.18.1 (92) (15) 

 Inne korekty 2.18.2 268 211 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
 (466) (889) 

    

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej 
   

Wpływy  2 283 237 

 Z aktywów finansowych, w tym:  2 283 237 

   w jednostkach powiązanych  857 50 

     - spłata udzielonych pożyczek 

krótkoterminowych 
 450 50 

     - odsetki  407 - 

   w pozostałych jednostkach  1 426 187 

     - spłata udzielonych pożyczek 

krótkoterminowych 
 1 345 145 

     - odsetki  81 42 

Wydatki  (13 285) (608) 

 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 
 (9) (8) 

 Na aktywa finansowe, w tym   (13 276) (600) 

   w jednostkach powiązanych  (13 276) (60) 

   w pozostałych jednostkach  - (540) 

  - udzielone pożyczki krótkoterminowe  - (540) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
 (11 002) (371) 

    

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej 
   

Wpływy  10 001 - 

Emisja dłużnych papierów wartościowych  10 001 - 

Wydatki  (263) (60) 

 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego 
 (87) (53) 

 Odsetki  (176) (7) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
 9 738 (60) 
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 Nota 
od 1 stycznia 2019 r. 

do 30 czerwca 2019 r. 

od 1 stycznia 2018 r. 

do 30 czerwca 2018 r. 

Przepływy pieniężne netto razem  (1 730) (1 320) 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  (1 730) (1 320) 

Środki pieniężne na początek okresu  1 972 6 382 

Środki pieniężne na koniec okresu  242 5 062 
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2. Dodatkowe informacje i objaśnienia  

2.1. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę 

opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego 

brutto 

 Wartość łączna 

A. Zysk (strata) brutto za dany rok 139 

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/ stratą dla 

celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym 
- 

C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 889 

– Odsetki należne od pożyczek (art. 12, ust. 4, pkt. 2) 879 

– Różnice kursowe NP (art. 12, ust. 1, pkt. 1) 10 

D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach 

rachunkowych lat ubiegłych, w tym: 
444 

– Korekta przychodów roku 2018 podatkowo 2019 (art. 12, ust. 3j) (4) 

– Odsetki od pożyczek (art. 12, ust. 1) 448 

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy 

zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych, 

w tym: 

242 

– Amortyzacja NKUP (art. 16, ust. 1) 73 

– Reprezentacja i reklama NKUP (art. 16, ust. 1, pkt. 28) 2 

– Podatki i opłaty NKUP (art. 16, ust. 1, pkt. 37) 5 

– Pozostałe koszty NKUP (art. 16) 17 

– Usługi obce NKUP  (art. 16, ust. 1) 3 

– Wynagrodzenia i inne świadczenia NKUP (art. 16, ust. 1) 142 

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:  370 

– Koszty finansowe NKUP odsetki (art. 16, ust. 1) 370 

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w 

księgach lat ubiegłych, w tym: 
36 

– Koszty roku 2019-Usługi obce (art. 16, ust. 1) 36 

H. Strata z lat ubiegłych, w tym: - 

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 240 

– Raty leasingowe zapłacone (art. 17) (94) 

– Zus zapłacony (art. 15, ust. 1) (14) 

– Koszty dotyczące zysków kapitałowych (art. 15, ust. 2b) 348 

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 510 

Stawka podatkowa 9% 

K. Podatek dochodowy (część bieżąca) (46) 

Podatek dochodowy za rok obrotowy – część odroczona 61 

• Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  (39) 

- w tym kapitały  - 

• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 100 

- w tym kapitały  - 

Łączna wartość podatku (część bieżąca i 

odroczona) 
 

15 
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2.2. Wartości niematerialne i prawne 

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych 

 
Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

Razem 

Wartość brutto   

1 stycznia 2019 r. 128 128 

Zwiększenia - - 

30 czerwca 2019 r. 128 128 

   

Umorzenie   

1 stycznia 2019 r. (98) (98) 

Zwiększenia (10) (10) 

30 czerwca 2019 r. (108) (108) 

   

Wartość netto   

1 stycznia 2019 r. 30 30 

30 czerwca 2019 r. 20 20 

 

2.3. Rzeczowe aktywa trwałe 

2.3.1. Zmiana środków trwałych 

 
Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

Środki 

transportu 

Inne środki 

trwałe 
Razem 

Wartość brutto     

1 stycznia 2019 r. 155 671 4 830 

Zwiększenia 8 132 - 140 

Zmniejszenia (4) - - (4) 

30 czerwca 2019 r. 159 803 4 966 

     

Umorzenie     

1 stycznia 2019 r. (152) (394) (4) (550) 

Zwiększenia (10) (74) - (84) 

Zmniejszenia 4 - - 4 

30 czerwca 2019 r. (158) (468) (4) (630) 

     

Wartość netto     

1 stycznia 2019 r. 3 277 - 280 

30 czerwca 2019 r. 1 335 - 336 

Spółka na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazuje środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu w 

wartości netto 335 tys. zł. 
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2.3.2. Środki trwałe w budowie 

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wyniósł 9 tys. zł (w 

całym 2018 r.: 18 tys. zł). 

2.4. Inwestycje długoterminowe 

2.4.1. Zmiana stanu inwestycji długoterminowych 

 Długoterminowe aktywa 

finansowe 
Razem 

Wartość brutto   

1 stycznia 2019 r. 88 381 88 381 

Zwiększenia 15 561 15 561 

Zmniejszenia (2 283) (2 283) 

30 czerwca 2019 r. 101 659 101 659 

   

Wartość netto   

1 stycznia 2019 r. 88 381 88 381 

30 czerwca 2019 r. 101 659 101 659 

 

2.4.2. Długoterminowe aktywa finansowe  

w jednostkach powiązanych 
30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia  

2018 r. 

30 czerwca  

2018 r. 

Udziały lub akcje 61 408 61 408 61 404 

Udzielone pożyczki 36 251 22 973 18 636 

 97 659 84 381 80 040 

 

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Spółka w ramach pozycji Długoterminowe aktywa finansowe wobec jednostek 

powiązanych wykazuje między innymi udzieloną pożyczkę w walucie w kwocie 587 tys. euro, tj. 2.496 tys. zł. 

w pozostałych jednostkach, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 

30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia  

2018 r. 

30 czerwca  

2018 r. 

Udziały lub akcje 4 000 4 000 4 000  

Inne długoterminowe aktywa finansowe 

(certyfikaty inwestycyjne) 
- - 483 

 4 000 4 000 4 483 

2.4.3. Przeszacowanie wartości długoterminowych aktywów trwałych 

Wartość dokonanych w ciągu roku obrotowego przeszacowań wartości długoterminowych aktywów 

niefinansowych wyniosła 879 tys. zł i wynika ona ze zwiększenia wartości należności z tytułu odsetek od pożyczek. 
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2.4.4. Wykaz spółek stowarzyszonych i zależnych  

Spółki zależne, współzależne i stowarzyszone bezpośrednio 

Stan na 30 czerwca 2019 r. 

Nazwa Spółki Siedziba 
Przedmiot 

przedsiębiorstwa 

Wartość 

księgowa 

udziałów 

% 

posiadanych 

udziałów/ 

akcji 

% ogólnej 

liczby głosów 

w organie 

stanowiącym 

Biuro Inwestycji 

Kapitałowych Kraków 1 

Sp. z o.o. 

Kraków 

Realizacja projektów 

budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 

14 796 100% 100% 

Biuro Inwestycji 

Kapitałowych Kraków 2 

Sp. z o.o. 

Kraków 

Realizacja projektów 

budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 

14 557 100% 100% 

Biuro Inwestycji 

Kapitałowych Sosnowiec 

1 Sp. z o.o. 

Kraków 

Realizacja projektów 

budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 

15 313 100% 100% 

Biuro Inwestycji 

Kapitałowych Sosnowiec 

2 Sp. z o.o. 

Kraków 

Realizacja projektów 

budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 

5 801 100% 100% 

Biuro Inwestycji 

Kapitałowych 2 Sp. z o.o. 
Kraków 

Zarządzanie 

nieruchomościami 

wykonywane na zlecenie 

1 055 100% 100% 

Biuro Inwestycji 

Kapitałowych Property 1 

Sp. z o.o. 

Kraków 

Realizacja projektów 

budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 

5 472 100% 100% 

Biuro Inwestycji 

Kapitałowych 5 Sp. z o.o. 
Kraków 

Realizacja projektów 

budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 

4 403 100% 100% 

Biuro Inwestycji 

Kapitałowych 6 Sp. z o.o. 
Kraków 

Realizacja projektów 

budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 

7  100% 100% 

Biuro Inwestycji 

Kapitałowych 7 Sp. z o. o. 
Kraków 

Realizacja projektów 

budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 

5 95% 95% 

Spółki współzależne      

Biuro Inwestycji 

Kapitałowych Quantum 

Radom Sp.  z o.o. 

Kraków 

Realizacja projektów 

budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 

4 000 80% 80% 

 

Dane ze sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2019 r. i za okres 1 stycznia 2019 r. – 30 

czerwca 2019 r. 

Nazwa Spółki 
Kapitał 

zakładowy 

Zysk/ 

(strata) 

netto za 

bieżący 

okres 

Kapitał 

zapasowy 

i kapitały 

rezerwowe 

Zysk/ 

(strata) 

z lat 

ubiegłych 

Kapitał 

własny na 

dzień 

bilansowy 

Przychody 

ze 

sprzedaży 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Kraków 1 Sp. z o.o.  
14 794 374 - (1 061) 14 107 1 791 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Kraków 2 Sp. z o.o.  
14 556 74 - (795) 13 835 1 520 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Sosnowiec 1 Sp. z o.o.  
15 311 (372) 853 (1 904) 13 888 3 498 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Sosnowiec 2 Sp. z o.o.  
5 800 245 2 079 - 8 124 1 578 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

2 Sp. z o.o.  
1 050 54 33 (1 468) (331) 351 
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Nazwa Spółki 
Kapitał 

zakładowy 

Zysk/ 

(strata) 

netto za 

bieżący 

okres 

Kapitał 

zapasowy 

i kapitały 

rezerwowe 

Zysk/ 

(strata) 

z lat 

ubiegłych 

Kapitał 

własny na 

dzień 

bilansowy 

Przychody 

ze 

sprzedaży 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Property 1 Sp. z o.o.  
1 800 (15) 4 496 (866) 5 415 - 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

5 Sp. z o.o.  
4 400 (110) - (733) 3 557 - 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

6 Sp. z o.o.  
5 46 726 - 777 7 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

7 Sp. z o. o. 
5 (542) - (19) (556) - 

Spółki współzależne       

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Quantum Radom Sp.  z o.o. 
5 000 (2 039) 4 540 - 7 501 1 503 

 

Dane ze sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2019 r. i za okres 1 stycznia 2019 r. – 30 

czerwca 2019 r. 

Nazwa Spółki 

Zobowiązania 

długo-

terminowe 

Zobowiązania 

krótko-

terminowe 

Należności 

długo-

terminowe 

Należności 

krótko-

terminowe 

Aktywa 

razem 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Kraków 1 Sp. z o.o.  
8 968 1 922 - 81 29 261 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Kraków 2 Sp. z o.o.  
530 11 372 - 17 27 953 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 
7 312 43 467 - 133 68 095 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Sosnowiec 2 Sp. z o.o.  
24 993 2 023 310 208 35 782 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

2 Sp. z o.o.  
591 58 - 291 317 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Property 1 Sp. z o.o.  
139 1 - - 5 554 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

5 Sp. z o.o.  
266 17 - 25 3 864 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

6 Sp. z o.o.  
5 011 2 - 14 5 790 

Biuro Inwestycji Kapitałowych  

7 Sp. z o.o.  
14 848 - - - 14 293 

Spółki współzależne      

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Quantum Radom Sp.  z o.o. 
- 6 337 - 558 13 839 

Sprawozdania finansowe powyższych spółek przygotowywane są według przepisów Ustawy o Rachunkowości 

z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

Zgodnie z  przyjętymi przez spółki zasadami rachunkowości, wycena nieruchomości do wartości godziwej 

dokonywana jest wyłącznie na koniec roku obrotowego, który pokrywa się z rokiem obrotowym jednostki 

dominującej (za wyjątkiem sytuacji, gdy dana spółka wprowadza nieruchomość inwestycyjną do ksiąg 

rachunkowych w trakcie roku obrotowego i wycenia do wartości godziwej). 
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Spółki zależne, współzależne i stowarzyszone pośrednio 

Stan na 30 czerwca 2019 r. 

Nazwa Spółki Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa 
Wartość 

udziałów 

% 

posiadanych 

udziałów/ 

akcji 

% ogólnej 

liczby głosów 

w organie 

stanowiącym 

Marathon 2 

Sp. z o.o. 
Kraków 

Obsługa i wynajem nieruchomości 

na własny rachunek 
24* 47%* 47%* 

Savia Karpaty 

Sp. z o.o.  
Kraków 

Realizacja projektów budowlanych 

związanych ze wznoszeniem 

budynków 

7 401* 47%* 47%* 

Themis 

Development 

Sp. z o.o. ** 

Kraków 

Realizacja projektów budowlanych 

związanych ze wznoszeniem 

budynków 

13 082 95% 95% 

*47% udziałów w spółce Marathon 2 Sp. z o.o. posiada  spółka Biuro Inwestycji Kapitałowych – 6 Sp. z o.o., a 100% udziałów 

w spółce Savia Karpaty Sp. z o.o. posiada spółka Marathon 2 Sp. z o.o. 

**95% udziałów w spółce Themis Development Sp. z o.o. posiada  spółka Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Sp. z o.o. 

Dane ze sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2019 r. i za okres 1 stycznia 2019 r. – 30 

czerwca 2019 r. 

Nazwa Spółki 
Kapitał 

zakładowy 

Zysk/ 

(strata) 

netto za 

bieżący 

okres 

Kapitał 

zapasowy 

i kapitały 

rezerwowe 

Zysk/ 

(strata) 

z lat 

ubiegłych 

Kapitał 

własny na 

dzień 

bilansowy 

Przychody 

ze 

sprzedaży 

Marathon 2 Sp. z o.o.  50  (172) 5 (2 499) (2 616) - 

Savia Karpaty Sp. z o.o. 3 544 1 045 2 474 9 101 16 164 2 202 

Themis Development Sp. z o.o. 400 1 069 37 636 (25 039) 14 066 - 

 

Dane ze sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2019 r. i za okres 1 stycznia 2019 r. – 30 

czerwca 2019 r. 

Nazwa Spółki 

Zobowiązania 

długo-

terminowe 

Zobowiązania 

krótko-

terminowe 

Należności 

długo-

terminowe 

Należności 

krótko-

terminowe 

Aktywa razem 

Marathon 2 Sp. z o.o.  12 181 1 - - 9 632 

Savia Karpaty Sp. z o.o.  23 425 1 477 - 34 44 982 

Themis Development Sp. z 

o.o. 
718 419 - 198 15 204 

 

Sprawozdania finansowe powyższych spółek przygotowywane są według przepisów Ustawy o Rachunkowości 

z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

Zgodnie z  przyjętymi przez spółki zasadami rachunkowości, wycena nieruchomości do wartości godziwej 

dokonywana jest wyłącznie na koniec roku obrotowego, który pokrywa się z rokiem obrotowym jednostki 

dominującej (za wyjątkiem sytuacji, gdy dana spółka wprowadza nieruchomość inwestycyjną do ksiąg 

rachunkowych w trakcie roku obrotowego i wycenia do wartości godziwej). 

 

Powyższe dane pochodzą ze sprawozdań finansowych nie podlegających badaniu/przeglądowi przez 

biegłego rewidenta na dzień 30 czerwca 2019 r. 

 

W bieżącym okresie nie dokonywano odpisów aktualizujących wartości udziałów/akcji. 
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2.5. Należności krótkoterminowe 

2.5.1. Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw 

i usług od jednostek powiązanych 

 30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia  

2018 r. 

30 czerwca  

2018 r. 

O okresie spłaty    

Nieprzeterminowane (bieżące) 875 1 168 1 663 

Przeterminowane do 1 miesiąca 296 191 275 

Przeterminowane od 1 do 3 miesięcy 537 - 119 

Przeterminowane od 3 do 6 miesięcy - - - 

Stan należności netto 1 708 1 359 2 057 

 

2.5.2. Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw 

i usług od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 

 30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia  

2018 r. 

30 czerwca  

2018 r. 

O okresie spłaty    

Nieprzeterminowane (bieżące) 5 - 5 

Przeterminowane do 1 miesiąca - 5 - 

Stan należności netto 5 5 5 

2.5.3. Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw 

i usług od pozostałych jednostek 

 30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia  

2018 r. 

30 czerwca  

2018 r. 

O okresie spłaty    

Do 12 miesięcy 6 7 10 

Przeterminowane powyżej 1 roku 369 369 369 

 375 376 379 

    

Stan należności brutto 375 376 379 

Odpis aktualizujący wartość należności (369) (369) (369) 

Stan należności netto 6 7 10 

2.5.4. Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych z 

tytułu dostaw i usług 

 Pozostałe jednostki 

  

1 stycznia 2019 r. 369 

30 czerwca 2019 r. 369 
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2.6. Inwestycje krótkoterminowe 

2.6.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach 

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

 30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia  

2018 r. 

30 czerwca  

2018 r. 

Udzielone pożyczki - 1 394 952 

 

2.6.2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

 30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia  

2018 r. 

30 czerwca  

2018 r. 

    

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 226 28 62 

Inne środki pieniężne 16 1 944 5 000 

 242 1 972 5 062 

 

2.7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia  

2018 r. 

30 czerwca  

2018 r. 

Ubezpieczenia 25 30  24 

Prenumerata 1 5 1 

Pozostałe (reklama, VAT naliczony do 

odliczenia) 
21 8 14 

Przedpłata 1 13 - 

Koszty obligacji 352   

 400 56 39 

2.8. Kapitał własny 

Struktura własności kapitału zakładowego 

Akcjonariusze posiadający na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.: 

Akcjonariusz Liczba akcji w szt. 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów na 

WZ 

Udział w głosach 

na WZ 

Bogumił Tokarz 450 000 10,85% 850 500 12,47% 

Roman Wąsikiewicz 385 406 9,29% 719 156 10,55% 

Jacek Kłeczek 375 000 9,04% 708 750 10,40% 

Krzysztof Szewczyk 375 000 9,04% 708 750 10,40% 

Łukasz Wąsikiewicz 375 000 9,04% 708 750 10,40% 

Beata Kłeczek 375 000 9,04% 708 750 10,40% 

Jolanta Cepielik-Szewczyk 375 000 9,04% 708 750 10,40% 

Pozostali 1 437 740 34,66% 1 704 740 24,98% 

                        4 148 146 100% 6 818 146 100% 

 



BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. 

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 

(wszystkie kwoty w tysiącach złotych o ile nie zaznaczono inaczej) 

 

19 

 

Na dzień 30 czerwca 2019 r . kapitał zakładowy Spółki dominującej składał się z 2.048.146 akcji zwykłych 

i 2.100.000 akcji uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 

 190.000 akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 1.910.000 akcji serii G imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 900.000 akcji serii H na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 1.130.000 akcji serii I na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

 18.146 akcji serii J na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

Kapitał zakładowy został pokryty wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Z akcjami Spółki związane jest 

prawo do łącznie 6.818.146 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie akcje uprawniają w jednakowym 

stopniu do majątku Spółki. 190.000 akcji uprzywilejowanych serii A daje prawo do 5 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, pozostałe akcje uprzywilejowane serii G tj. 1.910.000 akcji daje prawo do 2 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. W dniu 11 grudnia 2018 roku Zarząd Spółki, na podstawie obowiązującego w 

Spółce programu motywacyjnego oraz w ramach realizacji wymiany warrantów serii A1 na akcje serii J przez 

osoby uprawnione z tych warrantów, przydzielił 18.146 akcji zwykłych na okaziciela serii J, które zostały uprzednio 

w całości opłacone przez osoby uprawnione. Wydanie akcji serii J nastąpiło w dniu 8 marca 2019 roku poprzez 

zapisanie tych akcji na rachunkach maklerskich osób uprawnionych. Podwyższenie kapitału zakładowego 

wynikające z ww. zdarzenia  zostało już na dzień 30 czerwca 2019 r.  zarejestrowane w Sądzie. 

Stan posiadania bezpośrednio akcji Spółki przez Członków Zarządu na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz na dzień 

publikacji niniejszego raportu: 

Osoby zarządzające Liczba akcji w szt. 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów na 

WZA 

Udział w głosach 

na WZA 

Mirosław Koszany 5 008 0,12% 5 008 0,07% 

Roman Wąsikiewicz 385 406 9,29% 719 156 10,55% 

Stan posiadania bezpośrednio akcji Spółki przez Członków Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2019 r. oraz 

na dzień publikacji niniejszego sprawozdania: 

Osoby nadzorujące Liczba akcji w szt. 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów na 

WZA 

Udział w głosach 

na WZA 

Jacek Kłeczek 375 000 9,04% 708 750 10,40% 

Krzysztof Szewczyk 375 000 9,04% 708 750 10,40% 

Łukasz Wąsikiewicz 375 000 9,04% 708 750 10,40% 

Bogumił Tokarz 450 000 10,85% 850 500 12,47% 

Program Motywacyjny  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 24 czerwca 2015 r. podjęło również Uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu Motywacyjnego, mającego na celu stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów 

motywujących Członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników do pracy i działań na rzecz Spółki oraz 

jej Grupy Kapitałowej. Uchwała ta została zmieniona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 

grudnia 2015 r. oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 20 czerwca 2016 r. 

 

Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określa Regulamin Programu Motywacyjnego 

uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w związku 

z powyższym Uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii 

J z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. Spółka wyemituje od 1 do 69.000 warrantów 

subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia nie więcej niż 69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 

serii J. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi w ramach trzech procesów emisyjnych uruchamianych 

kolejno po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2017, 2018, 2019, w przypadku spełnienia warunków określonych przez Radę Nadzorczą zgodnie z Uchwałą w 
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sprawie Programu Motywacyjnego. W 2018 r. nastąpiło końcowe rozliczenie Programu Motywacyjnego za 

pierwszy rok jego obowiązywania, zostało przyznanych 18.146 warrantów, zamienionych na akcje. 

2.9. Zobowiązania długoterminowe 

2.9.1. Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec 

jednostek powiązanych 

 30 czerwca 2019 r. 

Przypadające do spłaty  

Powyżej 1 roku do 3 lat 3 432 

 

W pozycji Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych na dzień bilansowy Spółka wykazuje 

kwotę pożyczki otrzymanej od podmiotu powiązanego w wysokości 807 tys. euro (3.432 tys. zł): 

 od spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - kwota pożyczki wg 

umowy 230 tys. euro (udzielono 204 tys. euro), oprocentowanie EURIBOR 6M + marża,  termin spłaty 31 

grudnia 2021 r., pozostało do spłaty 164 tys. euro (kapitał pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami); 

 

 od spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - kwota pożyczek wg 

umów 600 tys. euro (udzielono 569 tys. euro), oprocentowanie EURIBOR 6M + marża, termin spłaty 31 

grudnia 2021 r., pozostało do spłaty 643 tys. euro (kapitał pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami). 

 

2.10. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 

W dniu 18 stycznia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji zabezpieczonych obligacji serii A. Emisja 

obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach z dnia 

15 stycznia 2015 r. W dniu 18 stycznia 2019 roku Spółka przydzieliła 10.639 obligacji serii A jednemu 

obligatariuszowi instytucjonalnemu. Wyemitowane obligacje mają następujące cechy: 

 obligacje zabezpieczone na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, 

 wartość nominalna jednej obligacji: 1,00 tys. zł. 

 cena emisyjna jednej obligacji: 0,94 tys. zł , 

 wielkość emisji: 10.639 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 10.639 tys. zł, 

 cel emisji: środki pozyskane z emisji obligacji zostały w całości przeznaczone na udzielenie pożyczki 

spółce zależnej– Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Sp. z o.o. w kwocie 10.000 tys. zł, która została 

następnie w całości przeznaczona na realizację zamierzeń inwestycyjnych, 

 oprocentowanie: zmienne, według stopy procentowej równej 3-miesięcznej stawce WIBOR (WIBOR 3M) 

powiększonej o marżę, 

 termin wykupu: 2 lata, 

 obligacje są zbywalne, 

 termin płatności odsetek: w okresach kwartalnych, 

 prawo żądania przedterminowego wykupu przez obligatariuszy: w przypadku zajścia określonych 

zdarzeń, typowych dla tego typu instrumentów finansowych, obligatariusze będą uprawnieni do 

przedstawienia obligacji do przedterminowego wykupu, 

 prawo żądania przedterminowego wykupu przez Spółkę: Spółka jest uprawniona do 

przedterminowego wykupu całości lub części obligacji w każdym czasie istnienia obligacji, 

 zabezpieczenie obligacji: zabezpieczenia nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku przy 

emisji tego rodzaju instrumentów finansowych. 
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2.10.1. Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec 

pozostałych jednostek 

Inne zobowiązania finansowe (leasing finansowy i odsetki)  oraz z tytułu emisji 

dłużnych papierów wartościowych 
30 czerwca 2019 r. 

Przypadające do spłaty  

Powyżej 1 roku do 2 lat 8 639 

Powyżej 2 do 5 lat 163 

 8 802 

  

Przypadające do spłaty  

do 1 roku (ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe) 2 601 

 

2.11. Zmiany istotnych wartości szacunkowych  

Na dzień 
30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia  

2018 r. 

30 czerwca  

2018 r. 

Długoterminowe aktywa finansowe w 

pozostałych jednostkach, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 

- - 483 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
3 97 297 269 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
249 210 293 

Odpisy aktualizujące wartość należności 369 369 369 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. nie było zmian w przyjętej metodologii wyceny do wartości 

godziwej w stosunku do tej zastosowanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 

grudnia 2018 r. 

2.12. Zobowiązania krótkoterminowe 

2.12.1. Struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych wobec 

pozostałych jednostek 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie 80 tys. zł są 

wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

 

2.13. Przychody odsetkowe (w tym wynikające z dłużnych 

instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych i 

należności własnych) 

W okresie  od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 
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Odsetki 

zrealizowane 

Odsetki niezrealizowane o terminie 

płatności 
Razem 

  
Do 3 

miesięcy 

Od 3 do 12 

miesięcy 

Powyżej 12 

miesięcy 
 

Pożyczki udzielone pozostałym 

jednostkom 
7 - - - 7 

Pożyczki udzielone jednostkom 

powiązanym i należności własne 
32 - - 879 911 

Odsetki od lokat bankowych - - - - - 

 39 - - 879 918 

W okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

 
Odsetki 

zrealizowane 

Odsetki niezrealizowane o terminie 

płatności 
Razem 

  
Do 3 

miesięcy 

Od 3 do 12 

miesięcy 

Powyżej 12 

miesięcy 
 

      

Pożyczki udzielone pozostałym 

jednostkom 
3 - 17 - 20 

Pożyczki udzielone jednostkom 

powiązanym i należności własne 
- - - 398 398 

Odsetki od lokat bankowych 38 - - - 38 

 41 - 17 398 456 

 

2.14. Koszty odsetkowe (w tym wynikające z zaciągniętych 

zobowiązań finansowych) 

W okresie  od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 

 
Odsetki 

zrealizowane 

Odsetki niezrealizowane o terminie 

płatności 
Razem 

  
Do 3 

miesięcy 

Od 3 do 12 

miesięcy 

Powyżej 12 

miesięcy 
 

Długoterminowe zobowiązania 

finansowe - odsetki od pożyczek 

od jednostek powiązanych 

- -  41 41 

Odsetki od leasingu 7 -  - 7 

Koszty obligacji 168 179  - 347 

 175 179  41 395 

W okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

 
Odsetki 

zrealizowane 

Odsetki niezrealizowane o terminie 

płatności 
Razem 

  
Do 3 

miesięcy 

Od 3 do 12 

miesięcy 

Powyżej 12 

miesięcy 
 

Długoterminowe zobowiązania 

finansowe - odsetki od pożyczek 

od jednostek powiązanych 

- - - 42 42 

Odsetki od leasingu 7 - - - 7 

 7 - - 42 49 
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2.15. Podatek dochodowy od osób prawnych 

2.15.1. Struktura podatku dochodowego od osób prawnych 

Za okres 

od 1 stycznia  

2019 r. 

do 30 czerwca 

2019 r. 

od 1 stycznia  

2018 r. 

do 31 grudnia 

2018 r. 

od 1 stycznia  

2018 r. 

do 30 czerwca  

2018 r. 

    

Podatek dochodowy bieżący 46 77 40 

Zmiana stanu odroczonego podatku 

dochodowego 
(61) (57) 54 

 (15) 20 94 

 

2.15.2. Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych z 

podatkowej działalności operacyjnej 

Za okres 

od 1 stycznia 2019 

do 30 czerwca 

2019 

od 1 stycznia 2018 

do 31 grudnia 

2018 

od 1 stycznia 2018 

do 30 czerwca 

2018 

Zysk brutto 139 630 376 

Kwoty, które zwiększają  podstawę 

opodatkowania 
   

  Odsetki otrzymane 448 51 1 

  Amortyzacja NKUP 73 137 69 

  Reprezentacja i reklama NKUP 2 10 3 

  Podatki i opłaty NKUP 5 6 2 

  Pozostałe koszty NKUP 17 21 10 

  Koszty finansowe NKUP (odsetki, leasing, odpis  

wartości certyfikatów inwestycyjnych) 
370 97 198 

  Usługi obce NKUP 3 36 - 

 Wynagrodzenia NKUP 142 403 231 

Koszty dotyczące zysków kapitałowych 348 133 - 

Kwoty, które zwiększają  podstawę 

opodatkowania razem 
1 408 894 514 

Kwoty, które zmniejszają podstawę 

opodatkowania 
   

  Raty leasingowe i koszty usług obcych (usługi 

pozabilansowe) 
94 138 78 

  Odsetki naliczone (bank i pożyczkobiorcy) 879 846 415 

  ZUS pozabilansowy 14 26 14 

  Pozostałe przychody operacyjne NP. (zwrot  

podatku od nieruchomości) 
4 (4) - 

  Wynik na sprzedaży certyfikatów 

inwestycyjnych 
- 7 114 

 Koszty roku 2019 36 - - 

 Różnice kursowe NP 10 - - 

Kwoty, które zmniejszają podstawę 

opodatkowania razem 
1 037 1 013 621 

Dochód do opodatkowania 510 511 269 

Strata z lat ubiegłych - - - 

Podstawa opodatkowania 510 511 269 

Podatek dochodowy 46 77 40 
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2.15.3. Odroczony podatek dochodowy 

Na dzień 
30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia  

2018 r. 

30 czerwca  

2018 r. 

Ujemne różnice przejściowe:    

 Naliczone, a niezapłacone odsetki od 

zobowiązań 
575 359 322 

 Wycena certyfikatów inwestycyjnych - - 1 065 

 Odpisy aktualizujące wartość należności 369 369 369 

 Koszty przesunięte do podatku na następny 

okres 
- 42 41 

Ujemne różnice przejściowe razem 944 770 1 797 

    

Straty podatkowe do rozliczenia w kolejnych 

okresach: 
   

 Strata podatkowa 2018 r. z dz. kapitałowej 1 198 1 198 - 

Strata podatkowa 2019 r. z dz. kapitałowej 348 - - 

    

Suma strat podatkowych do rozliczenia w 

kolejnych okresach 
1 546 1 198 - 

    

Wartość brutto aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 
397 297 269 

    

Wartość netto aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 
397 297 269 

    

Dodatnie różnice przejściowe:    

 Naliczone, a nieotrzymane odsetki od 

należności 
2 759 2 332 1 953 

 Różnice kursowe niezrealizowane 10 - - 

Dodatnie różnice przejściowe razem 2 769 2 332 1 953 

    

Wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
249 210 293 

    

Wykazane w bilansie aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego 
397 297 269 

    

Wykazana w bilansie rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego 
249 210 293 

    

Zmiana bilansowa netto aktywów/rezerwy z 

tytułu odroczonego podatku dochodowego 
(61) 57 54 

    

Zmiana podatku odroczonego ujętego w 

rachunku zysków i strat 
(61) 57 54 
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2.16. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 

Za okres 

od 1 stycznia  

2019 r. 

do 30 czerwca  

2019 r. 

od 1 stycznia  

2018 r. 

do 31 grudnia 

2018 r. 

od 1 stycznia  

2018 r. 

do 30 czerwca 

2018 r. 

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:    

- poniesione w roku 9 18 8 

 

2.17. Składniki aktywów lub zobowiązań prezentowane w więcej 

niż jednej pozycji bilansu 

Następujące składniki aktywów prezentowane są w więcej niż jednej pozycji bilansu: 

 30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia  

2018 r. 

30 czerwca 

2018 r. 

Należności z tytułu pożyczek udzielonych:    

- w części długoterminowej prezentowane w 

pozycji długoterminowe aktywa finansowe 
36 251 22 973 18 636 

- w części krótkoterminowej prezentowane w 

pozycji krótkoterminowe aktywa finansowe 
- 1 394 952 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące 

obligacji: 
   

- w części długoterminowej prezentowane jako 

inne rozliczenia międzyokresowe 
142   

- w części krótkoterminowej prezentowane w 

pozycji krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

400   

 36 793 24 367 19 588 

 

 
   

 30 czerwca  

2019 r. 

31 grudnia  

2018 r. 

30 czerwca 

2018 r. 

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek    

- w części długoterminowej prezentowane w 

pozycji inne zobowiązania finansowe 
163 206 252 

- w części krótkoterminowej prezentowane w 

pozycji inne zobowiązania finansowe 
185 96 106 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 

 

 
  

- w części długoterminowej prezentowane w 

pozycji zobowiązanie z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych 

 

8 639 - - 

-w części krótkoterminowej prezentowane w 

pozycji zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych 

2 178 - - 

 11 165 302 358 
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2.18. Przepływy pieniężne  

2.18.1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 

 od 1 stycznia 2019 

do 30 czerwca 2019 

Zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (344) 

Zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (242) 

Wyłączenie zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu emisji 

obligacji 
494 

 (92) 

2.18.2. Inne korekty 

 
od 1 stycznia 2019 

do 30 czerwca 2019 

Warranty subskrypcyjne 123 

Korekta niepieniężnych kosztów z tytułu emisji obligacji 145 

 268 

 

2.19. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

2.19.1. Saldo rozrachunków na dzień 30 czerwca 2019 r. 

 Należności  

(w tym pożyczki) 

Zobowiązania  

(w tym pożyczki) 

   

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 511 697 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. 633 2 735 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 7 687 - 

Savia Karpaty Sp. z o.o. 15 - 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. 5 011 - 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. 266 - 

BIK Property 1 Sp. z o.o. 139 - 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. 591 - 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 2 Sp. z o.o. 8 258 - 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Sp. z o.o. 14 848 - 

 37 959 3 432 
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2.19.2. Przychody ze wzajemnych transakcji w okresie od 1 stycznia do 

30 czerwca 2019 r. 

 Przychody ze 

sprzedaży 
Odsetki 

   

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 345 - 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. 307 11 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 711 124 

Savia Karpaty Sp. z o.o. 77 - 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. 1 102 

BIK Property 1 Sp. z o.o. 1 3 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. 1 4 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. 4 13 

Marathon 2 Sp. z o.o. 2 - 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 2 Sp. z o.o. 243 193 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Sp. z o.o. 2 436 

Themis Development Sp. z o.o. 1 - 

 1 695 886 

 

2.19.3. Koszty ze wzajemnych transakcji w okresie od 1 stycznia do 30 

czerwca 2019 r. 

 Zakup usług Odsetki 

   

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. (57) (8) 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. - (33) 

 (57) (41) 

 

2.20. Zabezpieczenia ustanowione na majątku Spółki i 

zobowiązania warunkowe 
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. nastąpiły zmiany w zabezpieczeniach i zobowiązaniach 

warunkowych Spółki w stosunku do tych wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 

kończący się 31 grudnia 2018 r. Zmiany te związane są z zabezpieczeniem emisji obligacji na rzecz funduszu, 

który objął emisję: 

 Zastaw rejestrowy i zwykły na udziałach spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Sp. z o.o. oraz 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt 5 KPC. z udziałów spółki Biuro 

Inwestycji Kapitałowych 7 Sp. z o.o. jako przedmiotu zastawu rejestrowego, 

 Przewłaszczenie 5% udziałów spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 Sp. z o.o., 

 oświadczenie Spółki wobec każdego z obligatariuszy w formie aktu notarialnego o poddaniu się 

egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązań pieniężnych 

Emitenta, które będą wynikać z obligacji posiadanych przez danego obligatariusza, 

 Cesja z umów pożyczek udzielonych do jednostek powiązanych oraz oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt 5 KPC. co do zobowiązań wynikających z tych umów pożyczek. 
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2.21. Zatrudnienie 

Przeciętny stan zatrudnienia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wyniósł 15 osób (pracownicy 

umysłowi). 

2.22. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym 

charakterze dla osób wchodzących w skład organów 

zarządzających, nadzorujących albo administrujących 

Wynagrodzenia członków Zarządu otrzymane od Spółki wyniosły w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 

2019 r. 175 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 r. 111 tys. zł, w całym roku 2018: 259 tys. zł).:  

 Mirosław Koszany 63 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 r. 65 tys. zł, w całym roku 2018: 128 tys. zł),  

 Roman Wąsikiewicz 112 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 r. 46 tys. zł, w całym roku 2018: 131 tys. zł). 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane od Spółki wyniosły w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 

czerwca 2019 r.  84 tys. zł ((w analogicznym okresie 2018 r. 85 tys. zł, w całym roku 2018: 169 tys. zł) 

 Jacek Kłeczek 12 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 r. 12 tys. zł, w całym roku 2018: 24 tys. zł), 

 Krzysztof Szewczyk 12 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 r. 12 tys. zł, w całym roku 2018: 24 tys. zł), 

 Bogumił Tokarz 12 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 r. 12 tys. zł, w całym roku 2018: 24 tys. zł), 

 Łukasz Wąsikiewicz 12 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 r. 12 tys. zł, w całym roku 2018: 25 tys. zł), 

 Łukasz Koterwa 21 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 r. 21 tys. zł, w całym roku 2018: 42 tys. zł), 

 Andrzej Hopko 15 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 r. 16 tys. zł, w całym roku 2018: 30 tys. zł). 

W latach 2019 i 2018 nie udzielano pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym 

w skład organów zarządzających i nadzorujących. 

2.23. Zdarzenia po dniu bilansowym 

W dniu 25 lipca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. podjęło 

uchwałę w sprawie podziału zysku netto Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części 

zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy. Zgodnie z postanowieniami uchwały: 

 wysokość dywidendy wynosi 8.296.292 zł, 

 wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Jednostki Dominującej wynosi 2,00 zł, 

 liczba akcji Emitenta objętych dywidendą wynosi 4.148.146, 

 dzień dywidendy został wyznaczony na 6 sierpnia 2019 roku, 

 wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: 

- pierwsza transza w kwocie 4.148.146 zł tj. 1,00 zł  na jedną akcję - w dniu 30 sierpnia 2019 r. oraz 

- druga transza w kwocie 4.148.146 zł tj. 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję - w dniu 31 października 

2019 r. 

W dniu 31 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

dla spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółką zależną Biuro 

Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną). Połączenie Jednostki Dominującej ze Spółką 

Przejmowaną nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą przy 

zastosowaniu uproszczonej procedury połączeniowej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Jednostki 

Dominującej, jak również ze względu na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Jednostki 

Dominującej oraz bez zmiany statutu Jednostki Dominującej. Połączenie następuje z dniem wpisania 

połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia 

Spółki Przejmowanej. Jednostka Dominująca z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki 

Przejmowanej. 
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W sierpniu 2019 r. Grupa podpisała porozumienie z jedynym obligatariuszem posiadającym obligacje Jednostki 

Dominującej, na podstawie którego Grupa dokona w dniu 18 października 2019 r. częściowego 

przedterminowego wykupu 2 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości 

nominalnej 2.000 tys. zł, wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 18 października 2019 w wysokości 33,88 tys. zł 

oraz premią z tytułu wykupu w wysokości 20 tys. zł tj. w łącznej wysokości 2.053,88 tys. zł. 

W dniu 20 sierpnia 2019 r. nastąpiło dobrowolne umorzenie 3.750 udziałów w spółce Biuro Inwestycji 

Kapitałowych Quantum Radom Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy za wynagrodzeniem w łącznej 

wartości 4.540.237,50 zł. W tym samym dniu została podjęta uchwała NZW spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Quantum Radom Sp. z o.o. o umorzeniu 250 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy za wynagrodzeniem 

w wartości 587 tys. zł- umorzenie to nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 

W dniu 20 sierpnia 2019 r. spółka Biuro Inwestycji Kapitałowych wyemitowała weksel własny zupełny na kwotę 

587 tys. zł do spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych Quantum Radom Sp. z  o.o.  

W dniu 27 sierpnia 2019 r. spółka Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. zawarła ze spółką MIR 

Poland Sp. z o.o. umowę przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 

Sosnowcu przy ul. Orląt Lwowskich, na której znajduje się Centrum Logistyczne składające się z hali nr 1, nr 3 i nr 

4, wraz z własnością posadowionych na tej nieruchomości budynków i budowli za kwotę 15.246,2 tys. euro netto. 

W celu  zabezpieczenia m.in. ewentualnych wierzytelności obejmujących w szczególności roszczenia wobec 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. o naprawienie szkody poniesionej w wyniku złożenia przez 

spółkę w umowie przyrzeczonej, zapewnienia, które jest nieprawdziwe, niepoprawne, niekompletne lub 

wprowadzające w błąd oraz ewentualnych roszczeń z tytułu niewynajętych pomieszczeń (gwarancja 

wynajmu), spółka Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. udzieliła poręczenia na rzecz spółki MIR Poland Sp. z o.o. z 

siedzibą do kwoty 18.752,9 tys. euro. Poręczenie zostało udzielone do dnia 27 sierpnia 2024 roku. 

W związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 lipca 2019 r. stwierdzającą ziszczenie się warunku dotyczącego 

przyznania drugiej transzy warrantów subskrypcyjnych serii A za Drugi Rok Realizacji Programu Motywacyjnego, 

oznaczonych jako A2, według założeń określonych w uchwale nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla 

członków zarządu Emitenta oraz kluczowych pracowników, Emitent w dniu 4 września 2019 roku przydzielił 18.121 

Warrantów Subskrypcyjnych serii A2, z czego:  

 3.886 warrantów subskrypcyjnych zostało przydzielonych Panu Mirosławowi Koszanemu - Prezesowi 

Zarządu, 

 3.886 warrantów subskrypcyjnych zostało przydzielonych Panu Romanowi Wąsikiewiczowi – Członkowi 

Zarządu. 

Pozostała liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii A oznaczonych jako A2 tj. 10.349 została przydzielona w dniu 

4 września 2019 r., Kluczowym Pracownikom Emitenta – Uczestnikom Programu Motywacyjnego.   

 

Mirosław Koszany          Roman Wąsikiewicz 

Prezes Zarządu           Członek Zarządu 

 

 

 

 

Lucyna Kolawa 

Główny księgowy 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

 

Kraków, dnia 12 września 2019 r. 
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